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TOONEEL 

DER 

VEREENIGDE 

NEDERLANDEN, 

En  ONDERHORIGE  LANDSCHAPPEN, 

Geopent  in  een  Algemeen 

HISTORISCH,  GENEALOGISCH,  GEOGRAPHISCH, 

En  STAATKUNDIG 

WOORDENBOEK, 

Waar  in  de  Aloude ,  de  Opvolgende  en  Hedendaagfche  Staat 

DEZER  GEWESTEN 

Naar  de  orde  van  't  A.  B.  C.  ontvouwen  en  opgeheldert  wordt, 

Üh  een  zeer  groot  getal  van  Oude  en  Nieuwe  GefchiedbQeken , 

Hantveften,  Brieven,  Aantekeningen, 

En  andere  Schriften, 

Met  Behulp  van  verfcheide  Kenners 

Byeenvergaderc  en  zamengeftelt 

FRANCOIS'  HALMA, En  na  deszelfs  oveilyden  vervolgt  door 

MATTHiEUS  BROUËRIUS  van  NIDEK, 
Rechtsgeleerden. 

Met  naukeurige  Landkaarten  en  fraaie  Trintverbeeldingen  verfiert, 

EERSTEDEEL. 

Te  leeuwaarden,' 

Gedrukt  by  HENDRIK  HALMA,  Landfchaps- 
en  Akademie-drukker,    1 7  2 
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DEN 

WELGEBOREN,  EDELEN, 

ACHTBAREN  EN  GESTRENGEN  HEERE, 

DEN  HEERE 

M«.  FERDINAND  vah  COLLEN, 

HEERE  "DER  RIT>T>ERMATIG E  HOFST^DT  GV NTE RSTEIN, 

EN  HEERLIKHEIT  TIENHOVEN,   enz.  enz. 

OVT-HOO  FT-  O  F  F  IC  IE  R , 

OVT-TRESWENT'SCHE'PEN, 

EN  RAAT  T>ER  STAT>T 

AMSTERTiAM, 

*  i  xMEER^ 



MEERMALEN  AFGEZONDEN  TER  VERGADERIKGE 

VAN  DE  ED:  GROOT  MOGENDE  HEEREN  STATEN  VAN  HOLLANT, 

EN  DE  HOOG  MOGENDE  HEEREN  STATEN  GENERAAL 

DER  VEREENIGDE  NEDERLANDEN, 

EN  WEGENS  DEZELVE  IN  DE  ZEGENRYKE  JAREN  VAN 

1706  ,    1707  ,   en  1708, 

WANNEER  DE  FRANSCHE  KRYGSHEIREN  TE  RAMELLTES  ,  BY  OUDENAARDE,  EN  WYNENDALE 

UIT  HET  VELT  GESLAGEN,  EN  GEHEEL  BRABANT,  NEVENS  'T  GROOTSTE  GEDEELTE  VAN 
VLAANDEREN,  UIT  DER  ZELVER  MAGHT  GERUKT;  RYSSEL  MET  DESZELFS  KASTEEL, 

NEVENS  GEND  INGENOMEN  ,  EN  'T  BELEGERDE  BRUSSEL  ONTZET  WIERDEN, 

GEDEPUTEERDEN  TE  VELDE. 

■  ZEER  ERVAREN  IN  STAATS  EN  KRYGSZAAKEN, 

BEMINNAAR,  EN  VOORSTANDER 

VAN  ALLE  NUTTE  WETENSCHAPPEN, 

INZONDERHEIT 

DE  HISTORLEKENNISSE, 

WORDT,  IN  ERKENTENISSE  VAN  ONGEMENE  VRINTSCHAP, 

AAN  WYLEN  ONZEN  VADER, 

FRANqOIS  HALMA3 

VEELMALEN  GOETGUNSTIG  GETOONT, 

DIT  TONEEL  DER  VEREENIGDE  NEDERLANDEN 

MET  DEZELVE  SCHULDIGE  EERBIEDIGHEIT 

ALS  HUN  VADER  DIKWYLS  BETUIGT  HEEFT  TE  HEBBEN, 

OPGEDRAGEN  EN  TOEGEEIGENT 

VAN  ZYNE  V^ELGEB:  ED:  ACHTB:  EN  GESTRENGHEITS 

VERPLICHTE  EN  ONDERDANIGE 

DE  ERVEN 
VAN 

FRAN9OIS  HALMA. 



VOORBERECHT 

VAN 

MATTH.EUS  BROUËRIUS  van  NIDEK, 

Tot  den  Weetgierigen  en  Nederlants  hiftorien  onderzoekenden 

L      E      Z      E  R. 

Temant  is  zekerlyk  groot  ,  dan  voor  zoo  veel  hy  weet.    De  gezontheit 

maakt  wel  de  gelukzaligheit  van  ons  leven,  maar  de  wetenfchapdie van 

de  ziele.    Nerós  leermeefter  haalt  deezen  knoop  zeer  enge  toe  ,  met  te 

zeggen,  dat  de  kortfte  dagh  van  eens  geleerden  mans  leven  beter  is,  dan  het  ge- 
hele leven  eens  onwetenden ,  hoe  lange  dat  ook  wezen  mogt  ;  Paus  Julius  II. 

beveiligt  zulks  ten  allerbeften ,  zeggende  ,  dat  «leieertheit  het  zilver  by  de  bor- 

geren  ,  het  gout  by  de  edelen  ,  en  de  diamanten  by  de  vorften  is.    Geen  gering 

gedeelte  der  geleertheit  voorwaar  maakt  de  kennilïe  der  Gefchiedeniflen  uit  ,  in- 

zonderheit  der  zodanige ,  die  ten  aanzien  van  de  hooftzaken  onzydigh  gefchre- 

ven  zyn     Die  kennilTe  moet  buiten  allen  twyffel  voor  het  licht  des  menfchely- 

ken  levens ,  en  voor  ene  voedzame  fpyze  van  't  verftant  gehouden  worden ,  indien 
men  ,  nevens  deondervindinge,  die  tot  nogh  toe  onbetwifte  getuigeniffe  van  den 

grootften  der  Romeinfche  redenaren  niet  verwerpen  wil ,  of  ontkennen  durft ,  dat 

de  Hiftorie  een  getuige  der  tyden,  't  licht  der  waarheit,  't  leven  der  geheugenilTe, 
de  leermeefterlcne  des  levens ,  en  de  verkondigfter  der  aloutheit  is.    En  voorwaar , 

in  wat  ftaat,  of  welken  tydftip  des  levens  men  zich  ook  bevindt,  men  trekt  een 

groot  voordeel  uit  de  Hiftorikunde  ,  die  tefFens  tot  een  zonderling  vermaak  en 

vergenoeging  van  den  geeft  verftrekt ,  tot  in  zoo  verre  zelfs  (ik    reke  by  onder- 

vinding) dat  men  zich  menigmaal  daar  door  niet  alleen  als  buiten  zich  zeiven 

vervoert,  mair  ook  tot  de  tyden  der  voorvaderen  overgebragt  vind,  nadien  die 

grote  moederdes  levens,  bruit  des  verftands  ,  en  dochter  van  de  ervarentheit, 

ons  grotelyks  verheugt,-  maar  nogh  meerder  onderwyft ,  eneene  aandachtige  le- 

zing ons  de  voorheen  gebeurde  zaken  zoo  klaar ,  en  menigmaal  veel  omftandiger 

zelfs  met  de  ogen  des  verftants  doet  befchouwen ,  dan  of  men  zelf  in  die  tyden 

geleeft  hadde  ,  of  by  de  voorvallen  tegenwoordigh ,  en  'er  een  ooggetuige  van  ge- 
weeft  ware.    Zoude  men  overzulks  met  reden  niet  mogen  zeggen ,  dat  een  ge- 

oeffent  hiftorikundige  als  eenen  dubbelen,  en  driedubbelen leeftydt  heeft ,  nadien 

een  ledige  tydt  zonder  letteren  de  doot  en  het  graf  van  een  levendigh  menfch  is , 

en  de  ftonden  van  ons  leven  ,  waar  in  wy  in  de  kennilTe  van  nutbare  zaken  vorde- 

ren ,  alleen  den  naam  van  leven  verdienen.    Men  leeft  immers  weinigh  in  den 

flaap  of-  in  eene  vadzige  ledigheit  j    waar  uit  men  met  recht  befluiten  magh , 
dat,  hoe  OMze  kennilTe  groter  ,  en  van  verder  uitbreidinge  is  ,    hoe  des  te  beter 

ook  het  eigentlyke  leven  daar  by  af  te  meten  ,  en  te  noemen  ftaat.  Onbetwift- 

baar  is  het,  dat  de  voorwerpen  onzer  kennifle  menighvuldigh  zyn  ,  en  ons  le- 

ven van  korten  duur,  ja,  het  langfte  ook  niet  uitgezondert ,  in  zeer  enge  palen 

beperkt  is:  maar  wie  weet  ook  niet,  dat 'er  voor 't  grootfte  gedeelte  der  menfchen 

een  oneindigh  getal  van  bezigheden  befchaart  is ,  en  waar  toe  zy  als  door  de  na- 

tuur, geboorte,  of  opvoedinge  geleidt  of  verbonden  worden ,  waar  door  hun  niet 
*  *  alleen 
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alleen  een  diepe  leeroeffeninge  ,  maar  zelfs  het  leezen  van  vecle  nutbare  boeken 

onmogclyk  valt  zo  dat  ze,  de  rechte  deur  der  kenniflc  voor  zich  gefloten  vin- 

dende, dikwyls  in  cene  wrevelige  bcdilziekte  van  het  geene ,  daar  hun  zelfs  niet 

dc  minfte  voorfmaik  van  gegeven  is  ,  .vervallen,  en diilelen boven  rozen  verkie- 

zende, in  hunne  onkunde  zich  met  des  Predikers  woorden  behelpen,  namentlyk, 

dat,  gelyk'er  van  vecle  boeken  temaken  geen  einde  is,  zoo  ook  veel  leezens  een 

vermocijingc  van  den  gecil  verftrckt,  fchynende  dit  laatfte  den  meeften  zoo  hatc- 

lyk  ,  en  zoo  tcgcnftrydigh  met  hunne  inborft ,  dat  ze  liever  ,  gelyk  het  reden- 

loze vee,  byna  alle  kennilTc,  dan  hun  redenloze  begrippen  ,  gemak  en  gewoone 

vermakclykhcden  ,  daar  veeltyds  de  geltwinninge  vooraan  ,  en  in  het  eerfte  ge- 

ht  treet,  willen  tegengaan,  of  derven,  en  t'eenemaal  den  luft  en  roem  van  veel 
te  weten  verdoovcn  en  uitbluiTche^n ,  daar  de  nette  en  f^erlyke  dichter ,  Jeremias 

de  Dekker,  dit  aardige  puntdichtje  op  verzonnen  heeft: 

Em  dubbel  onverflant  heeft  over  u  gebiedt. 

Een  "Ji'eetniet  zyt  gy  ,  vrint ,  en  gy  en  weet  het  niet. 

Veelen  onzer  lantsgenooten  vind  men  echter  (met  lof  gefproken)  in  deeze  da- 

gen genegen ,  om  zich  niet  alleen  in  de  hiftorikunde ,  voornamentlyk  van  ons  door- 

luchtigh  Vaderlant  ,  maar  ook  in  andere  nutte  wetenfchappen  te  oeffenen ,  doch 

dien  door  't  bewint  van  openbare  of  byzondere  zaken  (volftrektelyk  nodigh  voor 

't  gemeenebeft  ,  of  hun  eigen  huisgezin)  geen  of  luttel  tydt  tot  het  lezen  van 

fraje  boeken  overfchiet ,  en  van  wien  men  by  't  aanpryzen  van  enigh  boek  ten  ant- 
woort  bekomt  ,  bezorg  my  den  tydt  ,  zoo  gy  kunt ,  te  gelyk  met  de  boeken. 

Wat  raat?  wat  hulpmiddel  ftont'er  nu  uit  te  vinden  ,  om  dezen  weetgierigen , 
doch  tydt  ontbeerende  Nederlanders  te  hulp  te  komen  ?  Den  nyvren  Fran^ois 

Halma,  geen  der  minfte  letterkundigen  zyner  eeuwe,  heeft  het  voor  ruim  twin- 

tigh  jaren  geluft,  hier  van  eenen  proef  te  nemen  naar  den  reex  van  't  ABC, 
op  het  fpoor ,  by  andere  volken  lofFelyk  ingeflagen ,  inzonderheit  heeft  hem  hier 

toe  het  algemeen ,  hiftorifch  en  geographifch  Woordenboek  van  Lodewyk  Mo« 

reri ,  in  de  franfche  tale  ontworpen  ,  de  aanleidinge  gegeven  en  aangemoedigt. 

Nauwelyks  had  die  naarftige  man  de  zake  wel  overdacht ,  en  goeden  gront  ge- 

vonden ,  of  hy  heeft  met  zyn  gewonelyken  yver  hant  aan  't  werk  geflagen ,  en 

door  fcliriftelyke  uitnodigingen  de  voornaamfte  onderzoekers  en  kenners  van  's 
lands  outheden  en  gefchiedeniffen  verzocht,  hem  hunne  aanmerkingen  mede  te 

delen  ,  en  dat  met  zeer  goeden  gevolge ,  waar  by  de  zeer  geleerde  heere  Valke- 

naar ,  thans  beftierder  (Redior)  der  latynfche  Ichole  in 's  Gravenhage,  zyne  fraje 
vertalinge  van  byna  het  geheele  werk  van  den  heere  Alting  ,  Germania  Inferior 

genoemt ,  te  berde  gebragt  heeft.  Wie  ook  onze  fchry ver  dit  zyn  ontwerp  me- 

dedeelde ,  zoo  vrinden ,  als  hiftoriminnaren  ,  zy  prezen  allen  ,  als  uit  eenen 

mont ,  zyn  lofwaardigh  voornemen ,  en  betuigden  eenparigh ,  dat  'er  nooit  nutter, 
of  nootzakelyker  boek  ondernomen  konde  worden ,  indien  de  uitvoeringe  maar 

flagen  wilde,  waar  van  hy  dezelven  met  goede  redenen  verzekering  geven  kon- 

de,  zoo  wegens  de  toegezegde  hulp,  als  de  reets  bekome  aantekeningen,  hant- 

veften ,  brieven ,  en  andere  echte  gedenkftukken  nevens  de  reets  gedrukte  va- 

derlandfche  Gefchiedenisboeken.  Want  zodanigh  een  werk  te  ondernemen ,  zon- 

der deze  middelen  aan  de  hant  te  hebben,  wift  hy  zeer  wel,  dat  zyn  werk  fma- 

kcloos  zoude  doen  zyn  ,  en  genen  verftandigen  voegde.  Dus  dan  toegereedt , 

zette  hy  eerlang  dit  webbe  op  het  getouw  ,  gebruikte  het  geleerde  werk  van 

den  beroemden  Alting  tot  de  ketting  ,  en  zyne  vergaderde  hantfchriften  ,  en 

den  geheelen  reex  der  Nederlandfche  Gefchiedenis- Plaats- Geflacht- en  Staat- 

befchryvingen  tot  eenen  luifterryken  inflagh.  Sterk  vorderde  hy  in  dezen  arbeit 

tot  het  jaar  1710  toe,  zoo  lange  hy  te  Amfterdam  woonde,  alhoewel  by  veele 

tuf- 
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tu/Tchenpozingen  daar  in  gchindert  wordende  door  andere  bezigheden ;  fêdert  naar 

Vrieflant  metter  woninge  vertrokken,  bleef  deeze  befchryvinge  wederom  een 

langen  tydt  ruften  door  menigvuldige  hinderpalen  ,  zoo  wegens  verlegde  brie- 

venwiffeling ,  als  misfinge  der  mondelinge  berechten  van  verfcheide  geleerde  lie- 

den, en  zynen  ongeredderden  Boekwinkel ,  merkelyk  meerder  beHommert  gewor- 

den door  het  drukkerfchap  van  de  Heeren  Staten  van  Vrieflant ,  gevoegt  by 

dat  van  derzelver  Akadcmie  te  Franeker.    Hier  wederom  doorgeworftelt ,  heeft 

hydit  Tooneel  der  Nederlanden  verder  beginnen  op  te  bouwen,  en  tot  den  let- 
ter W  met  een  zeer  goet  oordeel  en  onverdroten  y ver  vervolgt  tot  aanzynedoot, 

den  13  Januarius  des  jaars  172.2  voorgevallen,  toe.    Hier  mede  bleef  dit  Werk 

thans  onvolmaakt  liggen ,  zynde'er  weinigh  of  geen  kopy  (als  de  drukkers  fpre- 
ken)  in  voorraat,  en  echter  tot  het  vervolg  nodigh ,  gevonden.  Goede  raat  was  hier 

duur,  en  een  Vaderlandfche  Hiftorikenner  nootzakelyk  ,    om  den  afgebroken 

draat  wederom  aan  te  hechten,  en  het  webbe  te  voltrekken.    Men  heeft  dan  het 

oog  op  my  geworpen ,  wetende  dat  den  fchryver  dikwyls ,  en  by  brieven,  en  by 

monde  myne  geringe  aanmerkingen  med^gcdeelt  waren ,  en  ten  anderen ,  dat  ik 

federt  enige  jaren  met  groote  moeite  ,   arbeit  en  koften  een  BeJgmm  llluftratum , 

of  verheerb)kt  Nederlant^  zoo  in  tekeningen  en  printen  naar 't  leven  afgefchetft, 
als  met  myne  befchryvinge  opgeheldert,  en  reets  tot  Zeventigh  deelen  op  blads 

grootte(langwerpighFolio)  uitgedyt,vergadert  hadde.  Men  meende  dieshalven  dat  ik 

de penne gewent ,  en  in  de Nederlandkhe  Hiftorien  vooral  geene  vremdeling  was,- 

myne  ftyl  en  taal  had  men  voorhenen  in  myne  Z^imehtelden  der  tonge ,  en  menigvul- 

dige mengeldfchtefi y  gezien.    Wat  zoude  ik  doen?  myne  liefde  tot  het  roemens- 

waardige werk  zelfs  zoo  wel ,  als  tot  den  aanrader ,  en  den  fchryver  ,  hoe  veel 

moeite  en  arbeit  my  daar  in  ook  te  voren  quamen,  en  voor  hoeveele  berispin- 

gen cn  vitteryen  van  onwetenden  ik  my  ook  fcheen  bloot  te  ftellen  ,  deet  my 

tot  het  aannemen  dezes  werks ,  onder  ontfange  belofte  van  behorelykc  dankbaar- 

heit  ,  die  anders  weinigh  gevonden  wort ,  en  waar  uit  ik  my  zei  ven  een  volle 

vergenoeginge  wegens  deze  onderneminge  voorfpellen  mogt  ,  overhellen. 

Men  hebbe  nu ,  na  't  afleggen  van  alle  vooroordeelen ,  dit  werk  onzydigh  in  te 
zien ,  dat  ik  verzekert  ben  voor  de  eere  van  den  fchryver ,  en  eige  deugtzaamheit 

tot  befchaminge  van  den  lafter  en  afgunft  het  pleit  genoeg  voldingen  zal.  Al 

wat  aan  anderen  ontbrak  ,  heeft  men  hier  gepoogt  te  verbeteren  ,   en  met  alle 

fchryveren ,  van  wat  zucht  of  gezintheit  ook ,  en  zoo  wel  vyanden ,  als  vrinden , 

te  rade  gegaan ,  en  t'elkens  by  de  gefchiedenilfen  en  andere  zaken  derzelver  ge- 
tuigeniffen  bygebragt.  Niet  alleen  wat  in  onze  en  onzer  vaderen  tyden  gebeurt  is, 

en  zelfs  in  de  alleroutfte,  wanneer  de  helthaftige  Bataviers  eerft  met  dezen  naam 

bekent  wierden ,  ftaat  alhier  gebockftaaft ,  maar  ook  eene  kortledige ,  doch  ech- 

ter ten  meeften  dele  genoegdocnde  ,  befchryvinge  van alleSteden  ,  Dorpen,  Ab- 

dyen  ,  Kloofters  ,  Kaftelen ,  adelyke  huizen ,  rivieren ,  en  meiren  van  het  ver- 

eenigde Nederlant ,  en  onderhorige  landen ,  nevens  derzelver  aanvang,  voort- 

gang, naamreden,  voorfpoet  en  rampen  ,  vervolgens  een  verhaal  van  alle  des 

lands  en  fteden  overheden  en  regeringswyzen ,  als  ook  de  levens  en  bedry ven  der 

PrinlTen ,  Lantvoogden ,  veeier  vermaarde  mannen  en  vrouwen ,  zoo  in  gelecrt- 

heit,als  ooriogs-  en  andere  daden ,  beroemde  geflachten  en  byzonderheden  in  de- 

zelve ,  met  het  geene  deze  ftofFe  verder  aanhorigh  is ;  zynde  de  oude  en  nieuwe 

fchryvers  t'elkens  met  elkander  vergeleken  ,  tegcns  een  geftelt ,  en  tot  eene  over- 
tuigende zekerheit  aangewezen. 

Met  goet  recht,  meen  ik,  dat  onze  fchryver  wel  eer  gezegt  heefr,dat  men  nooit  meer- 

de r  zaken  in  dusdanigen  kleinen  bondel  begrepen  zien  zoude  ,  of  nutbarer  boek  voor 

ons  NederlantjCn  allerlei  flagh  van  inwoneren:  en,dat  hy  hier  niettebreedt  gefproken 

heeft ,  is  met  eenen  opflagh  van  't  oge  lichtelyk  te  zienj  want,  het  zy  men  veel  of  wei- 

nigh tydt  van  lezen  heeft ,  geleert  of  ongeleert ,  een  lit  van 's  lands  of  ftads  regeringe 

is , 



VOORBERECHT. 

is ,  of  ccn  onderdaan,  ieder  kan  dit  boek  ten  nutte  kamen ,  en  elk  zal  'er  een  ongemeett 
vüonlecl  van  kcnnille  cn  wctcnlchap  uit  konnen  trekken  ,  nadien  allen  zonder  tegen- 

zeggen  veel  aan  de  kennilTe  van  zynVaderlant  gelegen  is,  en  hy  voor  geen  recht- 

Ichapen  Nederlander  kan  gehouden  worden  ,  die  deze  kenniffe  in  den  windt  flaat, 

en,  daar  hygelegentheit,  om  die  te  erlangen  ,  heeft,  verwaarlooft.    Maar  waar 

toe  vcele  redenen  cn  bewyzen  bygcbragt  omtrent  eene  zake ,  die  van  zelve  ̂ preekt  ? 

de  gelegentheit  doet  zich  hier  te  (choon  op,  dezelve  is  te  gereet  ,  te  gemakke- 

lyk,en  te  beknopt  in  het  ganfche  beflagh  ,  dat  men  die  niet  waarneemen  zoude, 

om  geen  vreemdeling  in  zyn  Vaderlant  te  zyn.    Ik  voor  my,  betuige,  met  zeer 

veel  ocnoesen  en  vrucht  het  f^ehele  werk  doorlezen  te  hebben  ,  tot  zoo  verre 

zelf,  dat  ik  voornemens  ben  geworden  (zoo  't  Gode  behagen  mogt  myne  dagen  te 
verlengen  in  gezontheit)  dit  werk  met  twee  gelyke  boekdelen  ,  doch  veel  wydlo- 

piger  omtrent  de  plaatsbelchryvinge ,  de  beruchte  gedachten  ,  geleerde  inboorlin- 

gen dezer  gcweften ,  benevens  derzelver gekhiedenilTen ,  gewoontens,  zeden,  be- 

dieningen, algemeene  en  byzondere  regeringswyze  ,  zoo  in  ftaat  enfteden  ,  als  in 

openbare  en  toegelate  kei  ken,  nevens  derzelver  rechten  en  herkomften ,  gelyk  ik 

op  de  drie  laatfte  letteren  W.  Y.  Z.  begonnen  hebbe ,  te  achtervolgen ,  en  bin- 

nen korten  tydt  op  de  periïe  te  brengen  ,  ontbrekende  aan  myne  verhandelinge ,  fc- 

dert  enige  jaren  reets  gefchreven  ,  niet  ,  dan  het  fchikken  van  derzelver  inhout 

naar  de  orde  van  het  A.  B.  C.  op  den  voorgang  van  onzen  fchry  ver.    Wat  de  fpel- 

linge,  ftyl  en  kragt  der  tale,  in  dit  ganfche  werk  gebruikt,  belangt,  dezelve  zal 

den  meeften  en  beften  kenneren  der  zelve  niet  alleenigh  voldoen ,  maar  ook  dea 

ongcletterden  klaar ,  en  niet  onbevalligh  voorkomen.    Ik  hebbe ,  zoo  veel  mogelyk , 

den  fchry  ver  daar  in  nagevolgt ,  fchoon  in  zommige  delen  ,  doch  van  weinigh  be- 

lang, van  andere  gedachten  was,  alleenigh,  om  een  gelyke  (chryfwyze  te  hou- 

den, en  den  taalkundigen  Halma  by  te  blyven.    Nogh  by  zyn  leven  is  de  nodige 

beHielling  tot  de  byzondere  platen  cn  kaarten  gemaakt,  en  zyn  byna  allen,  de  ver- 

betering der  laatftgenoemde  uitgezondert ,  die  ik,  zoo  veel  de  tydt  my  toegelaten 

heeft,  op  zeer  veele  plaatzen,  byzonderlyk  in  Gelderlant  en  Hollant  gedaan  heb- 

be, gereet  geweeft.    Deszelfs  Afbeeldfêl  heerlyk  in  't  koper  gefneden  ,  zal  drie 

maanden  na  't  uitgeven  dezes  werks,  alomme,  daar  dit  boek  gekogt  zal  zyn ,  door 
de  Boekverkoopers ,  voor  niet  afgelevert  worden,  konnende  een  iegelyk  verzekert 

zyn ,  dat  genigh  gedeelte  uit  dit  werk  (indien  men  de  dikwyls  herhaalde  en  mon- 
delyke  beloften  der  fchryvers geloven  magh)  in  het  Amfterdamfch  of  Haagfch  Groot 

en  Algemeen  Hiilorifch  Woordenboek  nagefchreven  en  geplaatft  zal  worden. 

Men  begunftige  dan  deze  loffelyke  onderneming ,  en  zegenede  gedachteniiïe des 

braven  fchryvers.    Ondertuffchen  zal  ik  het  ingekankerde  misbruik  van  berispin- 

ge ,  zoo 'er  ergens  enige  opkomt,  met  verachtinge  laten  voorbygaan  ,  naardeles- 
icn  van  den  wyzen  Cato ,  door  my  weleer  in  nederduitfche  vaarzen  overgebragt : 

Schwjüt  "jvoordenuvijfeling  met  twijiers ,  groot  en  kleen. 
T^e  fpraak  is  elky  V  verjiant  aan  weinigen  ̂   gemeen. 

wetende ,  dat  veel  lichter  iets  te  laken  ,  dan  te  maken  valt,  en  dat  zodanige  menfchea 

niet  eens  zien  ,  wat  zy  zelfs  geladen  hebben  ;  zeggende  de  zinryke  De  Dekker 
Hoe  krachtig  weet  de  Nydt  het  oog  van  ons  gemoedt ^ 

De  rede  te  verblinden : 

Dat  mergehos  gedrocht  kan  ons  het  quade  goet , 

Het  goede  quaat  doen  vinden. 

Echter  is  my  niet  onbewufl: ,  dat  men  op  geen  eenen  fprong  tot  de  volmaaktheit  in 

enige  wetenfchap  geraken  kan,  dies  ik  van  dagh  tot  dagh  myne  hiftorikenniffe  wil 

zien  te  verbeteren  en  vermeerderen,  omverderden  weetgierigen  landsgenoten  bly- 

moedigh  ten  dienfte  en  nutte  te  zyn ,  terwyle  ik  alle  kunft-  en  ruftlievenden  Vaderlan- 

ders van  harte  toewenfche  een  gezonde  ziel  in  een  gezon:  lichaam,  naaft  alletyde- 

lyke  en  eeuwige  welvaart^ 
HET 







Het     LEVEN  van 

FRANCOIS  HALMA. 

Befc  breven  door 

Matth/EUS  Brouerius  van  Nidek.  Rechtsgeleerden, 

eftaat  het  geluk  der  Groten  voornamentlyk  daar  in,  dat  zy  verlhndige  mannen 

by  zich  hebben,  die  hen  uit  de  vervvarringe  der  onwetenheit  trekken  ,  hun  de 

voorkomende  en  gebeurde  zaken  ontvouwende  en  konncn  de  pennen  der  ge- 

leerden de  doorluchtige  bedryven  der  Werrekvorflen  voor  den  kanker  der  ty- 

  den  bewaren,  zy  behoeden  zich  zeiven  te  gelyk  voorde  vergetelheit ,  wylhun- 
ïïe  Ichrittën,  de  onÜerflykheit  gewyd  ,  hunne  namen  m  het  onlosbare  diamant  der  eeuwig- 
heit  graveren  ,  en  alzoo  tot  de  late  nakomelingen  overbrengen  :  Hoe  zeker  dit  ook 

gaat,  enhoewaarachtighook  de  deught  ten  allen  tyde  zich  zelve  tot  een  heerlyk  loon  verftrekt 
heeft ,  zoo  is  het  ook  onwederiprekelyk  ,  dat  Julius  Csefar  meer  aan  zynepen,  als  aan  zyn 

zwaart  verfchuldigt  is ,  wyl  dit  zyne  vyanclen  wel  overwonnen  heeft,  maar  die  den  tydt,  in 

wiens  weerwil  zyne  fchritten  tot  ons  gekomen  zyn  ,  en  zyne  gtleertheit  te  gelyk  met  zyne 

heldendaden  verkondigen.  Niemant  zekerlyk  kan  met  enige  reden  ontkennen,  Ichoonde 
bewullheit  van  welgedaan  te  hebben  een  genoegzame  vrucht  van  onze  moeite  en  arbeit  is, 

dat  inzonderheit  de  lofFelyke  drift,  om  roem  te  behalen  ,  en  de  billyke  zucht  om  onze  na- 

men by  de  late  nakomelingen  te  doen  leven,  nevens  het  belang  van  't  algemeen  ,  ten  wiens 
nutte  ons  de  Hemel  de  kennifle  geleent  heeft,  om  dezelve,  niet  als  cenmildadigh  gefchenk  , 

maar  als  een  recht,  aan  die  ons  volgen,  en  aan  onze  lydgenoten  mede  te  delen  ,  deeeniglle 

cn  ware  prikkels  zyn,  die  zoo  veele  brave  verilanden  gaande  gemaakt  hebben. 

Of  nu  Fran^ois  Halma,  wiens  afbeelding  te  maken  ik  voornemens  ben  geworden,  de  ge- 
leerde werrelt  ,  zoo  wel  door  zyne  veelerhande  kennifle  en  wetenfchap  in  de  goede  lette- 

ren, als  heerelyke  ,  cn  te  gelyk  boven  maten  netgedrukie  boeken  loflclyk  bekent  geworden, 
onder  de  doorluchtige  en  roemruchtige  verftanden  te  rekenen  is,  meene  ik  dat  geenszins  in 

twyiïel  getrokken  zal  worden  ,  daar  niet  aller^n  onze  .xederlandfche ;  maar  ook  de  geheele 
befchaarde  wenelt  deswegen  ten  vollen  overtuigt  is ,  en  dit  Tooneel  der  Nederlanden  haar 

verder,  en  ten  vollen  in  dat  goede  gevoelen  beveiligen  zal. 

Fran9ois  Halma  wert  geboren  den  derden  van  Loumaant  des  jaars  n$5'3.  O.  S.  te  Lan^e- 
rak,  over  de  Lek  ,  een  dorp  en  heerlikheit  in  her  nederquartier  van  het  landfchap  Utrecht, 

uit  godvruchtige  en  deftige  ouderen,  Reinier  Halma,  en  Maria  Wakkers;  beiden  uit  onbc- 
fproke  gedachten  binnen  Utrecht  ter  werrelt  gekomen  ,  zynde  gemelde  Reinier  Halma  in 

het  jaar  1Ó40  tot  Predikant  beroepen  naar  het  voorgemelde  dorp  Langerak,  aldaar  den  ̂ <) 
van  Lentemaant  O.  S.  beveiligt,  en  in  Wynmaant  des  jaars  1660  in  den  ouderdom  van  twee 

en  vyftigh  jaren  godvruchtigh  overleden  is  tot  groote  droef  heit  van  zyne  gemeente,  en  gevoe- 
lige fmarte  van  zyne  weduwe  en  kinderen,  waar  mede  zy  naderhant  naar  Utrecht  vertrok, 

te  weten  twee  zonen,  Gerart ,  en  onze  Franfois,  nevens  vier  dochteren. 

Gerart  wiert  van  jongs  op  tot  den  predikdienfl:  gefchikt,  als  in  vvien  daar  toe  een  groote 

zucht  uitblonk,  hem  aangeerft  door  zynen  Vader,  die,  des  jongelingsongemeenenlull  zien- 
de, geen  geringe  vordering  aan  zynen  geeft  verfchafte  ,  hem  de  l  atynfche  en  Griexe  t;.len 

zoo  verre  kundigh  maakte,  d  ithy  de  Akademifche  leflên  by  wonen  konde,  waardoor,  enzyn 

Vaders  verdere  onderwyzingen  hy  eerlange  bequaam  tot  den  predikdienft  verklaart,  en  dus 

in  den  jare  165:5'  door  de  gemeente  van  Bambrug  tot  haren  kerkenleeraar  beroepen,  en  den 
twee  en  twintighften  van  Lentemaant  O.  S.  aldaar  ingezegent  wiert  ;  welken  dienll  hy 

vervolgens  met  goede  ftichtinge  waargenomen  heeft  tot  den  negen  en  twintighften  van 

Slachtmaant  1701  toe,  wanneer  hy  in  den  ouderdom  van  negen  en  zeftigh  jaren  en  elf  maan- 
den, het  verderfelyke  voor  het  onverderfelyke  verwiflelde. 

Fran9ois,  het  onderwerp  van  ons  fchryven,  nogh  geen  tien  jaren  op  zyn  Vaders  overlyden 
bereikt  hebbende,  wert  van  zyne  moeder  ter latynfche  fchole  gezonden,  ontfangende  op 

byzondere  uren  ook  onderrechtinge  van  zynen  broeder,  zodat  hy  zeer  goede  hope  gaf,  we- 
gens zyne  fnedigheit  cn  yver  ,  van  brave  vordering.  Maar  het  fchynt ,  dat  de  Hemel  het 

anders  met  hem  gefchikt  hadde.  Immeiszyns  Broeders  beroep  naar  Bambrug,  en  degeftelt- 

heit  van 's  moeders  weduwelyken  ftaat,  bragten  hem  van  de  ftudien  af ,  en  by  het  leren  van 
den  boekhandel.  Met  groote  onderwerpinge,  en  wakkerheit  ,  die  rot  den  einde  toe  hem 

bygebleven  is,  volgde  hy  dit  beroep,  en  toonde  alomme  een  byzondere  vlyt,  nevens  eene 

nauwe  opleitenheit,  waardoor,  en  zynen  vrindelyken  ommegang,  h\  een  iegelyks  genegen- 
heit  tot  zich  trok;  voornamentlvkiszyn  geluk  geklommen  in  het  ongelukkigejaar  1672  ,  wan- 

neer twee  koningen  entweebisfchoppenden  vryen  Nederlandfchen  Staar,  on  Ier  opgeraapte 

voorwendlelen  van  beledigt  te  zyn,  te  gelyk  dreigden,  enoverylden,  als  een  door  dykcn  en 

dammen  heengebroken  (.\eaan,  cndeFranfche  krygsbenden  te  Utrecht  ingclegert  wierden. 

Toen  was  het,  dat  ten  zynen  meefters  huizeen  winkel  dagelyksenigender  voornaamlleFran- 
fche  krygshoofden,  mannen  van  letteren  en  geleerde  lieden,  verkerende,  en  zvne  mecfter 

derzelver  fprake ,  noch  zy  de  nederduitlche  verftaande,  hy  door 't  behulp  zyner  geringe  kcn- *  *  *  nifte 



Het   leven  van 

nilFe  van  de  latynfche  talc,  en  dien  dagelykfchen  omgang,  defianfche  zooverre  leerde,  dat 

hy  eerlange  aan  beiden  voor  tolk  verlhckte,  en  vervolgens  de  eigenfchap  enkraght  derfran- 

Iclic  Iprakc  zoo  wcl  begreep,  dat  hy  kort  na  het  vertrek  des  vyands  uit  zyne  geboortellac 

en  't  landfchap  Utrecht,  enige  traniche  boeken  verduitlchte,  waar  omtrent  hyecne zoo  fraie 
verkiezmge  dcet,  dat  men  hem  een  goet  oordeel ,  en  een  goet  verllant  tocfchreef,  wyl  te 
kunnen  verkiezen,  en  dat  wel ,  twee  voordelen  zyn  ,  die  het  goede  oordeel  heeft.  Deze 

onderneming  hem  wel  gelukt  zynde,  vnng  hy  m  het  jaar  167 j  zelfs  den  bockhandel  aan, 
en  irad  den  zo  van  Slachtmaant  des  zeiven  jaars  in  den  echt  met  Machtelt  Pos  ,  uit  eerlyke 

cn  vvelgcdeldc  ouders  te  Utrecht  geboren  ,   by  de  welke  hy  vervolgens  zes  zonen  en  vier 

dochtercn  gewonnen  heeft ,  namentlyk  I  Regnerus ,  jong  gellorven.    II  Samuel  ,  die  niet 

alleen  de  latynfche  fcholen  te  Amilerdam  met  lof  doorgegaan ,  maar  ook ,  de  gronden  der  God- 

geleertheit  onder  den  hoogleeraar  Gerbrand  van  Leeuwen  gelegt  hebbende,  onder  het  op- 
zicht zyns  Vaders,  doch  op  eigen  naam  ,    den  boekhandel  omtrent  een  jaar  lang  gedreven 

heefr,  wanneer  hy  den  dertienden  van  Oogftmaant  des  jaars  1708  in  den  ouderdom  van 

tvviniigh  jaren  en  negen  maanden  overleed.    III  Jakob,  den  negentienden  van  Wynmaantin 
den  jare  1719  te  Leeuwaarden  gellorven,  hebbende  op  drie  maanden  na  zyn  dartigrte  jaar 

bereikt,  en  door  de  gunit  der  Ldelc  mogende  Heren  Staten  van  Vriellant  het  amt  vander- 

zelver  Landfchapsdrukker  van  zyn   ader  op  hem  overgedragen  gezien.         Franyois,  thans 

door's  Hemels  goetheit  nogh  in  leven,  wert  al  vroeg  doorgemelde  Staten  tot  druJiker  hun- 
ner Akademie  te  Franeker  aangcftelt,  en  na  het  doorlopen  der  latynfche  fcholen  te  Amiler- 

dam, verder  naar  Franeker  gezonden ,  om  zich  aldaar  in  talen  en  wetenfchappen  ,  die  een 

boekverkoper  te  ftade  konnen  komen,  teocffenen,  maar  door  eene  byzondere  ichikking 
des  Allerhoogllen  kreeg  hy  zulk  een  ongemeene  zucht  tot  de  Godgeleertheiten  het  Predik- 

amt,  op  het  fpoor  van  grootvader  en  oom,  hier  voren  vermeld,  dat  zyne  godvruchtige  ou- 
deren zynen  billykenluil  toegeven  moften ,  welke  ook  vervolgens  niet  weinigh  tot  eene  fpoe- 

dige  voortzettinge  en  volvoeringe  zyner  Theologifche  ftudien  aangroeide  en  hielp,  zodat  hy 
tot  het  leeraarsamt  overbequaam  gekeurt,  daielyk  van  de  Akademie  tot  predikant  naar  de 

bloeiende  gemeente  van  Hol  wert,  een  fchoon  dorp  van  de  Grietenye  Dongeradeel  weftzy- 

deder  Pafens  inOoftergo,  'teerftequarticrvan  Vrieflant,  beroepen,  en  aldaar  beveftigt  wert 
den  zo  Julius  des  jaars  1716,  die  kerke  tot  heden  toe  met  goede  vrucht  bedienende.    V.  Reinier 

overleed,  gelyk  zyne  broeder  Regnerus,  wanneer  hy  nogh  nauwelyksvyf  jaren  bereikt  hadde. 

VI  Henrik ,  de  jongfte  der  zonen ,  was  van  zynen  vader  gefchikt  tot  de  ftudie  der  medicynen ,  dies 

hy ,  na  de  lage  fcholen  doorgegaan  te  hebben ,  naar  de  Vriefche  hoge  fchole  vertrok ,  maar  nauwe- 
lyks  aldaar  een  halfjaar  geweeft  zynde,  wegens  het  affterven  van  zynen  broeder  Jakob,  te  rug 

ontboden  wert ,  om  zynen  vader  in  den  boekhandel  byte  ftaan.  Hierop  begunftigden  de  heren 

Staten  van  Vriellant  hem  niet  alleen  met  hun's  Lands  Drukkerfchap  ,    door  zynen  broeder 
Franpis  gewilligh  afgeftaan,  maar  ook  met  het  drukkersamt  der  hoge  fchole,  door  zyn  broc- 
derjakobs  overlyden  opengevallen,bedienende  alsnogh  dezelve  amten  totieders  vollen  genoegen 

en  zynen  lof.    W  at  de  vier  dochters  van  onzen  wakkeren  fchry  ver  belangt ,  zy  zyn  genoemt  ge- 
worden I  Maria,  jong  overleden.  II  Maria,  althans  in  leven,  woont  by  haren  broeder  hranfois 

te  Hol  wert.    III  Sophia,  inden  ouderdom  van  vier  jaren  geftorven.    IV  Sophia  Wynanda, 

die  den  X9  van  Slachtmaant  des  jaars  lyzz  met  Jakob  Pierzon,  kerkenleeraar te  Aruminde 

Grietenye  van  Wonferadeel  in  Weftergo ,  Vrieflants  t  wede  quartier ,  in  den  echt  getreden  is. 
Maar  laaten  we  ons  tot  onzen  fchranderen  fchryver  keeren  ,  en  verder  zyne  bedryven  in 

zyne  geboorteftadi  Utrecht  verder  befchouwen.  Had  hy  in  zyne  leerjaren  een  byzondere  aan- 
dacht, nevens  een  onvermoeiden  luft  getoont ,  om  buiten  zyn  dagelyx  werk  in  de  franfche 

tale,  kennille  van  boeken  en  handeling  bedreven  te  werden,  veelfterkerwierthydaar  toe,en 

om  verdere  wetenlchappen  te  doorgronden,  aangezet,  toen  hy  eigen  boekhandel  begonnen, 

en  den  omllagh  eens  huisgezins  op  zynen  hals  geladen  had.  Nu  zocht  hy  niet  alleen  naar  recht- 

matige voordelen  ,  maar  ook  met  oordeel,  door  het  naarftigh  lezen  van  allerhande  nutte  boe- 
ken, naar  het  pat  om  zich  een  wegh  te  banen  tot  het  verkrygen  van  de  nodige  geleertheit. 

Zyne  brandende  begeerte  tot  de  wetenfchap  noch  zyne  naarftigheit  bleven  ook  onbeloont. 

Hy  zagh  zich  eerlange  met  het  bezoek  van  de  meefte  geleerde  lieden  van  Nederlant  en 
zelfs  van  buiienlandfche  gewcften  vereert,  waar  onder  de  ProfelTor  Grevius  inzonderheit 

uitmuntte  ,  verwondert  over  onzen  Halma's  onvermoeiden  arbeit ,  en  den  fierelyken  druk 
zyner  boeken,  waar  aan  de  geleerde  werrelt  altoos  verplicht  zal  blyven.  Hoe  zeer  hy  by 

dien  beroemden  man  gezien  was,  blykt  uit  een  groten  bondel  van  brieven,  tuflchen  hen  bei- 

den gewifTelf,  en't  laten  drukken  van  zyne  Thefaurus  Antiquitatum  Romanarum,  in  twaalf 

(lukken  op  bladsgrootte,  in't  jaar  1694  by  hem  en  Pieter  vander  Aa  lofFelyk  begonnen,  en 
1699  heeriyk  volvoert.  Dus  Iteeg  hy  al  op  een  hoger  trap  van  vermogen  en  vernaamtheit, 
trekkende  dagelyks  dc  algemeene  goetwilligheitder  hoogfte  ftantsperzonen  van  zyn  vaderlant 

tot  zich  door  zynen  kunlty  ver  en  vrolyken  aart,  de  zeilfteen  der  harten ,  wanneer  die  niet  buiten 

het  fpoor  locpr.  Dus  wert  hy  met  het  Akademiedrukkersamt  te  Utrecht  bekleed ,  dat ,  hoe 

groten  laft  en  beflommering't  ook  by  brengen  mogt,  hem  echter  niet  belette  van ,  behalven 
andere  fraje  wetenfchappen,  fomwylen  ook  de  dichtkonft  te  oefFenen:  Dus  leefde  hy  in  aan- zien 
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tien  en  goeden  bloei  binnen  Utrecht  tot  het  jaar  1^99  toe»  wanneer  hy,  menende  zynen  boek- 
handel met  meerder  voordcel  en  kragtiger  te  Amiterdamte  zullen  konnenvoorizeucn»  zyne 

geboortelladt  verliet ,  ter  eerftgenoemde  plaatze  zynen  boekwinkel  oprechtte  ,  en  met  een 
nieuwen  yver  zynen  handel  lofFelyk  voortzette.  Geen  minder  bezoek  genoot  hy  hier  ,  en 
dat  binnen  zeer  korten  tydt ,  van  geletterde  lieden  niet  min ,  als  van  aanzienelyi^e  mannen  van  den 

eerften  rang,  en  beflierdersdergrootflekoopftadt  der  bekende  vverrelt,  waar  onder  hem  inzon- 
derheit  met  zyne  onwaardeerbare  vrintfchap  begunftigde  de  welgebore  heer  Ferdinant  van 
Collen,  toenmaals  Schepen  en  Raat  j  en  naderhant  Hooftofficier  te  Amflerdam ,  mitsgaders 

heere  van  GunterÜein  en  Tienhoven ,  edel  van  af  komfl; ,  maar  nogh  edeler  door  verdienlle- 

lyke  hoedanigheden  ,  en  door  onzen  Halmis  neef,  den  Boekhandelaar  Johannes  Oollerwyk, 

uyt  een  langgeftaafde  kennillevan  zyn  Edelhcits  verdienden ,  en  de  liefde  der  gehele  Amiler- 
damfche  burgery  nogh  onlangs  dusdanigh  begroet. 

Beroemde  en  uvakkre  Ferdinant !  Of  in  den  Raat  van  de  Amjieljiat 

Die  aan  het  fcheepryk  T  Gewiffe  of  trouw  befmet. 

De  kroon  van  liefde  en  achting  fpant  Zelfs  toen  V  lands  Graaflykheit  u  V  zwaart 

In  V  hart  der  Burgery,  Vertroude,  als  Oppcrfchuut , 

roem  ts  de  eeuwigheit  gewyd.  Was  ryk  en  arm  u  even  vuaart. 

{Roe_pt  elk )  uw  deugt  ten  loon ,  Gy  gaaft  nooit  gunji  voor gout  j 

En  dat  ge  een  dterbre  peerel  zyt  En  nu  gy  ten  befchermheerjirekt 

Aan  Amfels  wapenkroon.  Van  V  ouderloze  krooji, 

Den  vrygevochten  Batavier       "  En 't  met  uw  zorg.,  als  vleitalen ,  dekt ̂  Wiert  reets  veel  heil  voorj^elt.  Zoekt  elk  by  u  zyn  trooft 

toen  ge  in  uwjeugt  de  leeusbanier  Dit  tuigt  het  T:  dit  blaaf  de  faam 

Op  zee  volgde,  en  in  V  velt.  Alom,  o  Ferdinant ! 
En  leerde  op  IVilhems  veltblafoen  De  waar  heit  fnyt  van  Collens  naam 

Krygs kunde  en  dapperheit ,  In  eeuwigh  diamant. 

En  op  heldt  Ruiters  zeeklaroen  Dat  's  burgers  wen fch  ge  zegent  wiert. 
Verwinnen  met  beleit.  Men  zagh ,  Jiaatkundigh  heer .' 

Wat  blonk  uw  wys  befiier  en  moet.  Als  Burgermeefler  u  geviert 

Toen  ge,  als  Gezant  te  velt ,  In  Am  fier  dam,  wiens  eer 
Befchutte  Neérlants  tuin  en  hoet  Gy  in  den  Kryg ,  in  Stadt ,  en  Raat 

Voor  V  opgepreji  gewelt!  Zoo  loff'lyk  hebt  betracht. 
Nooit  hebt  ge ,  als  ge  in  de  vierfchaar  zat.    Dat  altoos  bloeije  in  Kerk  en  Staat 

Gebogen  recht  of  wet,  'üw  naam  en  nagejlagt. 

Te  dezer  ftede  wiert  onzen  hiftorikundigen  Halma  zyne,  nogh  tegenwoordigh  in  leven  zynde, 

jonglle  zone  Henrik  geboren    hier  fprak  hy  voornamentlyk  met  de  doden ,  verkeerde  met 

de  levendigen,  en  onderhiel  zich  zeiven,  hy  gaf  zich  namenilykteeenemaal  over  aan  de  boe^ 

ken,  at  die  op,  als  het  voedfel  van  de  ziel,  en  de  welluft  van  den  geeft:  dit  was  zyne  ver- 
luftiging  na  alle  zyne  bezigheden,  wyl  hem  overbewull  was,  dat  men  te  meerder  menfch  is 

naar  mate  dat  men  meer  weet.    Hier  begaf  hy  zich  eindelyk  tot  die  groote  moeder  des  levens, 

de  IcfFelyke  hittoiie ,  en  inzonderheit  de  Nederlandfche ,  die  opdit  Tooneel,  by  hem  in  den 

jare  1703  begonnen,  en  by  zyne  door  voltooit  tot  indenletter  W ,  heerlyk,  dochzedigh,  en 

londer  enigh  optooifel ,  endoor  my  naar  myne  geringe  kennilTe  vervolgt , te voorfchyn  komt, 

niet  alleen  tot  verheuginge,  maar  te  gelyktot  onderrechtinge  van  rechtfchape  Nederlanders, 

die  hier  den  opgang,  voortgang,  opbouw,  voltojing ,  beftier,  en  wederwaardigheden  van 
dit  doorluchtigh  en  alom  beroemd  Gemeenebeft,  nevens  deszelfs  byzondere  delen  en  leden 

op  eene  korte  en  klare  wyze  leren  konnen,  nevens  deszelfs  roemruchtige  en  wyze  hande- 

lingen in  vrede  en  oorlogh  :  Maar  hoe  veele  uren  hy  ook  belleden  mogt  tot  deze  nutte  uit- 
fpanningen,  hy  befteedde  echter  nogh  al  eenigen  tydt,  wanneer  het  hem  eenigzints  gebeuren 

niogt,aandePoézy,  en  wandelde  met  het  alleruiterfte  vermaak  door  derzelver  aanlokkelyke 

hoven ,  en  voedde  zich  met  die ,  meer  dan  aardfche,  lekkernye.  Geeftelyke  voorwerpen  hielden 

zynen  geell  voornamentlyk  bezigh ,  en  f 'pgetogenj  blyken  zyn  zyne  heilige  bybelftoffen  en  gezan- 
gen ,meeft  door  het  aanraden  van  de  heren  Vollenhoven,  Monen,  Rotgans,  en  den  groten  taal- 

kundigen dichter ,  denhereDavidvan  Hoogftraten,  mynhoogverlichtenengeëerden  meefter, 

die  altoos  als  tintelende  ftarren  aan  den  Helikonfchen  hemel,fchynen  zullen,in  het  licht  gekomen. 

Hoe  hy  tot  die  hemelfche  lekkerny  der  uitgelezenfte  verÜanden ,  nevens  de  befchavende  letter- 

en taalkunde,  de  zedekunrt  gevoegt  heeft,  nevens  een  keurigh  onderzoek  der  heilige  bladen,  we- 

ten allen,  die  hem  gekent  hebben.  Ter  wyl  hy  dus  zynen  buiteniydtte  Amfterdam  befteedde, 

wert  hy  in  het  jaar  1710  door  de  Edele  en  Mogende  heren  Staten  van  Vrieftant,  niet  zf)n- 

der  vorftelyke  aanpryzinge,  tot  hunnen  landfchaps  drukker  verheven.  Deze  bedieningdoor 

hem  blymoedigh  en  dankelyk  aangenomen  zynde ,  vertrekt  hy  naar  Leeuwaarden ,  die  ver  make- 
Iv  Kc  vergader plaarze  der  V  riefche  btaten ,  en  woninge  d er  beroemde  Erflladhoud ers  des  gemcl- 
den  landlchaps.  Naulyks  had  hy  zich  alhier  geveftigt ,  of  hy  vervolgde  zyne  boekocfteningen ,  als 
zyn  hoogfte  vermaak  en  welluft,  gevende  van  tydt  tot  tydt  zoowel  deeige  vruchten  van  zy- 

nen rypen  geelt,  als  die  yan  de  fchranderfte  vernuften  der  oude  en  lopende  eeuwe  van  zyne 
*  *  *  z  net- 
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A,  of  AHA,  een  Ivöofdt  dat,  in 
d'oude  Duitfcihe  Taal ,  betekende  een 
Rivier,  Riviertje,  Vloedt,  Stroom, 
Beek ,  of  Water.  Dus  heeftmen  in 
Duitfchlandt  onder  meer  andere, 
de  ScHViTARTZ  Aa,  of  Aha, 
200  veel  als  V  Zwarte  Water.  On- 

der 't  Vorftendom  Saxen  Gotha  be- 

hoort de  Heerlykheit  'ïhonna  oiT'on- 
na  \  eigentlyk  in  oude  brieven  Donn- 

Aha\  dus  genoemt  naar  ̂ Aha.,  't  water,  of  de  beek  ,  die 
•  veel  ThoYiH  (  Donn')  dat  is.  Leem  of  Kley  met  zich  voert ; 
en  derhalven  geheten  'Thonn-Aha^  zoo  veel  als  Kley-èeek^ of  Leem-water. 

AA,  of  AHA,  een  Riviertje  ,  ontfpringende  in  't 
Zuydwefter  gedeelte  van  't  Bifdom  Munfter ,  omtrent  tvv^ee 
Duitfche  ipylen  ten  Zuidweften  der  Stadt  Coesvelt  : 
loopt  door  't  Steedjen  en  't  gebiedt  van  Ahuis Buek- 
holt ,  en  't  Graaffchap  Zutphen ,  vervolgens  tuflchen 
't  Steedtjen  Anholt  en  Burgh  in  den  Ouden  Tjfel,  die  dicht 
by  de  Stadt  Doesburg  in  den  Yflel  valt. 
AA,  of  AHA,  een  Rivier  omtrent  Groningen ,  aan 

wiens  rechter  oever  de  Stadt  gebouwt  is.  2y  begint  haa- 
ren  loop  in  't  Opper-Drenth ;  een  weinig  boven  het  dorp 
Weftrop  ,  in  eencn  tandigen  grondt ,  en  loopt  van  haren 
oorfprong  met  eenen  krommen  ftroom  Noordt-noordt- 
wefl  na  de  Stadt  toe,  ter  lengte  van  omtrent  acht  uren :  en 
vereenigde  ïich  eertydts  een  uur  hier  van  daan  met  de  Hum- 
JÏKgis,  doch  nu  binnen  de  vellen  zelfs :  met  welke  ftroom 
zy  met  wonderlykebogten ,  door  de Mar»arKa>ter ,  of  Mar- 
wf»/fr haven, die  hedendaags  deLauwerzee  genaamt  wordt, 
in  de  Noortxee  loopt. 

AA,  ook  welde  KALTE  AA,  of  AHA  ('t  Kou- 
de water)  een  kleyn  riviertje,  dat  in  't  Wederdeel  van  't 

Bifdom  7lfa»/ïfrontfpringt,  ontrent  drie  uurentenNoord- 
weften  van  de  Stadt  Coesvelt:  loopt  door  't  Steedtjen 
en  gebiedt  van  Ahuis ,  vervolgens  door  't  Landtfchap 
Twent  voorby  't  Steedtjen  Goor:  valt  korts  daar  na  in 
het  Riviertje  de  Regge:  dan  voort  Noord,  en  Noordwefi: 
affchietende  ,  door  't  Droftampt  Zalland ,  niet  verre  van 
't  Steedtjen  Ommen.,  ia  't  Riviertje  de  Vecht. 
AA  ,  een  klein  riviertje  in  Nederlandt ,  in  de  Provintie 

VinOver-TJfel,  fchiet  door  de  Stadt  heene  :  ontfangt, 
een  uur  weegs  van  daar, 't Riviertje  de  Fecht ,  loopt  voor- 

by Hajfelt,  en  neemt,  een  weinig  verder,  den  naam  van 
^tZwarte  IVater  aan,  dat  vervolgens  voorby  't  ftecdtjen Zwarte  Sluis  zich  in  de  Zuiderzee  ontlafl. 
.  AA,  anders  gezegt  de  STEENWYKER  AA, 
is  defgelyks  een  klein  Riviertje  in  Ncderlandt,  ontflaaii- 

de  in  ̂'t  Weder  gedeelte  van  't  Landtfchap  Drenth;  loopt 
door  't  Noordwefter  deel  der  Provintie  Over-Tfel ,  \oot- 

Sieeitvjyh cn  haaft  daarna,  door  't Steedtjen BMzy/,  !rt 
de  Zuyder  zee;  word  ook  de  Blokzyler  Aa  geheten. 
AA,  een  riviertje  in  Nederlandt,  't  welk  zich  by  de 

Si^idx.  Breda eigentlyk  Breed'  Aa^  vereenigt  met  het 
ny xen\Q  de  Mare k  of  Merke ;  en,  hier  door  wyder  gewor- 

den ,  den  naam  van  Breepe  Aa  gekregen,  en  ook 
dien  aan  de  voornoemde  Stadt  medegedeelt  heeft.  Dus 
eene  bequame  Rivier  geworden,  wordt  ze  met  Schepen 
tot  Ginneken  toe  bevaaren  :  Boven,  naar  Hoogjlraten ,  wordt 
zede  y^rt  geheten;  beneden,  en  in  de  Stadt  Breda,  de 
Merke.  Wegens  deze  verecniging  der  twee  wateren  by  Bre- 
«/«,wordenze  beide  van  zommigen  met  een  koppel woordt 
Merk-Aa  genoemt.  Toen  de  Spaanfchen ,  onder  den  Mar- 
quis  Ambrofius  Spinola.,  de  Stadt  Breda  in  de  jaren  i624en 
1625-.  zeer  ftreng hadden  belegert,  heeftmen,  door  laftvan 
Prins  Maurits  lan  Oranje,  op  Kersdag  des  jaars  1624.  de 
Mercke  beginnen  op  te  floppen ,  door  t  leggen  van  eenen 
Dyk,  tien  roeden  boven  de  haven  \m  Zevenbergen ,  en 
den  hoogen  Dyk  aldaar,  aan  de  Brabandtfche  zyde,  ver- 
zeekert  door  twee  Schanffen :  niet  zonder  groote  moeite 
en  ongemeene  koden  wicrdt  dit  werk  op  Lams-gat  aange- 
legt,  om, door  de  opdoppinge  van't  Water,  het  Spaan  fch 
Leger  tot  opbreeken  te  dwingen,  of  te  doen  verdrin- 

ken. Dit  fcheen  te  ligter  uit  te  voeren,  omdat,  wan- 
neer dc  Dyk  zou  voltooit  zyn ,  de  Kom  ,  door  Verlaa- 

ten  en  Sluyzen  ,  by  Spring- en  andere  hooge  Vloeden, 
kon  vermeerdert  worden.  Doch  als  dezen  arbeidt  byna 
voltrokken  was,  en  de  gehoopte  uytwerking  verwacht 

wicrdt,  quam'er  eene  geweldige  aanperfllng  van  water, 
zoodat  den  23  February,  in  't  jaar  1626.  meer  dan  twee 
roeden  uyt  den  Dyk  wechfpoelden,  en  eene  aanmerkelyke 

diepte  maakte.  Men  poogde  wel  't  vernielde  werk  weer 
te  herdellen,  maar  de  gedurige  aanhoudende  en  devige 
dormwindcn ,  nevens  de  kracht  van  't  water  ,  van  den 
windt  aangezet  ,  veroorzaakten  zoo  veelc  verhinde- 

ringen ,  datmen  eindelyk  dezen  arbeidt  mod  daaken ,  en 
't  water  den  ouden  loop  laten  :  waar  op  volgde  dat  Breda  in 
handen  der  Spaanfchen  viel ;  zie  ook  op 't  woordt  BREDA. 
AA,  of  AADE,  eene  Rivier,  een  Dorp,  eneenAde- 

lyk  Huis ,  in't  Sticht  Utrecht:  zie  de  volgende  twee  poden. 

AA  ,  of  A  A  D  E ,  ook  wel  Ter  Aa ,  'of  T rr  Aade ,  een 
Dorp  aan  de  Wedzyde  van  de  rivier  de  Vecht,  in  't  Sticht Utrecht,  aan  een  water  genaamt  de  Aa  of  Aade,  omtrent 
drie  uuren  gaans  van  de  Stadt  Utrecht;  niet  verre  van,  en 

byna  tegen  over  Nicwer-Sluis  en  't  Dorp  Breukden;  heeft 
Kerk  en  Predikant  daande  onder  '/  Utrechtfche  ClaJJis. 
AA,  of  AADE  {'t  Huis  ter)  eene  zeer  oude  Heer- 

lykheit ,  Slot,  of  Adelyk  huis,  al  ten  tydc  van  Keizer 
Öwo      /. bygenaamt  den Grooten,  in  't  jaar  95-3, bekent: 
Ïelcgcn  in  't  Sticht  Utrecht,  by  of  in  't  bovengenoemde 
)orp  ter  Aa.  VoortydtJ  dont  het  Slot  of  't  Huis  (cr  Aade 
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1  AA  AAC  AAL 

op  ecne  an3rre  pla.us,  echter  niet  verre  van  liet  tcgcn- 
woordij^c  :  d:inr  noch  heden  bhken  van  gezien  worden, 
't  Behoorde,  gelyk  ook  Loiueu^  ten  tyde  der  Rcgeeringe 

van  hooggemeldén  Otto  J\Li^»rts ,  aan  Graat'  Ottu  :  Maar vcrmidts  //v  lich  aan  zync  Kei/erlyke  Majelleic  vergreep, 

wierden  alle  ïync  goederen  verbenrt  verklaart ,  cn  Lui:- 
ncH  aan  Billchop  Balderik  van  Utrecht  gelchonkcn.  In  de 
Oude  brieven  en  Aantekeningen  vinden  wy  dikmaals, 

lang  voor  't  jaar  lo-^,  gewag  van't  Hot  of 't  huis  ter  Aa, 
(ook  gcfpelt  opde/^Art. )  Op  den  gemeencn  Dagvaart der  Heeren  Staten  LanJts  vu»  Utrecht  wierdt  ,  op  den 
27  Ortober  if^6.  dit  Huis  ter  Aa  verklaart  te  behooren 
onder  de  vrye  Ridderfchaps  Hoflieden. 
AA,  of  AADE,  een  Riviertje  in  Ncdcrlandt,  afzon- 

derlyk  in  Brabandt^  ontllaande  uit  het  Moeras  de  Peel  by 
de  grenzen  van  Gclderlandt  en  't  Graaffchap  Hoorn;  loopt 
door  Hclmorit  cn 's  Hertogen!mJlh ,  zich  daar  vereenigende 
met  den  Dommel  cn  dc  Diefe  ,  {Guiccinrdyn  l\elt  DEh- 
se;  Oudenhoven  Dy  se:)  fchiet  cindclyk ,  na  omtrent 

twee  uurcn  gaans  verder,  langs  de  vefting  Crevecoeur^  '\n den  Maaslhoom.  Beide  de  A  A  Qn  de  Dommel  loopen 

door  de  Stadt  ̂ s Hertogenbofch  ;  Dc  Dommel  met  vier,  de 
AA  met  twee  armen,  cn  komen  cindclyk  in  de  Stadts 
Haven  uit.  De  Dommel  is  de  fterkfte  waterftroom  in  de 
ganlche  Meyery  va»  de»  Bofih;  daar  naad  de  AA:  de  een 
en  d' ander  I0II  zich  in  de  groote  Rivier  de  Maafe. 
AACHT,  of  AAGT,  (SANCT)  ook  wel  't  Dorp 

van  Aacht,  of  Aaciitendorp,.  d'oudfle  naam  van  fi^- 
vervj\ky  zie  op  Be^verwyk. 

A  ACHTEK  ERK ,  of  A  AGTEKERK ,  of  AG  ATHE- 
KERK  ;fomtydts  ook  gefchrcvcn  S.  Agathendorp , een 

Dorp  en  Ambachts  heerlykheit  in  ZeeIandt,op  't  Eylandt 
Walcheren ;  heeft  kerk  en  predikant  (taande  onder 'tClaf- fis  van  Walcheren. 
AACKINGE,  cene  Buurt  in  Frieslandt,  behorende 

onder  't  dorp  Appelfihe;  zie  op  Apjielfche. 
A  A  C  K  M  A  RY  P ,  by  andere  Egm aryp  ;  een  der  zes 

Dorpen  van  dc  Friefche  Gricccnye  UtiKgeradeel ,  onder  't 
qïiartier  der  Sevenwolde».  De  predikant  van  'Terkaple  be- 

dient ook  Aackmaryp^  ftaat  onder  het  Claffis  van  dc  Seven- 
wolde» op  't  HeereVeen. 

AAL,  een  plaats,  of  plaatsje  in  't  landt  van  Ahe»a; 
eenige  zeggen  'teen  Kafleei  geweeit  te  xyn,  door  die  van 
Bommel,  dén  27.  Augullus  ifii.  verbrandt.  Verdere  be- 

richten zyn'er  ons  niet  van  ter  handt  gekomen. 
AALBERT,  zie  op  ALBERT,  ALBRECHT,  en 

ALBERTUS. 

AALBERTS  BERA,  ïi'e  op  ALBERTSBERA. 
AALBRANDS  WAARD;  zie  op  ALBRANDS- 

WAARD. 
AALBRICUS  ,  Biffchop  van  Utrecht  op  ADELBRI- 

CUS,  en  ADELBRICÜS,  de  xBtQchoppen  van  Utrecht. 
AALBURGH,  of  AALBORGH :  een  dorp  byde  (ladt 

Heufden,  in  't  jaar  ivu.  den  27  Auguftus ,  door  die  van Bommel  jammerlyk  verbrandt  :  heeft  kerk  en  predikant, 

waar  onder  ook  Holbeek  behoort,  ftaande  onder  't  Claffis van  Gorkum. 
A  A  L  H  E  M ;  by  anderen ,  en  meefl  by  de  Brabanders , 

gefpelt  Alem,  een  dorp  onder  de  Meyery  van  's  Herto- 
genbojch.  Toen  voortydts  geheel  Brabandt  eene  fchatting 
van  14CO00.  guldens  was  opgelegt  ,  jaarlyks  te  betaalen, 
was  de  geheele  Meyery  van  den  Bofih  daar  in  op  19379. 
gis:  16.  nuiv.  3.  penn.  geflelt ,  daar  toe  moft  het  quar- 
tier  Alafelandt ,  ccne  der  vier  van  dezeMeyerye,  opbrengen 
2094.  gis.  13.  (tuiv.  9.  penn. ;  welke  verdeelt  over  de  16. 
of  17.  Dorpen  van  dat  Quartier,  (lont  het  dorp  Alem  in 

die  fom  gefchat  op  60.  gul:  14.  flm'v.,  op  twee  na  het  al- lerminfte  van  alle  de  andere  dorpen  van  Mafelandtfche 
Quartier;  moet  derhalven  van  geen  groot  gewïgt  gewecll 
zyn ;  't  heeft  evenwel,  en  bekleedt  zyn  eige  rechtbank. 
AALMELOO,  of  AALMELOE,  zie  op  ALME- 

LOO. 
AALSMEER,  eendorpenvry Ambacht,  onder 'tBaïl- 

juwrfchap  \zn  Kermer- ,o(Kennemerlandt ,  'inNoordlhollandt : ftrekt  zich  uit  van  Lcymuiden  en  den  R.uigenhoek  af, 
tot  aan  't  niewe  Meyr  ,  of  de  Schinkel  toe.  Voortydts 
plagt  het  onder  Rhynlandt  gerekent  te  worden  ,  doch  be- 

hoort eigentlyk  onder  Kermerlandt.  Het  is  niet  weinig, 
door  de  gedurige  kabbeling  van  't  Haarlemmer  Meyr,  af- 
gefpoelt,  zoodat,  al  voor  meer  dan  30.  jaren  ,  byna  al 
het  voorlandt  weg  was ;  heeft  federt  noch  al  meer  verlo- 

ren, en  verlieft  yderjaar.  Wat  gevaar  eener  ganfcheweg- 
fpoelinge  van  dit  en  andere  Dorpen  te  vrcczen  flaat  ;  ï\q 
op  Haarlemmer  Meir.  Aalsmeer, Aalsmeir,  of 
Aalsmoer  heeft  kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder  het 
Claffis  van  Haarlem  in  't  Hoogh. 
AALSl^  ,  een  dorp  in  Ge/^/tfr/aWf,  behorende  onder  Ba»?- 

r/ieler-waerdt.  Toen  in  't  jaar  15-47.  eene  fchatting  van 
75-00x3.  gis.  op  geheel  Gelderlandt  was  gclegt  ,  wierd  het 
quartier  van  Niewmeegen  (een  der  quartieren  van  't  Gel- 
derfch  Hertogdom)  daar  in  gefchat  op  24342.  gis.;  tot 
deze  fom  molt  dk<:Bommekr-vjaerdt  (eene  der  zes  verdcc- 

AAL  AAM  AAN 

lingcn  des  Niewmeegfchen  Quartiers)  geeven  3400.  gis, 
die  over  de  lladt  Bommel  en  de  15-,  of  16.  Dorpen  dezes  yanrttf 
deels  omgellagen  zyndc  ,  quani  t  dorp  Aaljl  te  liaan  op  Houvt 
239.  gis.  12.  lluiv.  7j  penn.  even  en  gelyk  met  Zuilichem.  n.v. 
AALST,  een  Brahantfch  dorp  in  ae  Meyery  van's  Her-  Kron^^k^ 

togcnbofch  ,  onder  't  quartier  van  Kempèulandt  ;  is  eene  i  deel 
Heerlykheit,  die,  voor  omtrent  100.  jaren,  behoorde  aan  foi.  bo, 
den  Heer  va»  derClujen^mx  ook  noch  aan 't  Zelfde  geflagte. 
De  tegenwoordige  ïsezittcr  is,  vo\gcnsjakob  Ie  Koy  ,in  zyu 
Brabantia  illujlrata,  Htibert  van  der  Clujen  ,  Gerrits  zoon, 
ook  Heer  van  Ifendoom.    Toen  geheel  Brabant  voortydts, 

moft  opbrengen  cene  jaarlykfche  fchatting  van   140000.  ̂ '''^ 
gis.  was  de  geheclcil/i-yfry  van  den  Bofch,  indeze  foinme,  }'!  ,9 
gefchatt  op  19379.  gis.  i(i  ftuiv.  3.  p&nn.    Waar  toe  het  zielcb 
quartier  van  Kempenlandt  (een  der  vier  quartieren  dezer  ti'/e/il  / Mcyerye)  opbragt  1074.  gis.  i.  ftuiv.  9.  penning.    Die  Ij^j^^^J^^ 
nu  omgeflagen  over  de  32.  Dorpen  dezes  quartiers,  ftont  ̂ rah 
het  dorp  Aalfl  op  75-.  gis.  11.  ftuiv.  fj_  ,,5j^ 
AALSUM,  een  der  Dorpen  van  de  Friefche  Grieteny  rander 

Ooflilijngeradeel ,  in  't  quartier  Oujlergoo:  heeft  dorp  en  pre-  Houvi. 
dikant,  die  ook  I4''etjens  bedient  ,  llaande  onder  't  Claffis  Winfe- van  Dokkiim.  miut. 

AALTEN,  een  dorp  onder  'tDroftampt  van  Brevoort, 
in  't  Graaffchap  Zutphen.  Toen,  in  't  jaar  15-47.  op  't  ge- 

heele Hertogdom,  en  Graaffchap  Zutphen  eene  fchatting 

van  75-000,  gis.  wierdt  gelegt,  was 't  quartier  \a.n  Z»tphen, 
een  der  vier  Quartieren  dezes  Vorftendoms  ,  in  die  fom  Vandtr 

p;eftelt  op  I4475-.  gis.  welke  verdeelt  óver  de  ampten  des  Hom^c, 
Zutphenfchen  quartiers  ,  droeg  de  Stadt  en  't  Droftampt  '  ̂'^^ 
Brevoort  daar  in  115-1.  gis.  i.  It.  en  een  i  penn.  De  lladt  ̂ 3» 
Brevoort,  en  't  dorp  Aalten  ,  droegen  daar  toe  niet  meer 
dan  23.  gis.  12.  ftuiv.  91  penn.   Dan  noch  Brevoort  voor 
zich  zeiven,  en  zyn  erf  met  de  Heeren  vm  Schaar ,  at.. 

5".  ftuiv.  en  i  penn.  Deze  heerlykheit  heeft  Pn'ns  Frederik Hendrik  in  pandtfchap  bezeten. 
AAMSTEL,  Aamsteldam,  Aamstellandt,  enz, 

zie  op  AMSTEL  ,  Amsteldam,  Amstellanpt.  enz. 
AANDYK,  een  dorp  in  Vlaanderen,  onder  Axel-Am' 

bagt ,  zynde  het  tweede  der  Vlaamfche  vier  Ambagten; 
doch  behoort  aan  den  Staat  der  Vereenigde  Nederlanden:  Idem 
legt  dus  in  Hollondtfch  Vlaanderen.   In  de  voortydtïche  2  dtel 
fchatting  over  geheel  Vlaanderen  ,  waren  de  vier  Ambag- /fi.  439. 
j  ten ,  met  de  daar  in  leggende  Steden ,  Huljl  en  Axel.,  ge-> 
jfchatt  op  18.  ponden  Vlaams,  op  elk  duizent.  Deze 
j  18.  ponden  gefmaldeclt,  moft  Axel-Ambagt ,  met  de  ftadt 
j  Axel  daar  in  begrepen,  geeven  6.  ponden  en  4,  grooten, 
I  waar  in  't  dcy:^  Aandyk,  een  der  zeven  van  ditAmbagt, 
I  behalven  dc  ftadt  Axel.,  dragen  moft  7.  fchellingen ,  cn  al- 
1  zoo  42.  ftuiv.  Hollandtfch,  in  elke  óooo.  gis. over  geheel '  Vlaanderen. 

AANGIUM,  anders  gefpelt  Angium,  en  Aanjumj 
een  der  13.  Dorpen  van  de  Friefche  Grieteny  Oojldongera- 

,  deel,  onder  't  quartier  Ooftergoo.    't  Dorp  A  a  n  G  i  u  M  is  Winfe- 
een  der  zoo  genoemde  landen,  anno  15-92.  ingedykt ;  na-  miusi 

,  dat  Ooftdongeradeel  in  den  Fricfchen  Zondtvloet ,  gemeenlyk  "f^-"'"" 
d'  Alderhetligen  vloedt ,  van  1570.  genaamt,  door  het  over- 
ftroomen  der  zee,  zeer  veel  landts  ,  en  daar  onder  ook  Kroaj^ 
dit  dorp,  had  verloren.   Aangium  heeft  kerk  en  predi- 

kant, ftaande  onder  't  Claffis  van  Dokkum.  • AANGWIRDEN,  anders  Angwird,  Akgwirdev, 

en  Angwirrum,  eene  Friefche  Grieteny  ,  in  't  quartrer 
der  Z.evenvjolden :  heeft  de  tweede  Stem  in  de  vergadering 
der  Staten  van  de  Zevenwolden ;  bevat  alleen  vier  dorpen, 
genaamt  Gerfloot,  Tjallebird,  Luinjebird,  en  Terband.  De 
rykdom  dezer  Grietenye  plagt  (veel  licht  noch)  te  beftaan 
in  Bouw-  en  Weilanden ;  coch  is  ook  wel  voorzien  van 
bofch,  en  boomgaardt.   Ten  tyde  van  denHeereP.W^/»- 
femius,  ontrent  het  jaar  1622.,  ftont  hier  een  boom,  wiens 
ftam  drie  vademen  dik  was  ,  makende  6.  voeten  in  dea 
diameter,  of  midden  doorfneede:  veel  groote  Heeren  plag- 
ten  zich  derwaarts  te  begeeven,  met  verwonderinge  dien 
t'aanfchouwen,  en,  ter  verheuginge,  daar  onder  een  glas 
wyn,  of  bier  te  drinken.  Yiet  IVeer  {dm  noemen  van ouds  M'infm. 
deVriezen  de  Rechtbank)  dezer  Grietenye  wordt  gehouden  Fritsl. 

in  't  dorp  Tjallebird ,  daar  ook  de  pleifterplaats  voor  den  mettyne 
reizenden  man  is  ,  van  Stavoren  ,  de  Jouwer  ,  enz.  naar  Kronyi-^, 
Drenth,  en  Groningen  willende.    Voortydts  plag  't  Ge- 
recht  te  Luinjebirdt,  onder  den  open  Hemel  ,  gehouden  Schota?.i te  worden  :  welke  gewoonte  van  rechtspleging  noch , 
(immers  ten  tyde  vmlVinfemius)  in  andere  Friefche  plaat- 

zen onderhouden  wordt. 
AANJUM,  een  Dorp  in  Frieslandt,   2ic  op  AAN- 

GIUM. 
AANJUM,  (eigentlyk  van  oudts  Aninghem)  een  kloo- 

fter  geweeft  in  Frieslandt,  in  de  grictteny  van /lfert/i/«w<»- 
deel ,\n  IVeJiergoo ,  byRi'ed:  heeft  de  13'ieftcm  in  de  dorpen van  die  Grieteny.  Houvt 
AAR,  ook  wel  Air,  Langer  en  Korter  Aar,  of  j  ̂iecl 

Air,  een  Ainbagts  heerlykheit  in  Rhynlandt  ,  onder  de  uandv. 
Heeren  van  Brederode  behoort  hebbende :  Langer  aar  Kronjk 
heeft  kerk  en  predikant  ,   ftaande  ondcc  het  Qaffis  van  fol.  99. 

Vloerden,  ia  Ovcr-Rhynlaudt-  u*. 

Vaa» 

5' 

Idem Wlnft* 

tnitis 
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AAR,  dus  wordt  [xcgtV ander Houve  in  d'aangehaal- 
de  plaats]  de  vaart  in  Friesiandt  geheten  ;  die  van  de  Grie- 

.  teny  Idaardcradeel  naar  Stavoren  hare  (Irceke  neemt ,  van 
■  Leeuvjaerden  door  U^arfticyis  H'^artcnay  en  roo  voort  door 
Grouvj,  lerfftmer  zvl y  en  vervolgens  naar  andere  Havenen: 
In  verfcheide  andere  gewcften  vindt  men  ook  Rivieren 

van  den  zelvcn  naam;  als  in  de Schotfe Provincie  van  Ly- 
tdesdaile;  en  in  Duitfchlandt ,  in 't  landt  ü)^?/,  en?.. 
Doch  Vandcr  Houve  ,  heeft  Winfemius  kwaalyk  gelee- 
ren  ;  noemende  een  vaart  Aar;  want  Winfemius  fchryft 
dus:  Door  deeze Grietenije  (Idaardcradeel)  loopt  zekere 
Vaart,  ofte  l-Vater-Aar  genaamt,  aanvangkelyk  het  Lan^- 
deel.,  voorts  de  Graft,  en  daar  naa  de  Grauw  ,  ftrekkende 
deeze  vaart  van  Leeuwaerden  door  Warlliens,  enz. 

li^ater-Aar  is  daar  geen  eigen  naam:  maar  kwaalyk  met 

groote  letteren,  voor  water-aar.,  water-ader.  Dus  moft'cr ^zm:  water-aar gexaarnt  aanvangkelyk  het  LangdeEL,  enz. 

loodat  het  aan  het  ftreepjep  ( of  de'  comma )  fcheelt.  Al- 200  dat  water  van  Lieuwerdt  ,  door  Friesiandt  loopen- 
de  ,  veelerleije  naamen  heeft  :  doch  nergens  Aar  heet. 
Had  Winfemius  gefchrevcn  ,  een  water  ,  Aar  genaamt , 
dan  was  Vander  Hoeve  te  verfchoonen  geweell;  maar 
l'Fater-adr  moft  hy  gezien  hebben  ,  als  gezegt  is.  Zoek 
AIR. 
AARE  (Diderikvan)  Bilfchop  van  Utrecht ;  zie  op 

DiDERiK  van  Aare. 

AARDENBURGH  ,  een  huis  in  't  Bailjuwfchap  van 
s Gravenhage .,  onder  Hollandt  ,  (taande  in 't  Voorhout : 
'tplag  te  behoorenaan  deerfgenaamen  van  den  Heere3'f^<2'? 
"uan  Oldenbarneveldt ^  Advokaat  des  landts  van  Hollandt. 
AARDENBURG ,  of,volgens andere,  Ardenburgh, 

is  een  tamelyk  fterk  Steedtjen  in  Nederlandt ,  in  't  Oo- 
fterdeel  van  Vlaanderen  (doch  't  behoort  aan  den  Staat  der 
Vereenigde  Nederlanden,  en  dusin  Hgllandts  Vlaande- 

ren) ten  Zuidtooften  ,  en  niet  verre  van  de  ftadt  iJ/»/..- ; 
wordt  (volgens  de  Byvoegzets  in  den  f&eeden  druk  van  "J.  de 
Raeys  Geographifch  Woordenboek)  in  't  Latyn  geheten, 
Ardenburgum{Gr:Geopolts).  De  fladtBrwg-^e  is'er  maar  drie 
myicn  van  daan  :  heeft  oudtydts  den  naam  van  Rodenburg 
gcvoert ,  en  is  geweeft  de  Hoofdtftadt  van  dat  gedeelte 
ocs  landts,  dat. den  naam  \nn -F laanderen  kreeg  ;  begry- 
pcnde  toen  Torout  en  Ouftburg.,  met  den  byvang  van  Brug- 

ge (toen  ter  tydt  noch  nifet  gefl:icht)en  den  ganfchen  Oe- 
ver of  Zecftrandt  langs,  tot  Bolonien.,  toe.  Dat  Aarden- 

turg,  nevens  een  goedt  deel  andere  plaatzen  ,  nu  onder 
Vlaanderen  ̂ erekent,  oudtydts  aan  Zeelandt  behoort  heeft, 
beweert  M.  Smallegangc in  de  niewe  grouteZeeufche  Kronyk 
waar  over  men  hem  kan  nazien.  Het  is  een  groote  Stadt 
gcwecft,  van  2000.  treden  in  den  omkring,  de  treffelyk- 
Ite  van  alle  Zee-havenen,  daar  groote  fchccpen  veilig  in 
konden  leggen;  de  Moeder  aller  ileden  dezes  gew'elts;en 
cene  van  d'oudile  der  zelvt;  voorzien  met  twee  Kaftee- 
len  ;  't  een  in  'tOoftcn,  'tander  in  't  Zuiden.  De 
nen .,Wandaalen cxï  Normannen hebben ,  door  hunne  woe- 

de, een  groot  deel  van  deze  ftadts  uitgcftrektheit  en  hecr- 
lykhcit  weg  genomen  ,  ja  byna  ten  eenemaal  vernielt. 
Na 't  vertrek  dezer  Barbaren,  i  s  Aot/f^W^,  n\x  Aardenburg 
wel  weer  herbouwt  ,  doch  nooit  tot  zynen  vorigen  lui- 
ftcr  geraakt.  Ontrent  3p.  jaren  geleden,  wierdt  deze 
ftadt  wcér  met  muuren  omringt,  met  eene  graft  omvan- 

gen, met  poorten  en  eene  haven  voorzien  :  Maar  na- 
aerhant  is  haar  welftandt  op  niews  zeer  vermindert  ;  ten 
deele  door  de  rampen  der  oorlogen  ,  maar  veel  meer  door 
de  vernielende  zeegolven.  Romtom  Aardenburg  waren 
zeer  fchoone  weyden ,  veele  uitrekende  en  ftcrke  Paer- 
den  wierden'er  op  gevokt,  waarom  men  daar  ook, twee- 

maal in 't  jaar,  cene  aanzicnlyke  en  vermaarde  paerde- 
merkt  had.  Doch  door  het  inbreeken  der  dyken  ,  en  het 
overftroomen  der  zee ,  zyn  veele  dezer  fchoone  landen, 
onder  de  golven  begraven.  De  oude  Markus  van  Vaerne- 
wyk  (liy  was  Patncius  te  Ge;?? )fchryft'er  dit  van.  In'tjaar 
1477.  den  17.  September,  als  Hertog  Karei  van  Bourgun- 
dtén.,  anders  de  Strydtbare,  voor  Nancy,  en  Hertog  Karei 
van  Gelder,  xoor  Doornik,  fneuvelden,  ontllont  de  hooge 
Vloedt  op  Cofmus  en  Damiaans  dag.  De  geweldige  ftorm 
duurde  8.  uuren  lang  ;  alle  menfchelykc  hulp  ontbrak, 
de  oude  ftadt  van  Ooflende,  en  veele  Polders  verdronken, 
als  St.  Salvators y  St.Clemens ,  en  noch  veele  andere;  maar 
in  Aardenbnrger-Ambagt  wedervoer  dit  zelve  onheyl  de 
volgende  dorpen ,  St.  Kruys ,  St.  Laurens  ,  onze  Vrouwen 
bezuiden ,  onze  Vrouwen  benoorden ,  Hennebenne ,  Heyle ,  Ca- 
tharine,  of Kafani,  nu  weêr  niewlyks  in  ftant  gebragt,  en 
niew  aangemaakt;  St.  Baefs,  Trabeden  ,  onzer  Vrouwen  by 
Sluis.  In  Oojlkerkens  Ambagt  verdronken  ook  Ooftkerk, 
Lapfchuer  ,  St.  Katharine  buitendams  ,  en  IVeJl  -  Kapelle. 
Het  was  even  de  zelve  Vloedt ,  door  welke  Zeelandt , 
Friesiandt,  Vlaanderen  ,  ̂t  Sticht  Utrecht  ,  enz.  zulk  eene 
elendige  verwoeftinge  ovcrquam.  In  den  oorlog  tulfchen 
den  Koning  vanSpanjen  en  den  Vereenigden  Staat,  wier- 
den  de  Aardenburgers  zeer  geplaagt ,  door  de  Bezettingen 
der  Suten  binnen  Oofiende  ,  en  anderwegen.  Inzon- 
cerheit  liet  de  Bezetting  van  Oojlende  deu  laudclicdea 

AAR,  I 

'gccneruftc;  wanneer  ze  de  begeerde  br.andtfchattingcn  niet 
;  tydts  genoeg  opbragtcn ,  dan  dwongcnze  hen  tot  betalinge 
Idoor  iontrccht;  haalden  hunne  olfen,  kocijen,  pacrdcn, 
'  en  fchapen  weg  ;  voerden  de  voornaamfte  perfooncn  inde 
■  Dorpen  met  zich  naar  Ü'jjlende  ,  en  bewaarden  ze  daaf » 
i  op  koften  der  gemeente,  tot  dat  de  achterftallen  voldaan 
j  waren.    Deze  brandtfchattingen  ftrektenzich  uit  tot  Gent., 
\  Brugge,  Tperen ,  en  noch  verder.  Dit  bewoog  de  Vlarnm- 
\gen,  inzondcrheit  de  Aardenburgers ,  om  aan  A^artshertog , 

''  Albertus  van  Oojlenryk  (door  zyn  huuwelyk  met*  de  Infante 
1  Ijdbe/la  Klara  Eugema ,  van  Spanjen  ,  geworden  Heer  der 
i  Spaanfchc  Nederlanden)  tc  verzoeken,  om  hen  dezen 
;  fcherpen  doorn  uit  den  voet  te  trekken,  door  (Jfj/lende  tc 
j  veroveren.  Dit  verrichtte  hy  wel,  na  eene  belegcringc  van 
i  drie  jaaren  ,  en  ontrent  drie  maanden  ;  doen  't  viel  ten 
beften  der  Vlamingen  niet  uit  ,  vermits  ze  den  meeften 
laft  van  Albertus  Itger,  en  der  omgelege  veftingen  ,  ec- 
nen  langen  tydt  moften  draagen  ;  dat  ,  behalven  de  ver- 
minderinge  van  d'  inkomften  der  Provintie,  in  geldt  on- 
gelyk  meer  bedroeg,  dan  de  brandtfchattingen,  die zy  aan 
't  Ooftendifch  guarnifoen  hadden  moeten  opbrengen.  Daar-  Jdcnt 
enboven  verloren  de  Spaanfchen ,  onder  deze  belegcringe  Petit. 
van  Oo/iende,  de  dadt  Sluis  ,  Aardenburg,  Ijendyk,  enr.:  i'^id- 
daar  door  raakte  Vlaanderen  in  veel  erger  ftaat  dan  ooit  ̂ ajfaw 

te  vooren.    Dus  quam  Aardenburg ,  zonder  flag  of  ftoot ,  A^*"  ̂ e'- 
onder  't  gebiedt  van  dezen  Staat,  vermits  de  daar  binnen  '^'^ 

leggende  6.  Vaandels  Duitfchers  verbaaft  uit  de  Stadt  P''"'^^'- vloden,  op  de  aannadering  van  Prins  A7<2ar/Vj  ,  die //«r- 
denburg  zeer  verwoeft  bevondt :  van  de  zeer  fchoone  kerk,  , 
ftonden  maar  alleen  het  muurwerk,  eenige  marmerc  pi-  ̂Iq^Ii- 

laren,  en  twee  torens.    De  gemelde  Vorft  lel  bezetting      ̂ '  * daar  binnen ,  en  deed  deze  plaats  aanzienlyk  verfterken : 

doch  na  de  Vrede  met  Spanten  ,  in  't  jaar  1648.  lietmcn  al 
de  Veftingwerken  vervallen:  ja,  in  zulken  geringen  ach- 

ting wicrd  Aardenburg  van   de  Generaliteit  gehouden , 
datmen  1670.  voornam,  door  zommiger  beleidt,  om  de 
fterkten  te  flechten  :  't  had  ook  zekerlik  gedaan  werk  ge- 
weeft  ,  indien  niet  de  Provintie  van  Zeelandt  zich  daar 
tegen  had  geftclt,  vcrtooncnde,  Axtdoox  Aardenburgs  ver- 

lies, de  ftadt  Sluis  zoo  veel  als  verloren  zou  zyii,en  door  y^ij^g^ 
het  verlies  van  Sluis ,  geheel  Zeeuwfcb  Brabandt  ;  waar  op  ̂ ^^j^  * 
dan  de  Provintie  van  Zeelandt  voor  vyandtlyke  aanval-  p^ropa 
Icn  bloot  leggen  zou.    Dus  wicrd  het  afbreeken  van  al-  pa".-]ii. 
Ie  de  werken  noch  wel  verhindert,  doch  daar  gefchicdde 

gecnc  verbectcring  aan  't  geen  vervallen  w;JI.    W"annecr  syhit de  Franfchen  1Ó72.  in  de  Vereenigde  Nederlanden  waren  -vervolg 
gevallen ,  en  alreeds  veele,  en  daar  onder  zeer  fterkefteden,  op  Ait- 
ja,  ganfche  Provintiën  verovert  hadden  ,  quamen  ze  den  ̂ e>na  i, 

Junius  ,  des  voorfchreven  jaars  ,  met  omtrent  6000.  D.  i  st. 
mannen  ,'s  morgens  ten  twee  uuren,  voor 'tganfch  zwak-/"'-  3ii» ke  Aardenburg;  de  graft  had, op  verfcheide  j^laatzen,  geen 
twee  voeten  water ;  de  wallen  waren  zonder  ftormpaa- 
len  ,  alleenlyk  met  negen  ligte  ftukken  Kanon  bezet,  en 
daar  toe  maar  een  Busfchieter,  en,  in  't  magazyn  ,  byna 
geen  voorraadt :  niet  meer  dan  75-.  Soldaten  lagen'cr  bin- 

nen, boven  i6f.  weerbare  Burgers.  Wie  zou  hier  tegen* 
ftant  hebben  verwagt?  Wie  ,  daar  zich  zoo  veele  ,  zoo 
magtig  gcfterkte  Steden,  Vcftingen , enz.  zonder,  immers 
met  zeer  Hechten ,  tegenweer  hadden  overgegeeven  f  Even- 

wel nam  dit  gering  hoopje  foldaten  en  inwoonders  ee- 
nen  leeuwenmoedt,  in  de  zoo  zwakke,  en  zoo  onvoor- 

ziene plaats;  befluitende zich  liever  te  verdedigen  tot  den 
laatften  man  ,  dan  onder  de  Franfche  flaverny  te  zuch- 

ten.. Daags  te  vooren  hadden  zy  kondfchap  gekregen, 
dat  de  vyanden  in  aantogt  waren  ;  derhalven  ftelden  zy 
naar  vermogen  op  alles  ordre.  Een  der  Burgermecfteren  ,  iJem 

en  de  Vaandrig  Elias  Berkr/ian  ,  bliezen  't  vuur,  van  der  Fat^.  p, 
burgeren  en  foldaten  heldenmocdt  ,  noch  meer  op.    Eer  730. 

't  noch  dag  was,  vielen  de  Franfchen  verwoedt  op  de  7U. 
poort  aan,  onder  't  gefchreeuw  van  tue,  tue;  't  Voetvolk  >-ii(fivt 
tradt  voor  uit,  met  den  degen  in  d'eene,  en  een  takke-  "it Aar' 
bos  in  de  andere  handt;  wordende  van  de  achter  hen  zyn-  d:t.b.it' 
de  Ruitery,  met  bloote  rapieren,  aangedreven; -doch  van  ̂'^'^"^^ 
,die  van  binnen  zoo  verwelkomt,  dat  ze,  na  eene  beftor-  -9-J«»« 
ming  van  anderhalf  uur,  met  merkclyk  verlies,  moftcn 
afdeinzen.:  Den  volgenden  avondt,  na  elf  uuren  ,  kregen 
de  beftormden  120.  maimen  uit  Sluis  tot  byftandt,  onder 

Y.,o\owe\  Spindelet ,  eviY..-x^\te\\\  Oldenburg  ,  nevens  eenige 
wagens  met  krygsbehoeften  :  dit  verwakkerde  den  mocdt 
dex.  Aardenburgeren  noch  meer.    De  Franfchen,  verfterkt 
met  tuftchcn  de  2.  en  3000.  koppen  ,  vielen  ter  midder-  - 

nagt  op  niews  aan, onder  een  vervaarlyk  geroep  van  t^za, 
fza  ,  tue,  tue;  doch  wierden  andermaal  zoodanig  ont- 
fangen  ,  dat  die  van  binnen  39.  Franfche  Officiers,  en 
5-76.  foldaten  gevangen  kregen  ;   byna  eens  zoo  veel 
als  zy  zelfs  in  alles  fterk  waren  :  het  getal  der  gefneu- 
velde  vyanden   was  ook  niet   gering.    De  Franfchen 
zelfs,  hoewel  gewoon  de  fchade,  in  cliergelyke  voorval- 

len, zoo  veel  zy  konnen,  te  verkleenen,  begrootcn  hun 
verlies  voor  dit  ncjl,  (dus  noemden  zy  Aardenburg)  op 
meer  dan  ifoo.  zoo  dooden  als  gevangenen.    Dus  deer-  idtm 
lyk,  van  ccn  handtje  vol  volks, in  ecu  zwak  ftecdtje  g*-'- /'»g.73i. 

A  2  fta- 
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(Ingcn  ,  trokken  ?c  van  Aardc»hurir  af,  met  ïoo  veel 
fchaade,  bcluilvca  hunne  grootc  fchade,  als  de  bcfpron- 

gencn  ecrc  hadden bchaaltUicpven  zich  naar  AV/rv^, ver- nielende en  verbrandende  op  den  Nederlandtfchcn  bodem, 
«itboosheit  en  zwellenden  fpyt ,  alles  wat  hunvoorquam. 

Eene  eeuwige  gehcugenille  is  het  waardig,  dat  de  Aardfn- 
tur^trs,  Ichoon  20o\veinige,  tegen  zoo  veelcn,  in  beide 
de 'aanvallen  der  Franfchen,  niet  meer  dan  eenen  ccnigen 
nian  verloren ,  en  niet  boven  twee  of  drie  ligte  gcquct- 
rtcn  bekomen  hadden:  die  deed  veclen,  in  dc  Vcreenigdc 
Nederlanden,  dies  te  meer  Ichreeuwcn  tegen  de  Steden, 
die  ,  Ichoon  onvergelykelyk  Acrkcr  in  fortificatiën  ,  en 
Guarnifocnen,  zich  zoo  lafhartig  overgegecven  hadden: 
en  verllerkten  het  vermoeden  dcrgcener,  die  voor  eenige 
verradery,  alhoewel  nooit  klaar  genoeg  gebleken,  beducht 
waren. In  deze  verwecringe  droegenzelfs  deVrouwsperfoo- 
nen  zich  als /fwrfto»t-«;  met  hoeden  op 't  hooft,  vertoonden 
IC  zich  als  mannen, over  de  borftweeringcn,  aan  de  Fran- 

fchen; zy  vulden  voor  hunne  mannen,  vaders,  cn  broe- 
ders, dc  bandelieren  met  buskruit;  en  bragten  allerley 

noodtwendigheden  aan,  met  zulken  yver,  datze,  tocndc 

kogels  en  't  fchroot  voor  't  gefchut  begon  te  ontbreeken, 
de  fpykers  uit  de  muuren  trokken,  en  de  loode  gcwigten 
uit  hunne  winkels  aandroegen.  Eene  dezer  Heldinnen 
nam,  in  cenen  uitval,  eenen  Franfchen  Officier  gevan 
§en:  de  kinderen,  zoo  veel  hun  mogelyk  was,  holpcn 
e  Ouders.    Margareia  Sandra,  huisvrouw  van  Pieter  Ro- 

man, ï>refidcnt  Schepen,  zat  met  tien  jongens  in  de  ftoep 
van  haar  huis,  en  kapte  de  kogels,  die  noch  in  't  maga 
2yn  wierden  gevonden ,  cn  te  groot  waren  voor  dc  mus 
ketten,  midden  door,  en  lictze  met  hoeden  vol  naar  den 
wal  brengen.    Dit  zeer  kloekmoedig  bedryf  zal  de  Aar 
denburgers  ter  eeuwiger  glorie  ,  zelfs  na  hunnen  doodt , 
doen  leeven. 

Het  volgende  pajfen  wy  met  recht  op  deze  kloeke  verweerde 
ren ,  en     behoudt  van  Aardenburg : 

Toen  Vrankryks  trotze  magt 
Schier  jNlccrlandt  had  verkracht. 

Gaf  noch  de  Tuinleeuw  blyken 
Van  dapperheit  en  mocdt, 
Ia  't  Vlaamfche  en  Zeeuwfche  bloet; 

't  Geen  eeuwig  'sLandts  Kronyken, 
Verfiert  met  gloriftof 
Tiot  d' Aarden  BURGERS  lof. 

F.  H. 

AARLANDER-VEEN,  by  verkorting  Aarleveen, 
een  Dorp  in  Hollandt  ,  zich  van  Nievvkoop  tot  den 
Aandyk  uitftrckkende.  Begrypt  de  Landerijen  tulTchen 
Korten-Aar  en  denRhyn,  tegen  over  de Goudtfche Sluis; 

S.  van 
iLeeu-  .... 

■u-enBat.  heeft  kerk  en_ predikant  ,    ftaande  onder  't  Claffis  van jUuJir. 
fol.  158. 

Vander 
Jiouve 
B.  V. Xronyl^^ 

1  D.  fel. 

367. 
J.r. Ouden- 
hov.  be- 
fchryv. 

a  deel 

zaert. 
Herb. 

Rof 'V. 

Oudcnh, 

2.  f.  10, 

Woerden  en  Over-Rhynlandt. 

AARLE,  een  Dorp  in  dc  Aleijery  van''s  Hertogenbofch  , 
onder  't  quartier  van  Feel-landt.  By  verfcheide  Schryvers 
vindtmen  een  gckoppehwoordt  Aarlebeeke ,  pok  Arlebeecke , 
voor  een  en  't  zelfde  Dorp  geftelt,  maar  by  andere  zya 
Aarle,  en  Beek  by  Aar  Ie,  twee  byzondere  Dorpen:  gelyk 
dan  ook  Rixtels  Aar  Ie  cn  Beek,  waar  onder  ook  Stiphout, 
eene  Rechtbank  maken.    In  den  tax  der  fleden  van  de 
Hertogen  van  Brabant,  over  de  ftadt,  en  yder  Dorp  der 
Meijerye  van  's  Hertogenbofch  ,    over  't  jaar  1406.  itaat, 
in  eeri  met  de  handt  gefchrcven  boek,  met  letteren  van 

den  ouden  tydt ,  onderfcheidcntlyk  ;  onder  't  Schoutheit 
van  "(ün  Ambacht  van  Pedelandt:  'ilcmBeeke  ,Aarle ,  ende  Ryxjlel  CIX. liofch     aud  feilde  I.  dordendeel:  in  de  fchattingen  over  de  haartfte- 

*   den  Anno  ifis-  gedaan  door  dc  Staten  van  Brabant,  by't 
half  jaar  te  betalen,  liaan  desgelyx  onder  V  Quartier  Peel- 
landt,  in  de  Meijery  van  'j  Hertogenbofch  ,  Aar  Ie ,  Rixtel  en 
Beek,  als  drie  byzondere  Dorpen  geilelt;  aldus,  Aarle  en 
Rixtel,  879.  gis.  4.  ftuiv.3.penn.  13.  Daar  nnBeek  hy  Aarle 
123.  gis.  ló.  ftuiv.  O.  penning.    Jonkheer  Matheas  vander 
Houve  in  zyne  lyft  der  fmalle  deelinge  des  Hcrtogcndoms 

Oudenh.  Brabant,  getrokken  uit  de  Novennale  Bede  van  Ï40000.  gis. 
ibid  pag,  voor  de  twee  derde  deelen  &c.  voegt  Aarlcbceke,  tot  een 
81,84.  woordt  t'zamen.  In  de  gemelde  jaarlykfche  fchatting,ge- 

naamt  Beede  van  140000.  gis.  ftont  de  geheele  il/a/Vry  van 
den  Bofch  geftelt  op  1^379.  gis.  16.  ftuiv.  3.  penn.  In  deze 
fom  moft  het  Quartier  Pee/landt  (een  der  vier  Quartieren 
van  de  Meijerye)  dragen  fó^i.  gis.  10.  ftuiv.  3.  penn.  die 
omgeflagen  over  de  26.  of  27.  Dorpen,  en  eenige  Gehuch- 

ten dezes  Quartiers,  qu3.m A ar lebeeke  te {iziin,t'ia.Tntn  met 
Rixtel, op  363  gis-  3.  ftuiv.  In  vergelyking  met  de  voorge- 

melde oude  lyften,zal  vermoedelyk-,  't  zy  door  den  Schry  ver 
of  door  den  Drukker  ,  eene  feil  zyn  begaan  ,  geftelt 
hebbende  Aarlebeeke  ende  Ruxtel ,  y oor  Arle,  Beeke  ,  en 
Rixtel.    Dus  heeft  hy  ook ,  in  dit  cigenfte  Quartier  der 
Meijerye,  te  weten,  Peellandt,  ̂ eCet Stitout ,  voot Stiphout, 

mans  in      dit  y?«r/t' placht  voor  dezen  een  kapél  te  ftaan,  onze 
Brab.    L-  Vrou-we  in  V  Zandt  genoemt :  derwaarts  was  dagelyks 
Mir.l.r.  ccn  7cer  groote  toeloop  van  R.  Catholyken  ,  die  daar , 
ta\).  18.  wegens  voorgewende  mirakelen ,  hunne  devotie  pleegden. 
MM-       AARNE?vlUIDEN,  by  demeefte  Arnemuiden,  ook 
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wel  Armitien,  ccnc  trcflclyke  ftadt  inZeelandt  geweeft, 
zieop  ARNEMUIDEN. 
AARNllEM  ,  anders  Aarnheim  en  Aarnem  eene 

ftadt  in  Gclderlandt,  /ie  op  ARNHEM. 
AARNOUD,  Arnüm),  Arnauld,  Arend,  Aart, 

zie  op  ARNÜUD. 
AART,  een  Dorp  in  Gdderlant  in  de  Ovcrbetuive,  on- 

der 't  quartier  van  Nymccgen.  Toen  in  't  jaar  15'47.  op  't 
geheel  e  Hertogdom  Geldèrlant,  en  't  Graaflchap  Zutthen, 
eene  fchatting  gelcgt  was  van  75'ooo.  gis.  ftont  het  Niew- 
meegj'che  Quartier,  een  der  vier  Quartieren  dezes  Vorllen- doms,  indie  fon\megcftelt  op 29392.  gis.  daartoe moft de 
Overbetuvj,  eender  zes  verdeclingen  van  dit  Quartier,  op- 

brengen 3S96.  gis.  welke  omgclkgcn,  over  de  23.  Dor-  Vander 
pen  van  dit  deel  der  Ovcrbetuvjc ,  quam  het  Dorp /i<ir/ daar  Hotive 
in  te  ftaan,  qp  170.  gis.  o.  ftuiv.  f.  en  4  penn.  \dce\. 
AARTSBERGE,  een  adclyk  huis  of  flot  in  Hollandt, M'/S. 

onder  Berg^Ambacht :  voortyds  en  eigentlyk  genoemt  's 
Heeren  Aartsberge :  heeft  ten  Opbouwer  gehadt  Heer  Arnoud,  ̂ -  ""^^ 
{Arend  of  Aart)  van  Arckcl,   die  't  op  een  berg  liet  bou-  ■'^^«"*» 
wen.    In  oude  brieven  worden  de  Hecren  van  Berg-Arn- 

bacht  genoemt  Heeren  van  den  Berg:  En  de  Heerlykheit  van  ̂i^'^fl"- 
B erg- Ambacht ,  geheten  de  Heerfchappy  va.a.  det  Alinger Pa- *^"* rochie ;  zie  ook  op  BERG-AMBACHT. 
AARTSWOUDE,eenBailjuwfchapin  Noordhollandt, 

onder  dc  ftadt  Hoorn ,  daar  ook  meer  andere  Bailjuwfchap- 
pen  onder  behooren ;  al$  Hoogwoude  ,  Opmeer,  Opdar/i  ,  vander 
Veenhuifen,  &c.  't  Dorp  Aartswoui>e  Avordt,  in  ver-  Houve 
fcheide  oude  brieven,  gevonden  Ecrjiwoude  ,  gelyk  dan  ideel. 
dikmaals  by  ons  't  woordt  i>r/ï  verandert  wordtin  Aarts ,  fol.  i.^c. 
gelyk  in  Aarts  Biflchop,  Aarts  Diaken,  Aarts  Hertog  &c. 
voor  Eerjl  BiflTchop,  Eerjl  Diaken,  Eerfl  Hertog.  IV.  van  fol.  140. 
Goudhoven  ftelt  Eertsvjoude,  gelyk  men  ook  wel  ,  door 
verbaftering.  Eerde,  Merts , voor  Aarde,  Aardtfch  üch ;  hy 

betrekt  het  tot  onder  Medenblik.    Anderen  zyn  in 't gevoe- 
len, dat  denaam  dezes  Dorps  Aartswoude ,  herkomt  van 

ecnenHeery^/?r/,  uit  een  voornaam  Friefch ,  (Weftfriefch)  j^^^y?,^ 
geflacht,  die 'er  de  eerfte  bezitter  van  zou  ge  weeft  zyn ;  ̂/^jt^r^^^ 
te  weten  van  een  IVoudt,  daar  deze  Heer  Aart  een  Dorp  sel^. 
zou  aan  gehecht  hebben ,  of  waar  by  met  der  tydt  een  Dorp  np. 
gekomen  is :    ook  niet  onwaarfchynlyk  ;  zie  mede  op  idem 
EERST-WOUD.  Dit  Dorp  (in  de  lyft  der  Predikanten  itid.fas. 
ftaat  ook  Eerftwoude)  heeft  kerl^  en  predikant,  ftaande  on-  113. 
der  't  Claffis  van  Hoorn. 

A  A  X  T  E  RW  Y  K ,  by  anderen  Auxwyk  ,  Aaxwyk  ,  • 
A  X  w  Y  K ,  een  der  Waterlandtfche  Dorpen  :  zeer  gelyk 
cn  al-eens  met  de  twee  Dorpen  QuadykcwMiddelleys',  daar 
uit  is  het  fpreekwoordt  ontftaan : 

Aaxwyk,  Quadyk,  en  Middel-ye , 
M'^elk  IS  de  befl  van  deze  dryë  ? ' Over  den  oorfprongk  dezes  naams  Aaxterwyk  &c.  zyn 

zeer  verfchillende  gevoelens.   'Zommige  meenen  dat  hy  f"''** komt  van  Aax  of  Ax,  een  byl,  daar  men  de  boomenme- 
de  velt,  en  omhouwt.    Anderen  van  een  perfoon  Auwe, 

Idem 

Vander 
Jioitve 
ibid.  fol. 

367. ylugufl. 

Hi/l.vaTt 
een  naam  onder  de  Friefen  niet  onbckent ,  die  hier  zyn 

wyk  had  genomen,  deshalven  gezegt  Auwes  wyk:  Noch  ̂      ̂   ' anderen,  dat  deze  benoeming  is  gekomen  van  de  groote 
menigte  Vogelen,  Aaxters,  of  Exters  geheten,  die  hier  /^f^*. 
als  hunne  vjyk  hadden,  en  in  eene  geweldige  veelheit  op 
de  boomen  zaten:  't  laatfte  fchynt  het  aanneemelykfte. 
ABBEGAE,  een  Dorp  in  de  Grieteny  van  Wiembrit- 

feradeel,  by  dcStadt  d'r  lelft,  in  Frieslandt.  De  Predikant van  Oojlhem  bedient  te  gelyk  in  combinaatlchap  Abbcgae 

en  Folsgicre ,  ftaan  gezamentlyk  onder  't  Clajfis  van  Sneek.    ̂ fi  <l^f ABBEKERK,  een  Dorp  en  Schoutampt,  gelegen 

in  Noordthollandt ,  of  If^eflfrieflandt,  omtrent  een  uur  gaans  '""'^ van  de  Stadt  Medenblik,  voor  eenige  jaren  zeer  berucht 

geweeft ,  wegens  't  voorgegeven  zeer  wondcrlyk  baaren 
van  zekere  Vrouwe,  een-  ander-  en  meermaals,  niet  van 
kinderen  ,  maar  van  andere  dingen ,  volgens  zeker  be- 

recht van  16$^.  tot  165-9,  "^oor  a^'^  Gerechts  Secretaris,  tj 
J.  Landtman,  met  veele  zeldzaame  ongehoorde  omftan-  lardm. 
dighedcn  meer,  daar  van  uitgcgeeven.    Zy  woonde  in  't  Gerechts Zuideinde  van  de  IVeeren,  eene  Buurte  onder  het  Gerecht  secret. 
van  Abbekerk  ;  haar  naam  was  Aacht  Germonts,  haar  mans  daar 
Klaas  Nyffen  van  Nievjdorp ,  beide  gehouden  voor  eerlyke  van 
lieden.  Ganfch  Nederlandt  door  wierdt  zeer  veelgefpro-  vjydla- 
ken,en  van  deeze  verbaazende  zeldtzaamheit  gefchrcven ;  pg 

byna  van  elk ,  voor  een  zonderling  bedrog  en  guighelfpel  ̂ cg^^cn. 
des  Satans  gehouden.  Maar  D.BalthazarBekker,  Predikant  ̂   ̂ƒ^" 

t'Amfterdam,  cn  door  zyne  fchriften  genoeg  bekent ,  die  *f  j'''''^ 
den  boozen  Geeft  ganfch  geene  werkzaamheit  omtrent  de  ̂ ^^^  *  j 
zielen  of  lichamen  der  menfchen  wil  toeftaan,  heeft  lang  p^'',^^^ 
daar  na  gezogt  te  bewecrcn  ,  dat  het  een  enkel  menfchen  ̂  
bedrog  is  geweeft.  De  gcwigtigheitzyncrbygcbragte  rede- 

neringen laten  wy  aan't  befcheiden  oordeel  der  verftandi- 
ge  en  Godtvruchtigc  lezeren.  De  Hiftory  zelve  hier  in  te 
voegen,  zou  te  grooten  plaats  in  dit  Werk  bcflaan.  Ook 
is  ons  voornemen  niet  diergelykc  zaken  ons  Boek  in  te 
lyven.    Het  Berecht  van  den  gedachten  Secretaris  Jakob 
Landtman,  waar  in  wydluftig  al  wat  deze  zaak  betreft, 

ontvouwen  is ,  kan  den  niewsgierigcn  hier  omtrent  vol- doen : 
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doeri:  ook  kan  men  het  in  't  kort  voorgeflelt  vinden,  in 
't  bcrugtc  boek  van  den  gcmelden  D.  Balthazar  Bekker ,  de 
Betoverde  IVereldt  geheten,  en  in  veeier  handen.  Denaam- 
reden  van  Abbekcrky  is  de  zelve  met  die  van  Abftede  ̂   Abs- 
dale  ,  Abspoel ,  Abbenbroek  ̂   enz.    Abbekerke  i"  izmm  met 
Lammershagen  ,  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  V 
ClaJJis  van  Hoorn  ̂   in  Noordt-Hollandt. 

W.van      A B B  E  N B  R  O  E  K ,  een  Zuidt-Hollandtfch  Dorp ,  niet 
Coudho-  verre  van  den  Briel^  heeft  Kerk  cn  Predikant ,  (taande 
•ven.      onder  't  Claffis  van  y'oorn  en  Putten. 

ABBENBROEK,  een  teer  oudt  cn  Adelyk  gc- 
flacht  in  Hollandt;  De  Heeren  van  Abbenbroek  zyn  getrouwt 
geweeft  aan  vecle  Adelyke  Geflachten ,  van  voornamen 
Stamme  ,  onder  hen  wordt  Heer  Jan  van  Abbenbroek 
gemeldt  te  hebben  bygewoont  het  zeer  vermaart  Tour- 
noy,  gehouden  te  Haarlem,  in  't  jasir  1235'.  Heer  Gerard 
van  Abbenbroek  wicrdt  in  jaar  148  ' 
in  't  jaar  1466.  Bailiuw  van  Putt 

Leeuw. 
Bat.  ll- 
lnflr.fol. 
826. 
Coudh. 
ia  de 
Oude 
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Kroti'^ki  Heeren  vzw  Abbenbroek  vindtmen  hy^uan Leeuwen  ̂   enlV. 
van  Goudhoven. 

ABBICHJENS-COU,  hedensdaagfch  gezegt  Ab- 
cou  of  Abcoude ,  zie  op  ABCOUDE. 
ABCOUDE,  ABKOUDE,  gemeenlyk  by 

verkorting  ABCOU,  een  treflyk  wel  bekent  Dorp,  en 
vermaakelyk, gelegen  op  de  Vaart  tuflchen t/zr^c/;»;;  cn  Am- 

fteldam  ;  gereekent  op  vyf  uuren  gaans  van  d'  eerftge- 
noemdc  Stadt :  behoort  onder 't  Sticht  Utrecht.  Is  vermaart, 
door  de  van  oudts  af  beroemde  Paerdemerkt,  die 'er  Jaar- 
lyks  in  deMaandt  van  Auguftus  gehouden,  en  van  veelen 
bezogt  wordt :  Heeft  veele  Mcrgentalen  goede  landen  , 
inzonderheit  ter  weide  van  Koeijen  bequaam:zoodatmen 
in  het  jaar  1600.  gefchreven  vindt,  dat  alleen  dit  Dorp 
Abcoude  jsiZTlyks  meer  melk  kon  uitleveren,  dan  Bacherach 
in  Duitfchlandt  Rhynfchen  wyn.  {a)  Over  den  Oorfprongk 
des  Naams  Abcoude,  zyn  de  meeningen  zeer  ver- 

^'^dl'  Schillende  ;zommigen,  onder  de  onderzoekers  onzer  Oudt- 
\l'  heden,  ftellen  dat  ontrent  5-0.  jaaren  voor  des  Heeren  J. 
Steph  ̂ hriftus  geboorte,  zich  hier  zouden  hebben  nedergeflagen 
Oldeieel  Chauci  ( Chaucen ,  Cauchen ,  Couchen)  van  eenigen  gehouden 

voor  Embder  Friezen.,  van  anderen  \ oor  Bremers  en  Lunen- 
burgers ,  {b)  en  van  anderen  weder  voor  Saxifihcn ,  {c)  her- 

waarts afgezakt  om  hier  Co/o»/V« ,  of  Volkplantingen  op  te 
rechten.  Deze  Chaucen.,  of  Couchen.,  tonden  Abcoude ,  eene 
hunner  woonplaatzen  nieuwelyks  aangedicht,  dien  naam 
hebben  gegeeven ;  als  ook  van  hen  berkomftig  zyn  de  be- 

namingen der  plaatzen  Coudekerk  in  Hollandt  ̂   ja  ook  Cou- 
dekerk  in  Zeelandt.,  zie  breeder  bericht  van  deze  Natie  en 
hunne  Colonién  onder  den  naam  Chaucen:  Ande- 

ren,  hier  tegen,  getuigen  in  zeer  oude  brieven  geleezen  te 
hebben,  den  naam  van  dceze  plaats  geweeft  te  zyn  Abs- 
c  O  u  ,  datze  voor  Abts  Couw  necmen  ;  gelyk  dan  ook 
Abjdaal,  Abspoel ,  Abjiedc ,  enz.  die  eigcnüyk  Abtsdaal Abts- 
poe/,  en  Abtsjlede  zyn;  befluitende  daar  uyt,  dat 'er  eer- 
tydts  zou  geweeft  zyn  (i^)  de  Coaw,  of  des  Abts  K/ooJler;  ge- 

lyk een  Mannikken  Convent  ,\ oor  eenigc  eeuwen ,  eene  Couw 
plagt  geheten  te  worden ;  omdat  de  Monnikken  daar  in 
belioten  waren,  gelyk  Vogels  in  eene  Koy  of  Couw.  Dus 
zou  Abcou,  of  Abcoude,  afkomen  van  Abts- 
couw,  en  zoo  veel  als  eens  Abts  Kloojlcr  of  Convent 

Vliieriiis  t-y^-  Anderen  weer  geven'er  eenen  ganfch  verfcheidenen 
deCo-  Naams  oorfprongk  van.  Een,  genoemt  Abbichje ,  of  Abbinch- 

je,  een  fnoode  Booswigt,  zou  hier,  toén  't  landt  noch 
woeft  en  bofchachtig  was,  met  een  gezelfchap  van  zyne 
diefachtige  Makkers ,  zyne  Couw  of  Spelonk,  of  heime- 
lyke  plaats  gehadt  hebben;  waar  inhy  zich  met  de  zynen  ver- 

borgen hielt,  en,  daar  uit  fpringende,  den  voorbygaanden 
man  beroofde ,  of  ook  wel  vermoordde.  Van  dien  tydt  af  zou 
die  gevaarlyke  plaats  den  naam  van  Abeichjes, 
ofAaBiNCHjES  Couw  bekomen  hebben  ;  na- 
dcrhandt  by  verkorting  en  verbaftering  Aecou.  Noch 
zyn 'er  die  het  dus  voorftellen.  Ontrent  de  plaats  daar  nu 
Abcou  legt,  zou  een  bofch  hebben  geftaan,  (dat  dit  waar- 

"xrómk-  ̂ ^^^^Z  ftraks  aangewezen  worden)  waar  in  de  ge- melde  Ab  b  i  c  h  j  E  zich  onthielt,  met  een  deel  Schel- 
men, wier  hooft  hy  was,  en  daar  uyt  zyne  roveryen  ge- 

woonlyk  pleegde;  ter  dezer  oorzaake  kreeg  dit  Bofch  den 
naam  van  Abbichjes  Woud,  allengskens  ver- 
baftert  in  A  b  b  e  w  o  u  D  ,  vervolgens  in  A  b  b  e- 
wou  ,  en  eindelyk  in  Abcou.  Ik  hebbe  wel  in  ee- 
nige  Oude  Schriften,  rakende  de  zzken  v^nh  Utrechtfche 

de  Urb. 
Certn. 
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Sticht ,  gevonden  't  woordt  Abbeke  Wolda, 
doch  geene  genoegzame  omftandigheden  konnen  gewaar 
worden,  om  dit  woordt  juift  op  Abcoude  betrekke- 
lyktemaaken.  Veel  meer  mogt  men,  echter  met  onze- 
kcrheit,  vermoeden ,  dat  gedachte  //öW,  in  Frieslandt ,  of 
in  Drenth  geweeft  is.    Dies  willen  wy  ons  met  deeze  on- 
fcwifle  woordtvorfchinge  niet  langer  ophouden  ;  aan  den 
jezer  de  keur  latende,  wat  meening  hy  van  de  nu  byge- 

bragte  woorden  voor  waarfchynlykft  wil  aanneemcn  ,  of 
7,00  hy  een  beter  weete  't  bekent  wil  maaken.  Van 't  zeer 
vcrwonderenswaerdig  onderaardtfch  Bofch  ,  waar  van 
men  noch  heden  in  't  graven  veele  blyken  vindt ,  van 
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even  buiten  de  Stadt  Amjleldam  af,  tot  aan  dit  Abcou ^ 
met  verbaazendc  zeldtzaamheden ,  die  van  de  nauwkeuri. 
gen  noch  met  cige  oogen  konnen  gezien  worden ;  zie  op 
^t  woordt  AMSTEL-LAN D T.  Onder  de  Oorlo- 

gen, tuïïchen  die  van  Hollandt  en't  Sticht  Utrecht,  oudt- 
tydts  gevoert,  is  dit  Dorp  en  't  Huis  van  Abcoude  veeler- lei  veranderingen,  cn  zwaare  rampen  onderworpen  ge- 

weeft. Geen  minder  onheil  heeft  d' Ingezetenen  in  'tjaar 
1672.  ten tydevan  der  Franfchen  inval,  gctroftcn.  Want 

of 't  meergemelde  Dorp  onder  't Sticht  Utrecht  behoorde, 
en  die  Provintic,  Stadt,  enz.  van  LouVs  den  XIV.  Koning 
van  Vrankryk , bevryding  en  befchcrming  belooft ^vas, zoo 
hebben  de  Franfchen  echter,  omdat  op  tSlot  eenigeHol* 
landtfchc  Soldaten  lagen,  den  -p^  November  des  zei  ven  jaars , 
ontrent  45-0.  koppen  fterk ,  (door  den  Hertog  van  Luxen- 
burg,  Koningklyken  Gouverneur  over  de  Provintic  van 
Utrecht,  uyt  de  Stadt  derwaarts  gezonden,  om  alles  te 
vernielen  wat  zy  vermeefterden  )  by  nacht  zich  gezet  tuf- 
fchen  \  T>orp  Baamburg ,  en't  Slot  van  Abcoude.  Vandaar 
vaardigen  ze  40.  van  hunne  bende  af,  die,  buytenom'tKa- 
fteel,  over  't  onder  water  ftaande  landt  ,  naar  't  Dorp 
Abcoude  getrokken,  't  zelve  verwoedelyk  in  den  duiftereii 
nacht,  met  een  vervaarlyk  gefchreeuw,  hebben  befprongen, 
en'er  voorts  met  fakkelen,  die  zy  in  hunne  handen  hadden, cn  meer  andere  toebereide  vuurwerkenverfcheide  huizen  van 
inbrandtgeftoken,  waardoor,  van  drie  uuren  in  den  nacht, 

tot  zes  uuren  en  't  naaken  van  den  morgen,  over  de  hon- 
dert  gebouwen  tot  puin-  en  afchhoopen  vervielen.  De 
meefte  inwoonders ,  uyt  hunne  bedden  opvliegende,  ten 
deelen  naakt,  tendeelen  half  geklcedr,  redden  hun  leven 

op  't  ondergelopen  landt  ,  daar  zy  in  zulken  elendigen 
ftaat,  in  eenen  zeer  kouden  winterfchen  nacht,  in  't  met 
ys  bcgorzelt  water  moften  ftaan.  Zommigen,  in  hunne 
woningen  van  de  Franfchen  verraft,  wierden  in-  en  met 
de  zelve  verbrandt;  anderen,  op  de  vlucht  achterhaalt , 
aan  de  ftaertender  paerden,  of,  met  het  haair  hunner  hoof- 

den, aan  de  beencn  der  daar  op  zittende  Ruiteren  gebon- 
den, en  dus  naar  Utrecht  geüecpt ,  daar  hunne,  meer  dan 

doodelyke  ,  quellingen  noch  vermeenigvuldigt  wierden. 
Het  Staten  volk  op  't  Slot,  zeer  zwak  in  getal,  vernam 
wel  onraadt  ,  maar  dorft  zynen  aanbevolen  poft  niet 
verlaaten.  Wiften  ook  niet  hoe  fterk  de  Vyandt  was;  ga- 

ven echter  door  feinfchoten  den  aan-  en- omgelegen  Dor- 
pen een  waarfchouwingstcken  ,  om  zich  op  hunne  hoe- 

de te  houden,  defgelyks  om  de  naafte  poften  en  bezettin- 
gen te  bewecgen  tot  atzendinge  van  byftandt :  gelyk  ook 

aanftondts  uyt  de  Stadt  H^'eejp  eenig  krygsvolk  aanquam; 
doch  de  Franfchen  waren  al  geweken  :  Ondertuflchen 
deed  dezer  aankomft  zoo  veel  voordeels, dat  de  brandt  op 
vcrfchcide  plaatzen  in  de  kerke  V Abcoude aangefloken  ,  noch 
gelukkig  geblufcht  wierdt :  anders  zou,  nevens  de  zelve, 
dit  zeer  fchoone  Dorp,  waar  van  omtrent  het  derden  deel 

behouden  bleaf,  voort  ten  eenemaal  in  d'aftche  zyn  geraakt. 
Het  was  den  Franfchen  leet  dat 'er  noch  iets  was  blyveii 
ftaan  :zy maakten  deshalven  denjj  November  (dertien da- 

gen na  de  gedachte  zoo  elendige  verwoeftinge)cencn  niewen 
aanfiflg  ter  volkome  verdelginge  dezes  Dorps.  Doch  de 

Bezetting  op  't  Slot  ,  nu  veriferkt  ,  ontfing  hen  zulker 
wyze,  dat  zy,  in  plaats  van  wéér  gevangens  mede  te  flce- 
pen,  veel  der  hunne  gevangen  moften  achterlaten.  De 
kerk  en  predikant  van  Abkoude  ftaan  onder  't  Claffisvan 
Utrecht. 
ABCOUDE,  Abkoude,  't  Slot  of 't Huis, was  eer- 

tydts  een  zeer  fterk,  doch  is  nu  een  ganfch  vervallen  ge- 
bouw(jazoo,  dat'er  thans  maar  eenige  muuren  van  ftaan) 
voor  eenige  hondert  jaaren  aangelegt.  D'eerfte  bouwheer 
wordt  geltelt  eenen  AJJuerus  geweeft  te  zyn,  diedegrondt- 
veften  tulTchen  natte  moeralfen  hechtte.  Hy  was  uit  het 
oude,  zeer  ryk  en  doorluchtig  geflachte  der  Abcouwen  af- 
komftig;  waar  van  dikmaals  gefproken  zal  worden  onder 
d'  Utrechtlche  Biflchoppen,  en  hunne  gevoerde  Oorlogen 
tegen  de  Hollanders.  Van  deze  Heeren  van  Abcoude 
wordt  gezegt ,  dat  zy  in  eigendom  bezeten  hebben  byna, 
of,  volgens  anderen,  ruim  het  derdedeel  van  alle  deLan- 
deryen  in  't  Sticht  Utrecht.  Dit  fterk  Slot,  voortydts  be- 

hoort hebbende  aan  de  Heeren  van  Gaasbeek ,  heeft  Heer  Jan 
van  Arkel ,  BiflTchop  van  Utrecht ,  ontrent  het  jaar  van  Chri- 
ftus  geboorte  1 346.  hem  ontweldigt:  vermits  hy,  in  den  Oor- 

log tuflchen  Hol  landt  en  't  Utrechts  Sticht ,  zich  by  de  Hol- 
landers haddegcvoegt :  Zie  op  Jan  van  Arckei,  ,  Btffchop 

van  Utrecht.  Naderhandt  hebben  het  de  Hollanders  weer 

verovert :  maar  in  't  jaar  1490.  heeft  Biflchop  David  van 
Burgundien,  de  kafteelen  van enVredclandt ,  van 
d'Amfteldammers,  wederom  bekomen.  Evenwel  heeft 
hsxx.'i\\exX.og  Maxirniliaan  van  Oojlenryk,  na  de  doodt  van 

zynen  Vader  Frederik  den  Hl.  i493.'^Roomfch  Keizer  ge- worden ,  dies  naams  den  I.  deeze  beide  Kafteelen  den 
Utrechtfchen  Bilfchop  vyeêr  afhandig  gemaakt ,  en  aan  zyne 

landen  van  Hollandt  gehecht  ;  totdSt  ze  Aveér  aan  't 
Sticht  Utrecht  geraakten.  Hoe  't  met  dat  van  l/redelandt 
is  gegaan  :  zie  op  Vredelandt  (Kafleel  van) 
I  ABSDALE,  of  Absdaai.,  cigentlyk  AbisDaal,  eene 
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Polder »  gelegen  in  't //o.'/W//  l'Uattdereity  en  alzoooiulcr 
den  Vcrcciii;4.icn  Js'cdcrlaiuitlclK-n  Sta.it.  Ii»  dc  Ichattiii- 
cen  voortvdts  over  dc  j;chcclc  X'hiiunfclic  rrovimic  opj^c- 
Uelt  ,  moUcn  dc  vier  Ambiichtcn  ( namclyk  Huljt  cn 

ilulftcr-AuwJcht.,  Axely  en  Axels  /imlhuht ,  Ajluucde  nn  A£u- 
Mfder-A/nkuht  ,  Bomhaute  CU  Bouchautn-Anil'iicht)  gc/a- 
mciulyk  in  elke  duizcnt  ponden  Vlaams  opbrengen  acluicn 

pondvn.  Tot  deeze  aduien  in  't  duiicnt,  droeg  Hiiljh-r- Ambatbt  voor  zyn  quote  6.  ponden  7.  rchellini;en,  welke 

verdeelt  over  de  Ihidt  Ijuljl,  cndc  twaalf  daar  onder  belioo- 
rende  Polders,  Dorpen,  Sterkten,  cn Buurten,  zoo  ilonc 
AnsDAi-E  daar  in  gelchat  op  7.  Ichcllingen  ,  bedra- 

gende in  elke  6coo.  gis.  Ichatting,  over  geheel  f/UianJeie» 
voor  den  tax  van  AbjJalc  1.  gis.  2.  Ihiiv.  ofin  elke hondcrt 

gis.  1 1.  en  een  vyfdc  pcnn.  't  Zeewater  heeft  Abfdalc  op 
verfchcide  tyden  7.cer  zwaarc  rampen  tocgcvoegt.  Allcen- 
lyk  eenige  der  laatUen  zullen  wy  hier  voordraagcn.  In 
November  lySj.  ontllont  ,  by  een  verfchrikkclyk  on- 

weer, cen7cerhooge  vloedt;  waar  door  de  landen  vandc 
CJin^e  in  Iluljhr- Ambacht ,  nevens  de  Polders  van  Aijspale  , 
iiutjhr  Nievjlandt,  cn  dc  Baronny  van  St.  Jans  Jlcen  üver- 
ftroomt  wierden ,  zelfs  wierdt  Huift  aller  weegen  van  't 
leewater  omringt :  langen  tydt  lagen  de  voorfchreven  Pol- 

ders onder  dc  golven  bedekt,  cn  door  ecncn  niewcnhoo- 

ge  VloedtjOp  den  tweeden Paafchdag,  1606. by  een  vrees- 
lyk  onweer  ,  zyn  ze  noch  meer  dan  te  voeren ,  onder  de 
wateren  als  bcgraaven  ,  tot  het  jaar  1616.  wanneer  dc 

polders  Cliifge,  en  Abfdale  { Clinge  in  't  jaar  1616.  en  AbJUale 
ci\  Huljhr  Nu-wtaadt  1617. )  wcêr  bcdykt  wicrdcn:  maar 
1672.  onder  den  Oorlog  tulFchen  Vrankryk  cn  dc  Verce- 
nigde  Nederlanden ,  wierdt  de  ïeedyk  van  AnsDALEdoor- 
feltoken,  cn  alzoo  deze  Palder  wcêr  onder  water  gezet, 
at  ook  met  de  zee  gemeen  is  gebleven  tot  1692.  hoe  het 

'er  nu  mede  gellclt  is,  wcetenwy  niet;  dewyl  d'Autheur 
der  befchryvinge  van  Hulil  in  dat  jaar  zyn  werk  heeft 

uitgcgccven. Al^SPOEL,  of  cigcntlyk  Abtspoel,  dus  genaamt  ter 
oorzaake  van  't  mocralTig  landt,  is  een  Huys  by  de  (ladt 
Leyden,  aan  dc  Wcltzyde  van  't  Veer  te  H'armofid,  in 
ü/flgccft ,  Oogjlgec/l ,  of  Uuftgeejl ,  onder  Rhynlandt ;  gcbouwt 
van  Heci  ll^tllcra  van  Mathencs Abt  van  Egmondt,  in  't 
jaar  I45'8.  overleden.  Onder  dc Necrlandtfche  beroerten , 
cn  in  den  Oorlog  tegensdciikoningkvanSpanjcn,  wierdt 
dit  huys  Abspocl  ,  ten  tydc  der  belegeringe  van  Leyden, 
door  cle  Spaanfchcn  verbrandt.  Doch  de  Heer  Foy  van 
BruiMoven,  Schout  van  Lcydcn,  en  Bailjuw  van  Rhyn- 
landt,hccft  het  naderhand t  herbouwt.  Pc  Suff  ragaan  van  de 

Abdy  van  Rcnsburg  ,  wnens  bezit  in  OeftgccJ}  lag,  had 'er 
zync  woonplaats :  vermits  de  kerk  van  C^cyi'^ft^  eene  groo- 
té  KapcUenye  was,  waar  onder  de  St.  Maria's  kerk,  die 
ter  plaatze  ftont  daar  nu  dc  Vrouwe  kerk  te  Leyden 
Haat,  behoorde.  Waar  deze  woonüec deS Suffragaans  ge- 
ftaan  heeft,  is  iiu  niet  recht  bekent  :  vcriiioedclyk  is  ze 
gcwecft  ten  einde  van  de  Geeft,  daar  men  over  den  Nie- 
wen  weg,  in  het  landt  noch  eenige  grondtbraken  van  een 
oudt  gebouw  vindt ;  cn  wordt  ter  dier  oorzaake  dat  landt, 

daar  't  gebouw  geftaan  heeft,  noch  heden  de gebruke  kelder 

geheten. ABSTEDE,  eigentlykABTS  Stede,  eene buurt,  even 
buiten  dc  Tolfteeg-poort  der  ftadt  Utrecht-,  is  eene  Abdy  , 
van  de  ordre  der  Ciftcrcicnfen  gewcelt;  doch  door  /■Fi/ü- 
brand,  den  XXV.  Bilfchop  van  Utrecht,omvent  het  jaar  1 230. 
in  't  St.  Servaas  klooller,  by  hem  binnen  Utrecht gclVicht , 
ovcrgcbragt :  fchoon  deze  vcrplaatzing  tegen  den  wil  der 
Nonnen,  die  liever  in  Ab  s  T  E  D  E  gebleven  waren ,  ge- 
fchieddc.  't  Is  eene  zeer  vermaakelykc  buurt ;  menigte  van 
mcnfchcn  komen  en  gaan 'er  in  den  zomertydt  zich  ver- 
mcijen,zoo  om  de  aangename  vruchtboomen ,  luftigc ho- 

ven, als  't  bezaaide  landt  en^groene  weiden,  't  Maakt 
met  de  Tolfteeg  en  dc  Ganslleeg,"  eene  goede  en  luÜige Vüorlladt.  Abltcdc  heeft  cige  gercchtigheit ,  even  als  een 

Dorp,  enz.  nevens  zyn  cige  rechtbank:  cn  alhoewel  't 
met  het  gerecht  van  Wittevrouwen  ecncn  en  den  zelvcn 

Schout  heeft;  zyn  't  echter  twee  Gerechten,  doende  ydcr 
recht  in't  byzonder,  over  fchade  en  fchuldt,  gelyk  ande- 

re Dorpen  en  Gerechten  ,  van  't  voorvallende  onder 
hunne  Gercchtigheit  en  hun  Gebiedt.  Onze  oudeRymkro- 
nykfchry  ver ,  Melis  Stoke,  maakt  melding  van  dit  Abjledc,  van 
hem  Abftade  genoemt ;  daar  hy  vcxhaalt,  hoe  Floris  de 
zwarte,  broeder  van Diederik  den  V.  Grave  van  Hollandt, 
Zcelandt,  enz.  hier  om  't  leven  gebragt  wierdt  door  de 
Hcercn  Kuik,  en  Arentsbergen ,  &c.  zie  op  And  re  as 
VAN  KuiK  ,  Bijfchop  van  Utrecht ,  en  FloriSDEN  Zwarten. 
ACADEMIE,  AKADEMiE,ookgezegt  Universiteit; 

In  onze  taal,  Hooge  School,  of,  's  Landts  Hooc;e 
School.  Zommigc  Akademiën  zyn  Provintiaal ,  vermits 
d'onkoften  daar  toe  nodig  van  dcgehceleProvintie  worden 
gedragen  ,  die  dan  daar  over  't  bewint,  cn  belHcr  voeren. 
Andeie  lynStadts ^kader/iién ,  allcénlyk  vandeStadt,  waar 
in  dc  Hooge  School  is  ,  aangcftcit,  en  betaalt  wordende; 

die  derhalven  't  gezag  daar  over  heeft.  Doch  't  Odroy 
moet  van  de  Staten  der  Provintie,  daar  de  Itadt  in  legt , 

ACA 
vcrkrcf^en  worden.  Zoodanige /fW..r/7;V>f ,  Univerfiteitcn , 
ofllüoge  Schooien,  ■/ vn  Planthoven  ter  gelecrtheidt,  cii 
Moeders  der  geletterden ,  vvannecrzc  wel  beitelt  en  wel 
belliert  zyn,  en'er  beide  VV^iarTieit  cn  Godtvruchtigheit  in 
betracht,  en  geoefteut  worden:  anders  wordt  dc  geleert- 
heit,  loutere  vcrkeertheit ;  enkclyk  Itrekkcndc  tot  bederf 
der  Iceroefencnde  Jcugt.  Byzonderc  toepallingcn  daarvan 
te  maken,  op  deze  en  gccne  Akademiën  ,  is  hier  ons  oog- 

merk niet.  Het"zoo  zeer uitgcllrektDuitfchlandt, verdeelt 
in  tien  groote  Krcitzcn  ,  kan  in  't  geheel  niet  boven  de 
vyf-en-twintig  Akademiën  uitleveren  :  echter  klagen  veelc 
in  die  Gcwcilcn ,  dat  dit  magtig  wydt  uitgelhckt  Ryk  al 
te  zeer  met  Hooge  Schooien  bezwaart  is  :  Maar  (zegt  de 
bereifde  en  geleerde  Duitfche  Theologant,  Henricus  Lu-  2:. 
dolphus  Bcnthem  ,  dan  dient  men  zich  wel  te  verwonderen ,  ̂ janStH' 
dat  de  V sreenigde  Nederlanden ,  binnen  de  nauwe  paaien  van  them  in 

hunnen  omtrek ,  voo  vsele  dezer  Akademiën ,  behalven  noch  d^  f,yn 
I/luftre  Schooien ,  hebben^  en  evenwel  ontbreekt  het  geene  der  Hollan- 
zetver  aan  eene  groote^tnigte  Studenten.    De  gemelde  Heer  di/ch 

Bcnthem  (in  't  jaar  1697.  Evangelifch  prediker  te  Barde-  Kirch- wyk,  dicht  by  de  üadt  Liuienburg,  nu  wellicht  hooger 

bevordert )  die  onze  Landen,  en  Hooge  Schooien  twee  ̂ J^""^"* 
maaien  bezocht,  cn  nauwkeurig  onderzocht  heeft,  in  dc  ̂""^ 

jaren  16S7.  en  ï6)<;-  pryll:,  fchoon  van  dc  Augsburgfche  bely-  f/""'  ̂' 
denijje ,  onzc  Akademiën  zeer  hoog,  wegens  de  vlytigheit  '^^^ der  ProfcHbren,  en  dc  zeer  nutte  Icflcn,  die  van  hen  gc- 
Icert,  en  de  Jeugt  ingeplant  worden;  de  naerftigheit  van 
de  Studenten,  onder  welke  (zegt  hy  )  de  mindere  van  dc 
meerdere  geene  vcrachtinge  lydcn ,  ydcr  voor  zich  zelvcn  jjem 
leeft,  en  zyne  Studiën  waarneemt.    Vyf  Akademiën  zyn  ibid. 
'er  hedendaags  in  de  Vereenigde  Nederlanden  ;  de  zesde,  pag.  ̂ 4. 
te  Nimwecgen,  is,  ftrax  na  den  aanvang,  weder  tot  niet  P.  C. 
geraakt.  Dc  gedachte  vyf  zyn  naar  ordre  des  tydts.  I.  Die  Bor. 
van  Leyden,  opgerecht  in  't  jaar  isiS-  II.  van  Franeker  Winfem. 
in  't  jaar  1585".  III.  van  Groningen  in  't  jaar  1614,  IV.  ̂ - ^• 
van  Utrecht  in  't  jaar  1636.  V.  van  Harderwyk  in  'tjaar 
I    "  '  .    ..         .    .    ' 
de 648.    De  eerllgenoemde  in  de  Provintie  van  Hollandt;  '^'"^  ̂' 
e  tweede  in  die  van  Frieslandt;  de  derde  in  dievanGro-  ■ 

ningen  ;  de  vierde  in  die  van  't  Sticht  Utrecht;  de  vyfde  ̂ n^f-^f^^ 
in  Gelderlandt.   Behalven  deze  Akademiën,  zyn'er  noch  ̂ ^^«^ 
verfchcide  Uluitre,  of  doorluchtige  Schooien ,  alstcAm- 
ilcrdam,  Dordrecht ,  Rotterdam,  enz.  in  Hollandt:  zie  op 
Illustre  Schoolen.    Van  ydcr  der  genoemde  Akade- 

I  miën,in  de  Vereenigde  Nederlanden,  zullen  wy  in  't  by- 
j  zonder  handelen,  volgens  d'  ordre  van  't  A.  B.  C.  met 
jbyvocging  van  't  aanmerkelykfte,  raakcnde  d' opreciiting en  andere  byzonderhcdcn. 
ACADÉMIE  te  Franeker.  Toen ,  by  de  volle  Refor- 

matie in  dc  Provintie  van  Frieslandt  ,  door.  des  Landt- 
fchaps  Staten  ,  de  t'  zamenAvoninge  van  Monniken  en 
Nonnen  in  klooltcrs  afgefchaft  was  ,  bleven  echter  de 
Convcnts  goederen  en  inkomftcn  in  vorigen  flaat  :  geen- 

zins wilden  zy  gedoogen,  dat  onbeampte  perfooncn  de- 
zelve voor  zich  in't  byzonder  ,  en  tot  wereldtlyk  gebruik, 

zouden  genieten:  namen  derhalven  op  den  17.  Odobcr, 
15-84.  ecnStaatsbeflnit,datmen  de  voorfchreven  goederen 
zou  aanleggen  tot  oprcchtinge  cener  Academie,  of  Hoo- 

ge Schoole;  jaargelden  voor  de  daar  toe  behoorende  Pro- 
felTorcn  ;  onderhoudt  van  eenige  Alumnen ;  aanbouw  van 

Gafthuizen  cn  andere  Godtvrugtige  werken:  'toverfchot 
zou  flrekkcn  tot  aflcgginge  van  de  laften  der  Provintie;  pier. 
byzonder  om  deze  reden:  dat  de  Klooücr-inkomrten  niet  winfem. 
beter  dan  tot  dienlt  der  Kerken,  Schooien,  en  Godts- Kronyk 
huizen,  konden  worden  aangewcndt;  dat  ook  zonder  ge-  van 

leertheit  geen  Gemecncbelt , 'of  Rcpublyk,  beftendig  bly-  Fnesl. 
ven  kan.    En  verder,  dat  noch  Godts  Kerke,  noch  de/"'- 75** 
Staats-rcgeeringe,  zonder  geleerde  Perfooncn,  kan,  noch 

mag  beftaan.     In  't  hooft  van  't  Staatsbefluit ,   vindt-  •yfj' 
men  het  volgende.    „  Refolutie  ,  waar  na  des  Landt-  '^o 

„  fchaps  gcwcfcnc Convcnts  goederen,  landen  en  inkom--'" "  '5* „  ften,  in  conformitc  vanGodts  woordt,  alle  rechten  en 
„  billykheden ,  zullen  gedcelt  cn  geëmploieert  worden ; 
„  was  ondertekent  voor't  quartier  Üostergoo  ,  by  Ta~ 
,,  ko  Bottinga,  Doeke  Aitfma:  voor  't  quartier  Westergo, 
„  by  Heftcl  Douwes  Epema,  en  Seerp  Bonga  :  voor  't  jjuar- „  tier  de  Sevenwoi-DEN  ,  by  F.  Tatmans,  Syhren  HiUdefz. 
„  Voor  dc  Steden,  te  verftaan  van  de  Kloollergoede- 
„  ren,  die  't  Landtfchap  thans  bezit,  by  Adgie  Lambertfz , 

j  „  IVyne  Hantz ,    J.  Hernes  Ammama.    De  Itadt  Franeker  jl]d  d. I  wierdt  beüemt  tot  de  plaats  daar  de  Akademy  zou  zyn,  fot.  751. 

I  en  dc  tydt  der  inwyinge  den  29.  Julius  15-85^.  wanneer  de 
'  zelve  ook  plcgtig  is  verricht.  D' eerde  Profcflbren  dezer 
j  niewe  Akademic  (in  rang,  naar  ordre  des  tydts,  de  twee- 
I  de  in  den  Vercenigden  Ncderlandtfchen  Staar  ;  zie  dc 
vorige  poft)  W^aren  ,  D.  Sibrandus  Lubberttts ,  T).  Martinus 
Lydtus ,  en  T).  Henricus  Antonides  in  de  Godtgeleertheit ; 
D.  Henricus  Schotanus  in  de  Rechtgelcertheit.    JD.  Petreus  _ 
Tiara,  Y).  Johannes  Drufius ,  cn  LoUius  Adama  in  dc  Phi- 
lofophie  en  taaien.    Tot  Profeifor  in  dc  Geneeskonft 
wierdt  beroepen   D.  Alardus  AnUtus  ,  overleden  Anno  ibid  foL 
1606.   Ten  genoemde  dage  wierden  deze  Heeren  Profcf-  761. 
foren  plegtig  tot  in  dc  Akademie  ingeleidt  ;  daar  dc  764. 

Heer 
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A  C  A. 

'Heer  Abel  Franckema,  mede  Gedeputeerde  uit  den  naam 
der  Heeren  Staten  van  Frieslandt,  en  in  't  byzyn  van  ee- 
nigen  hunner  Gelaftigdcn  ,  eene  Latynfche  redenvoc- 
ringdeed;  in  druk  uitgekomen, onder  den  tytel  \zn  Oratio 
D.AbeliFranckena^  IllitJlriumOrdinumFriftce  deputati ,  eorun- 
dem  nomitie  habita  in  auditoria  T^heologtco  Academice  29  July 
anno  ifSf.  deConfüio  Injlitut£  ah  iifdem Franequerx  Academice . 
D.  Henricus  Antonides ,  Theologias  Profeflor ,  antwoordde 
hier  op  in  't  breede,  met  bedankingc  der  Heeren  Staten 

A  C  A  ^ 

ACADEMIE  te  HARDERWYK,  die  in  't  jaar 
1648^  den  12.  May,  is  opgerecht.  Deze  ftadt  had  al  iii  de 

ïhid.  foU 

veertiende  Ecuwe  eene  gemeene  School  gchadt,  by  de  Na» 
buuren  zeer  vermaart  gewreeft ;  omtrent  het  jaar  1341.  had 
Eleonora^  gemalin  van  Rainald  ̂   of  Rei-nouu  ̂   den  11  van 
NaJ]'auvj\  laatfte  Grave  en  eerde  Hertog  vanGclder^  bin- nen Harderivyk  gedicht ,  en  ook  rykclyk  begiftigt,  zeker 
Francifcancr  Kloolk-r,  dat  in  goedt  aanzien  is  geweelt. 

.  De  broeders  van  St.HieronymusMunfler  hebben  hier,  om- ^''»'^a. 

voor  't  goedt  vertrouw^en ,  dat  ze  omtrent  de  perfoonen  j  trent  het  jaar  r 372. ook  een  School  gehadt,  daarover  in't •'^lich» 
der  aangeftelde  Profeiforen  hadden  gelieven  op  te  nee-  jaar  1441.  Reétor  was  Mr.  'Joanncs  Schurenburg^ms  ̂   zeer 
men;  nevens  belofte,  dat  ze,  volgens  Ichuldigen  pligt ,  zou-  beroemt  in  dien  tydt  ,  zoodat  hy ,  behal  ven  de  inboorlin- 

denverrichtenalles wathunmogelyk  was,tereerevanGodt, '  gen,  over  de  300.  leerlingen  zou  gehadt  hebben,  eiikelyk  ^ en  dienft  van denLande.Deze  niewe  Hooge  School  wierden 
zeer  groote  privilegiën  vergunt,  zodanige  als  die  van  Ley- 
den ;  gelyk  dan  ook  de  Raadt  der  ftadr  Franeker  de  Pro- 

feiforen ,  en  Studenten  dezer  Academie,  vry  verklaarde 

van  alle  burgerlyke  laften,  waar  mede  d'andere  ingezete- 
nen der  ftadtbefwaart waren; als  togten,  wachten,  aller- 

]ey  ftadts  impofitiën  en  accyfen,  ook  andere  fchattingen, 
hoedanig  die  genaamt  mogten  worden,  alreeds  bewilligt 

uit  Uitlandcrs  beftaande  :  maar  toen  in  't  jaar  I5"j3.  de 
geheele  Itadt  Hardervjyk ,  behalven  alleen  drie  of  vier  hui   ̂   ̂ 
zen ,  plotzelyk  afbrandde,  wicrd  ook  die  vermaarde  School  ̂ j^^i 
door  dc  vlamme  verteert.    Dit  ongelukkig  vuur  vernielde 
niet  flechts  zulk  eenegroote  menigte  gebouwen ,  maar  ook 
ontrent  ifoo.  menfchen,  waaronder  3fo.  Studenten ,  of  „ysdfck 
Scholieren:  evenwel  was  in't  jaar  15-40.  deze  laage  School  /iant 
weder  in  zulken  goeden  üant  gebragt,  dat  men  ze  ook  zelfs 
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of  noch  te  bewilligen,  geheel  en  al  in  alles  vry;  onge- I  een  Gymnafmm  noemde:  ondertuU'chen  is  deze  Latynfche  /';*g.658. 
houden  aan  iemant  iets  te  betaalen  ,  't  zy  Officier,  Col-  |  fchool  eene  andere  geweell,  dan  het  Gymnafmm  in  't  jaar 
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leéleur,  of  Pachter,  enz.  In  geval  van  misbedryf,  zouden 
de  Studenten  alleenlyk  gevonnilt  worden  van  den  Reétor 
en  de  AIFefforen ;  zonder  dat  van  hun  gewyfde  zou  mogen 
worden  geappelleert.  Die  verder  bericht  hier  van  begeert, 
kan  nazien  de  wetten,  tot  vryheit  der  Academie  te  Fra- 

neker, van  de  Staten  des  landts  gegeeven.  Deze  Hooge 
School  had  alter/lont  eenen  taamelyk  goeden  op- en  voort- 
gangk,  want  derwaarts  quamen  vec^e  Franfchen,  Engel- 
ichen ,  Duitfchers ,  Pruillers ,  Noorwegers  ,  enz ,  die'er 
hunne  promotie  haalden  :  weshalven  de  Ed.  Mog.  Heeren 
Staten  van  Frieslandt  daar  eene  gemeene  tafel  aanbel- 

den;  aan  deze  tafel  konden  60.  Studenten  hunne  koft  koo- 
pen,  zoo  wel  ingeboornen  als  vreemdelingen  ;  en  goedt 
traétement  genieten,  voor  45'.  gis.  jaarlyks:maarnaderhandt 
•wierd  het  koftgelt  tot  op  28.  Huivers  ter  weeke  verhoogt. 
Op  deze  Franekerfche  Academie  hebben  zich,  als  leerlingen, 
bevonden  en  opgehouden  de  vermaarde  Mannen,  Samué l Pe- 
tit,  Benediélus  Turretinus  ,Conftantinus  r Empereur ,  "Johannes 
Coccejus ,  Cafparus  Strcfo ,  Gulielmus  Perkius ,  Renatus  Carte 

1603.  in  't  Francifcancr  kloolher,  opgerecht,  en  gefb'cht van  gemelde  vrouwe  Eleonora  ,  gemalinne  van  Hertog 
Reinaut  van  NaffaHVj.    Men  vindt  deshalven  twee  misda- 

gen in  de  Latynfche  infcriptie  ,  geftelt  voor  deze  School  t 
Eerft,  dat  dit  Gywwi?/;»;??, naden  brandtvan  15-03, door  hoog- 
gedachte  Vorltinne  £/^o»<7r^ï  zou  herfleltzyn  geworden  ,  die 

al  in't  jaar  I3f5-.  overleden  was :  Daar  na,  dat  deze  School , 
in  't  jaar  1400.  gclticht  ,  in  't  jaar  1603.  den  naam  vau 
Gymnafium  zou  hebben  bekoomen  :  daar  immers  't  een 
wydt  van  't  ander  is  onderfcheiden  ,  als  boven  is  aange- 

wezen.   De  Heer  A,  van  Slichtenhorft  ,  in  de  Gelderfche  Pontan. 

gefchiedenifrenvanPo»/^»«j,fpreekt'er  dus  van:„Deftadt  Geld. 
,,  Harderwyk  heeft  zelf,  ten  tyde  van  \Oïdinne  Eleono-  gefch. 

,,  ra,  gehadt  eene  gemeene,  echter  by  de  nabuuren,  zeer  '  '^'•«^ 
5,  vermaarde  School ;  voor  omtrent  5-0.  (nu  ruim  ico. ) ^^I. 
„  jaaren,  is  zy,door  de  Riddcrfchap  en  Steden  van  'tVe- „  luwfche  Quartier  ,  op  eenen  beteren  voet  verniewt  ; 
„  die  Prins  Maurits ,  omdat  zy  onder  zyn  Stadthouder- 

fchap  weder  wierd  opgerecht,  gewoon  was  zyn,  of  het 
Jius,  Johannes  Johnjionius  enz.  Onder  de  beroemde  Ne-  NaJJaufch  fchool  te  noemen;  gelyk  mede  eene  andere 
derlanders  ;  Daniël  Heinfius  ,  Petrus  Cunceus ,  Guiljelmus  .„  doorlnchü^e  School,  naderhant  op  den  12.  May  1648, 
Baudartius,  Wilhelmus  Canterus  \J\tr^]e€l\n\i$,  Simon  Epif-  ,,  tot  eene  Vorftelyke  en  algemeene  Acadcmy  verhoogt* 
copius,  Leo  of  Lieuwe  van  Aitz.ema,  en  veel  meer  andere,  j  Doch  wy  flappen  deze  verfchillen  der  Schryveren  voorby. 
ACADEMIE  te  GRONINGEN,  deze  wierd  door  ;  De  eerde  ProtelToren  in  deze  Academie  zyn  geweeft,  Jo" 

de  Heeren  Staten  der  FrovmticyanGroningen  enOmlanden , '  hannes  Valkenier  1  heologias  Doftor;  "Jakobus  Kochius ,  Me- 
in  't  jaar  1614.  opgerecht ;  onder  't  Stadthouderfchap  van  dicinos  Doftor,  extraordinair  in  de  Geneeskunde,  en  ordi- 
GtSLYe  Willem  hoduwyk  van  NaJJauw  ,  Gouverneur  van  nair  in  de  Philofophia  Praética.  V erder  Giséertus  ab  Ijen- 
Vrieslandt  en  Groningen.  De  inwyding  gefchiedde  den  23.  ,  doorn,  Georgius  Hornius  ,  Cornelius  Tolltus ,  in  de  Philofo- 
Auguftus  O.  ftyl  des  genoemden  jaars:  Boven  dien  heb- ,  phie,  Hillorien,  en  de  Griekfche  taaie.  In  de  Rechtsge* 

ben  de  gemelde  Staten,  op  'sLandts  korten,  aangenomen  |  \eexthe\t'w^xen'JohanncsChriJlenius,enPctrusdeGrêve.  Door 
verfcheide  Alumnen  ( voedfterlingen )  om  hen,  op  hunne  j  den  plotzclyken  inval  \(>-;ï.  van  den  Koningk  van  Vrank- 
niewe  Hooge  School,  te  doen  onderwyzen  in  geleertheit  ryk,  met  zyneBondtgenooten ,  den Aartsbilichop van 
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en  goede  wetenfchappen ,  ten  dien  einde,  tot  hunnen  ge 
bruike,  bekeerende  een  goedt  deel  der  kloofterrenten  en 
inkomrten ,  die ,  tot  noch  toe ,  in  lediggang  onnuttelyk  ver- 

teert waren.  De  eerftberoepene  Profeiforen  waren  zes  in 
Ïetal;  inde  volgende  order  ter  Academie  by- en  opgeleidt : ).  Ubbo  Emmtus  Profelfor  in  de  Hiftoriën  en  Griekfche 
taaie,  eeïiieReéipr  Magnificus  dereï\Jn\\ ex fix.e\t,  en  te 
vooren  Rcdur  der  Latynfche  fchoole  binnen  Groningen  ; 
D.  Hermannus  Ravenfpergerus  Profelfor  in  de  Theologie ,  uit 
de  illuftre  School  te  Stemfort  derwaarts  beroepen.  T).  Corne- 

lius Pynakerus  ProfelTor  in  de  Rechten  ,  in  welke  facul- 
teit hy  alreedts  te  Leyden  leeroefteningen  gehouden  hadde. 

D.  Mfo/öa^ATa/enaj  Profeflor  inde  Medicynen  en  Mathefis , 
van  Leeuwaerden,  daar  hy  Reétor  in  de  Latynfche  fchool 

•was  ,  derwaarts  beroepen.  D.  Johannes  Epinus  ordinair 
Philofophias  en  Ethices  Profelfor ,  en  extraordinair  in  de 
Rechten.  D.  Guiljelmus  Macdowel  Profelfor  Philofophis 
in  Logicis  ,  Phyficis  &  Metaphyficis  ;  een  Schot ,  die 
alreedts  te  St.  Andrews  in  Schotlandt ,  over  de  Phyfica  van 
Ariftoteles,  leffen  had  gegeeven,  en  collegie  gehouden. 
De  inleidings  Oratie  wierd,  uit  den  naam  der  ganfchePro- 
vintie,  gedaan  van  D.  Pancratius,  ftadts  Syndicus.  Na  't 
eindigen  der  zelve  ,  deed  D.  Ravenfpergerus  eene  andere, 
op  deze  handeling  gepaft.  De  eerfte  die  hier  zyne  promo- 

tie tot  Doétor  in  de  Rechten  bequam ,  was  Hugo  van  Nye- 
veen;  zyn  inauguraal  difpuut  hield  hy  den  13.  November 
1615'.  onder  't  Reéloraat  van  den  gemclden  ProfcHbr  Ravenf- 
pergerus.  Al  ftraks  wierden'er  wetten  ontworpen ,  volgens 
welke  deze  niewe  Hooge  School  zou  beftiert  worden; 

*  doch  konden  geene  kracht  krygen,  voor  dat  ze  in  de  ver- 
gaderinge  der  Staten  dezer  Provintic  waren  goedtgekeurt 
en  beveftigt  :  dat  ook  eerft  met  den  aanvangk  des  jaars 
161  f.  gefchiedde  :  Op  den  6.  Martius  wierden  ze  den  Hee- 

ren Curatoren  en  Profeiforen  voorgelezen ;  doch  de  laatft 
genoemde  gaven  af,  en  toonden  zich  daar  over  bezwaart, 
om  dat  ze  buiten  hunne  kennis  gemaakt  ,  en'cr  ook  ee 

len,  Bilfchop  van  yWaw/ïé-r ,  enz.  in  de  verccnigde  Neder- 
landen ,  waar  door  zich  ook  de  üadt  Hardervjyk  aan  de 

vyanden  overgaf ,  \eeét  deie  Academi  eenen  zwaren  flag, 
zoo  datze  zelf,  na  't  vertrek  der  Franfchen,  noch  eenige 
jarenlang,  als  in  onmagt  heeft  gelegen ,  doch  eindelyk 
zich  weder  beginnen  te  herftellen.    De  goude  en  zilvere 
penningen ,  ter  gedachtenilfe  dezer  aangeftelde  Univerfitcit  ^^^^^ 
geflagen ,  hebben  aan  d'eene  zyde  dit  opfchrift ;  Pace  domi  j^^^^-^ 
forifque  fancita  Academta  Harderovici  fundata  III.  Ordines  Duc.  -y^j 
Gel.  Gom.  Zutph.  in  rei  memoriam  hunc  nummum  cudi  fcce-  ̂ Hcijt 
runt  1648.    Op  d'andere  zyde  :  Viéloria  prccmium  libertas.  /„  pint. 
Tot  de  gemeene  Bibliotheek  was  in  het  jaar  1600.  alreedts  CfW. 
een  goede  grondt  gelegt  ,    en  zy  heeft  noch  gedurig  gefch. 
toegenomen  in  eene  tamelyke  menigte  van  goede  boeken,  \  deel 
onder  welke  eenige  in  de  Syrifche ,  Arabifche en  Chixeejcbe  fol.  lot. 
taaien  gevonden  worden. 
ACADEMIE  te  Leyden;  is  de  oudfte  in  de  Vereenigde  Chr. 

Nederlanden.    Nadat  deze  ftadt  had  uitgedaan  de  eerde,  Schotan. 
en,  kort  daar  aan,  de  tweede  allerelendigde  belegerin-  Kron^k^ 
ge  derSpaanfchen ,  en  die  met  de  verwondcrlykfte  kloek-  M"^' 
moedigheit ,  onder  't  lyden  van  den  uiterften  honger  {  zie  ̂  
't  woordt  L  E  Y  D  E  N  )  had  uitgehardt ,  hebben  Prins  IVillcm 
de  I.  van  Oranjen  ,  en  de  Heeren  Staten  van  Hollandt ^  v"iiell 
de  Leidtfche  hmgery  (die  ,  door  den  gedagten  allerfclden  uit-  .  _ 

gedanen  hongersnoodt , zoo  veel  hadde  geleden,  en  zeer  ̂      ~  ' vermindert  was  door  't  verlies  van  een  groot  getal  haarer 
medeburgeren ;  ook  zeer  verarmt  door  't  uitharden  van zoo  veele  benauwtheden,  waar  door  niet  alleen  haare  Stadt, 
maar  genoegzaam  geheel  Hollandt,  van  de  woede  en  voor 
de  overwekliginge  van  dc  Spaanfchc  magt  ,  en  harden 
goedt-  en  bloedtdorft  was  bevrydt  ;^  tot  erkentenilfe  en 
vergeldinge  van  die  trouwe  kloekmoedigheit,  iets  groots 
willen  toevoegen;  om  te  gelyk  tot  een  kroon  en  zegete- 

ken van  haare  onvergelykeiyke  dandtvadigheitte  ftrek^K-en. Zy  gaven  dan  aan  die  \  anLeiden  dc  keur,  of  zy  voor  den 
tydt  van  eenige  jaren  wilden  vry  en  ontlad  zya  van  Im- wiii  u.11  tc  uuucu  nuiine  Kennis  geuraaM  ,  en  er  ook  ee-(  tyat  van  eenige  jaren  wilden  vry  en  ontiait  zya  van  im 

nige  dingen  tot  hun  nadeel  in  bevat  waren,  of  ftrekken l  pofiticn ,  tollen,  ca  fchattingen,  of  liever  het  Privilegi 
konden:  waar  op  hun  verbeetcringc  wicrdt  toegeicgt.  j 

heb- 
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hebben,  van  in  hunne  fladt  cciic  Academie  te  mogen  op- 
rechten. De  onthcrtiiii;  \\\\  gcldthillon  Ichccn  't  ganfch 

uitgcmergelt  Lci.Um  wel  mccll  diciilUg ,  ja  noodigll ;  maar 
daar  tei;en,  deHooge  School  cerlykll  tc  iyn.  Daarenbo- 

ven ,  üc  vryheit  van  Ichatting  kon  ,  by  voorkomenden 
hoogen  noodt,  ingetrokken  worden;  immers  maar  eenen 

duur  van  weinige  jaren  hebben;  d'Acadom  daar  tegen,  en de  voordeden  \  de  lladt  Leult»  daar  door  gexien  toe  tc 

vIoeijen,van  meerbeüendigheitïyn  ,cnhaarbyblyvcn.  Des 

wierd'er  belloten  het  roemrykllc  tc  verkiezen  ,  voDr  't  geen indientvdt  het  voordceliglle  Iclicen  tc  zyn;  ingoede  hoopc 
dat  het  ander  hun  metter  tydt  het  voordceliglle  zdu  worden, 
Ichoon  ze  by  den  aanvang ,  alsmcn  (preekt ,  in  eenen  zuuren 
appel  bceten.  Daar  op  dan  wicrd  die  van  Leydcn  vcrgoll 
het  voorrecht  in  hunne  (ladt  eene  Hoogc School  te  mo- 

gen aanllellen,  zonder  dat'er, in eenigc  andere  plaats  van 
Holiiudt  en  Zeelandt,  cmc  Academie  meer  zou  mogen  wor- 

den ingevocrt,  en  met  uitdrukkclyk  verbodt  hier  van.  Dit 

Odru\'\s  den  6.  Jauuarii  lyyf.  getekent.  Tot  onderhoudt 
van  'deze  Hoogc  Schoole  hebben  de  Staten  der  Provintie 
van  Hullandt  dezelve  begiftigt  met  verfchcidc  goederen  cn 
inkomilen ,  inzonderheit  van  Landeryen  ,  Pachten  ,  cn 
Inkomllen  der  Conventen  cn  Klooftcren  van  Monnikken 
cn  Nonnen.  Deinattzuratie,  of  inwydinge ,  dezer  Uwvcrfiteit 
gclchicdde  den  8.  Februarius.  Wy  zullen  de  daar  by  voor- 

dtn  pal- 

tm»  Me- 
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leerde  lefTen  tc  tullen  voordraagcn ;  aan  ïyne  rechter  h»nt 
}oi\khccT  Arend  va»  Duivenvoorde;  ter  flinker,  Heer 

fuy  Vil»  Broekhoven^  Bailjuw  cn Dykgraaf  van  Rhynlandt, 
Schout  der  üadt  Leyden.  Toen  volgde  weer  de  geleerde 
en  vermaarde  Pctrits  van  Foreefl,  Med.  Doèlor,  en  bezol- 

digde Artz  der  Ibdt  Delft ,  die  zich  had  verplicht  tot  het 
gecven  van  eenigc  lellen  in  dc  Genecskunll ;  hy  ging  tuflchcu 

de  Heercn  l-Villem  van  Heemskerk  'Ja»S'Zo-m  ,  cn  Dirk  van 
Montfort  Jakobszoon.  Toen  quam  dc  vermaarde  Heer  Lrt«' 
rentius  van  Oirfchot  ,Mcd.  Doftor,  die  ook  de  verrichting 
van  eenigc  Geneeskundige  Icilcn  op  zich  had  genomen, 
tullchcn  IVillem  van  Luo  ,  Burgcmeerter  ,  cn  Cwnelis 
Adriaanfen  van Barrevelt.  Vervolgens  ging  de  geleerde  Mr. 
Gerardits  Bonti»! ,Mcii.  Doétor,  die  eenigc  Altronomifche 
en  Mathcmatifchc  IclFen  doen  zoude  ,  tuifchen  Corftelis 

Huys^enjen  van  'Toornvliet  ̂   cn  Pietcr  llenrikfen  i^^ajfenaar  y 
Schepenen  der  ftadt  Leyden; ten laatrtcnqnaniMr.Cor»e//j 
dc  Groot,  Licentiaat  inbcydc  Rechten,  cn  Requedmecfter 
des  Prinfen  van  Oranje  ,  die  op  zich  genomen  had  eenfge 
Philofophifche  leden  tc  doen,  gaande  tullchen  de  Hceren 
Pieter  Oem  Pietcr s  zoon,  en  Pieter  Pieterfz  (  by  'J.  J.  ürlers 
genocmt  Pieter  Pieter  Jorijfen)  Schepenen.  Na  deze  volg- 

den do  overige Magillraats perfoonen derStadt,  nevensan- 
^.Orlen befchr 
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ƒ  ■  gevalle  plechtigheden  wat  wydlopig  verhaalcn;  eensdeels 
%aaut'  Qi^j^j  ̂ ^..^^  Hoogc  School  dc  ecrrte  en  oudlle  in  de  Vcr- 

eenigde  Nederlandtfchc  Provintien  is;  andersdccls  om  dc 
Zinnebeeldige  vertoningen,  en  andere  aanmcrkclyke din- 

gen daar  omtrent  zoo  prachtig  uitgcruft.  's  Morgens  ten  9. 
uuren  quam  dc  fchuttery  in  de  wapenen,  onder  de  Vaen- 
delen  van  Klaas  IlMygenjjen  Gaal^  en  Klaas  Dtrks  van  Mont- 
foort ,  Capitcincn;'  van  voor  't  Raadthuis  trokken  deeze fchutters  af  door  dcBrce-  en  Nobelllraat  naar  de  Hoogc- 
wocrdfe  brug,  daar  eene  Triumphpoort  was  gemaakt, 
met  roodt  en  wit  laken  bekleedt  :  van  daar  door  andere 

llraten  aan  deNonnebrug;  voorts, langs  d'ooüzyde,  naar 
de  plaats  voor  deze  niewc  Academt  vervaerdigt  ,  en  cer- 
tydts  gewccll  het  Kloofter  der  zuftercn  van  St.  Barbara; 
naderhandt  desPrinllen  logement;  toen  volgde  een  over- 

dekte Speelwagen  ,  daar  een  Vrouwsperfoon  in  wit  ge- 
waadt  op  zat,  verbeeldende  de  H.  Schrift  ;  nevens  haren 

wagen  gingen  de  vier  Evangeli/len  ,  Mattheus  ̂ '  Markus, 
P.C.lier  J^iikas,  enjohannes.  Vervolgens  verfcheen'er  eene  Vrouw 
iiedorl.  gcïcten  op  een  paerdt,  tocgellcU  als  een  Eenhoorn,  uit- 

beeldende de  Gerechtigheit  {Juftttia)   (ierlyk  getooit, 

doch  met  toegebonde  oogcn,  een  bloot  zwaerdt  in  d'ce- 
ne,  en  eene  weegfchaal  in  d'andere  handt:  zy  reedt  tuf- 
fchcn  vier  Mansperfoonen ,  vertonende  de  vier  voorname 
Rechtsgeleerden,  Salv:us  Julianus ,  Papinianus,  Ulpianus, 
cn  Tribonianus ;  ter  zydcn  liepen  twee  voctjonf^ns ,  en  vier 
Helbaardiers  ,  in  eene  ouderwctfche  dragt.    Toen  quam 
eene Maagdt  den  naam  van  Medicina  voerende,  te  paerdt  en 
wel  verfiert,  met  een  geneesmiddel  en  eenigc  kruiden  in  de 
handt;  reed  tuflchen  de  vier  beroemde  Artzen,  Hippocra- 
tes,  Galenus,  Diofcorides,  tn  Theophrajlus  Erefius ;  ter  zyde 
gingen  twee  voetjongens  en  vier  Helbardicrs :  daar  naver- 
toonde  zich  de  Godin  Pallas,  of  Minerva,  te  paerdt  als  de 
vorige ,  met  eene  Lancic  in  dc  rechterhandt ,  en  aan  den 
flinker  arm  een  Schildt,  en  daar  op  't  hooft  van  Medufa, 
afgebeeldt;  nevens  haar  redende  twee  groote  Philofophen  , 

jirfloteles  ,  en  Plato,  de  welfprcckende  Redenaar  C';V^ro, 
cn  de  geleerdtlte  onder  de  Latynfche  Poëten ,  f^irgilitis ; 
hadde  ter  zydcn  zich  zoo  vccle  voetdienaars,  en  Helbar- 

dicrs, als  de  vorige;  wyders  vier  ftadts  Speellieden, fpee- 
lende  op  fchalemeijen  en  andere  mulicale  fpeeltuigen.  Ach- 

ter aan  volgden  de  vier  ftadts  Roédragers  ,  yder  van  hen 
hadt  een  Pedels  (taf  in  zyne  handt,  wit  en  roodt  ;  zynde 

de  kleuren  van  't  Wapen  van  Leyden.    Na  hen  quam  Caf- 
far  Koolhaas,  een  der  Leidfche  Predikanten,  die  aangeno- 

men hadt  eenfge  Thcologifche  leffen  in  de  Academie  te 
zullen  geeven;  Hy  ging  tuflchen  de  Heercn  Mr.  Gerard 
uanlVynzaarden.,  der  beider  Rechten  Licentiaat ,  en  te  dier 
tydt  ordinair  Raadt,  naderhandt  Prefident  in'thofPro- 
vintiaal  van  Hollandt ,  en  tot  deze  plegtigheit  byzonder 
van  den  Prinfe  van  Oranje  afgezonden  ,  en  Jonkheer  Ja- 
kob  van  der  Does  y  Hoogheemraadt  van  Rhynlandt ,  Raadt, 
Superintendent  generaal  der  ftadt  Leydcn  ,  enz.  Toen 

quam  d'edele  hooggeleerde  Heer  Diderik  {Theodorus)  van 
der  Nievjburgh ,  der  beiden  rechten  Licentiaat,  toen  Raadt 
Ordinair  in  den  Provintialen  ,  daar  na  Prefident  in  den 
Hoogen  Raadt  van  Hollandt  ;  die  op  zich  eenomen  had 
ccnige  leflln  te  doen  in  de  Rechten:  ter  rechter  zyde  van 

hem  ging  d'edele  Heer  en  geleerde  potfet  Johan  van  der 
D'ies  {Janus  Doufa)  Heer  van  Noordwyk  ,  Hoogheem- 
raadt  van  Rhynlandt  ,  Superintendent  generaal  der  ftadt 
Leyden;  ter  flinker  d%  edele  hooggeleerde  Heer  Mr.  Ar- 
tus  van  Brederode  ,  Licentiaat  in  de  Rechten  ,  en  Raadt 

ordinair  in  'tHof  Provintiaal  van  Hollandt.  Voorts  volg- 
de de  Heer  en  Mr.  Joos  de  M:nyn  ,  der  beiden  rechten 

Doctor,  Raadt  en  Advocaat  Fifcaal  in  't  zelve  Provintia- 
le  Hof,  ̂ ie  defgclyks  zich  bad  verpligt  cenige  rcchtsge- 

dere  lieden  van  aanzien,  als  ook  liefhebbers  van  geleerd-  jj^ff^jf 
heit  en  weten fchappen,  in  groote  menigte.    Achter  deze  ieyii.„ 
alle  quamen  zeer ordentlyk  aantrekkcn  de  tweeVaandelen  pa^.i^Ti 

Schuttcry  ,  onder  de  Capitcincn  Jonkheer  Albrecht  van  Raap-  iiiem  p' horjï \  enMr.  Simon  van  l^cen:-x\om.  wierden  groote  vreug-  c.  Bor 

deblyken  getoont  ,  onder  't  lofl^en  van  't  gefchut  en  muf-  ihid ketren.   Dus  gekomen  omtrent  deNonnebrug,  vondenze  Benth. 

op  't  Rapenburg  een  Triumphfchip ,  tot  op  't  water  toe  ibidpagl 
bekleedt  met  roodt  en  wit  laken,  overdekt  met  tapyten,  i'- 
waar  onder  een  lauwerkroon  ,  verfiert  met  Oranjeappe-  {'d'm 

len  ,  hing.    Binnen  in  't  fchip  zagmcn  in  't  rondt  Apolh  '^'f^'^' 
met  de  negen Mujcn  zitten,  al  t'famen  op  zyn  ouden  tydts  ' 
of  antykstocgeftelt;  achter  aan't  roer  ftont  Neptunus /die ,  . 
met  zyne  Zeemaats  de  (tadt  Leyden  bygeftaan  hebbende,  ̂ ■^y 

fcheen  de  Geleerthcit  en  goede  Kunften,  langs  't  water,  p'^ 
hier  te  willen  binnen  geleiden-    Apollo  hadt  eene  luit  in  ̂  
de  handt,  daar  hy  zeer  liefiyk  op  floeg;  deMufen  fpcelden 
ongemeen  aangenaam  op  een  pofityf :  zeer  zacht  voer  dit 
fchip  langs  Rapenburg,  naar  de  plaats  der  Univerfiteit ,  dazr 
Apollo  en  de  Mujen  aan  landt  traden,  verwachtende  de  aan- 
komfte  der  voorgemelde  Heeren-    Op  hunne  aannade- 
ringe  omhelsdenze  den  anderen  met  eenen  kus ,  en  ver- 

welkomden hen  met  Latynfche  verflen ,  tot  dien  handel  die- 
nende.   Voorts  gingenzs' met  d«  genoemde  Edelen,  Pro- 

felforen  ,  Doétoren ,  Schout  ,  Burgemeefteren ,  Schepe- 
nen, Raaden,  en  verder  gevolg  in  de  niewe  Hooge School, 

verfiert  met  zeer  heerlyke  tapyten ,  witte  en  roode  lakenen, 

opfchriften,  met  de  wapenen  des  PrinJ/'en  van  Oranje^  van Hollandt ,  en  vandeftadtLey^/e».  Toen  deed  Cafpar  Coo&iar 
de  ecrlk'  Oratie  ,  trekkende  inzonderheit  tot  lof  van  de 
Godtgeleerthcit.    Ondertullchen  trok  de  Schuttery  ,  die 
voor  en  achter  dezen  fleep  hadt  gegaan,  den  hoek  van  de 

St.  Anrhonfs  brug  om  ,  langs  de  Breeftraat ,  voorby  'C 
Raadthuis,  door  de  Triumphpoort  op  de  Hooge  Woertfe 

brug,  langs  deHooge  Woert,  enz. Na  't eindigen  van  de  j^gi^f Oratie  zyn  de  Heeren  meermaals  gemeldt ,  m  zulk  een  ordre  .^g„  ̂  

^als  zy  gekomen  waren  ,  wéér  uit  de  Academie  ,  naar  't  inau.-'u-' huis  van  JV<3i?tóivy^  gegaan;  daar, van  Stadts  wegen,  eene  raju 
trefFelyke  maaltydt  bereidt  was;  niet  alleen  voor  de  Hee-  enz..vam 
ren  Profcflbren,  maar  ook  voor  alle  d'andere  ,  die  zeer  p.  3.  tot 
wel  onthaalt  wierden :  onder  't  vrolyk  gefchal  van  inftru-  p-^.  O- 
mentaal-en  ftemmuzyk,  De  üaat dezer yfc^^^^'/w/e was,  we-  len.  Bor 
gens  den  gcvaarlyken  tydt,  ten  aanzien  van 't  getal  der  Scu-  c^*^* 
denten  wel  gering  rn  den  aanvangk;maar  haaft  reeszc met  ee- 

nen grooten  luifter  op,  en  is  tot  eenen  zeer  hoogen  top  vaa 

vermaardhcit  de  ganfche  wereldt  door  geklommen.  W^y  heb- ben hier  voor  aangetogen  de  namen  der  Heeren  ,  die  dc 
eerfte  leflcn  voorgenomen  hadden  in  deze  niewe  Acade- 

mie te  doen  ,  gelyk  dan  ook  verricht  wierd  door  Cajpar 
Coulhaas,  in  de  Tlieologie  ;  doch  die  zich  haalt  van  dezen 
laft  ,of  dit  ampt  ,nevens  andere  meer,ontdeedt;a}s  in  de  rech- 

ten Diderik  van  Egmont  vander  Niewburg  ;  ook  Jodocus  de 
Menyn,  korts  daar  na;  gelyk  mede  in  de  medicynen  Pf/raj 
Farejlus,  en  Laurentius  van  Oirfchot ,  die  dat  ampt  verlieten  ; 
insgelyks  in  de  Philofophie,  Corxeliits  de  Groot,  oiGrotiusy 
die  niet  lang  daar  na  Profeffor  in  de  Rechten  op  deze 
Academie,  wierd:  't  zelfde  deed  Gerardxs  Baatius,  in  de 
Aftronomi  en  Mathematica,  wordeiKJe  daar  na  Profeffor 
in  de  Geneeskunft.    De  ecrftc  Redor  Magnificus  dezer 
Leidfche  Academie  is  geweeft  Petrus  Tjara  ,  Profeflx)r  in 
dcGriekfche  taaie,  in 't  jaar  i5'75'. naderhant  in'tjaar  ifSy. 
te  Franeker,  in  de  daar  niew  opgercchte  Hooge  School  be-  j.^^ 
roepen ;  de  AdfefTores  -waxcnjohannes  Ftgureius  (dus  noemt  q^;^.^, 
hem  J.  J.  Orlers,  maar  Mr.  Soermans  ,  Guiljelmus  Fettgue-  ̂ j 
reus)  Thcologia;  Profeffor  (in  plaats  vin  Cafpar  Coulhaas)  soe'rm. Cornelius  de  Groot ,  Gerardus  Bontius ,  en  Bajilius  Ftthodejus.  ̂ cad. 
In  'tjaar  15-92.  toen  het  Thcologifche  Collegie ,  der  Heeren  Regifler 
Staten  van  Hollandt  en  U'^eftvneslandt ,  ingewydt  wierd ;  pa^.  84- 
waren  iu  dc  Academie  de  volgende  ordiuaire  Piofelforen.  c  y*3j. 
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Fraticifats  Junius  ,  Lucas  T'rekatms  in  de  Godtsgclccrt- heit  :  JuiiHS  Beyma  ,  Everhardus  Bronchorjl  ,  CorKelius 

Grotius ,  Gerardus  'ttiningius  in  de  Rcchtsgeleerchcit  ; 
'Johanne:  Hcurn'itis ,  Gerardus  Bontius  ,  Petrus  Pauvj  in de  Genccskonft;  Bortavontura  Vulcanius  in  de  Grickfche, 

en  Francifciis  Kaphalcngius  in  de  Hebrceufche  taaie.  Ex- 
traordinaire Paulus  Mcrula  in  de  Hiltoriën  ;  Rudolphus 

Snellius  in  de  Mathcfis  ;  Antomus  Trulius  Lyrarius  in  de 

Philofophie;  Henr'uus  Brodius  in  de  Rhetorica;  ci\  Jacobus RamJj;Hs  in  de  Logica.  Uit  het  vorige  ïietmen  dat  deze 

Academie  allereerft  geplaatft  is  geworden  in  't  Convent 
van  St.  Barl>aray  doch  wierdt  weinige  jaren  daarna(7.3'- 
Orlers  zegt  ontrent  i5-78.  anderen  ftellen  in't  jaar  15-81)  in't kloofter  der  IVttte  Nomen  overgcbragt.  lu  November 

1616.  heefteen  Ichielyke  ontdane  brandt  t'eencm.ial  het 
dak  ,degehoorplaat7.en ,  balken, gefloelten ,  zitbanken,  enz. 
vernielt,  en  voort  byna  alles  aan  dit  gebouvir  gcfchonden  ; 
doch  het  wierdt,  door  laft  van  deHeeren  Staten  van  Hol- 
iafidt  e»  l^^eJiz'riesLwdt ,  weêr  met  der  haall  veel  hccrlykcr 
herftclt.  De  wetten  en  ftatuten  van  deze  Academie  vindt- 
men  by  den  Heere  Simon  lan  Leeuiuen :  zy  zyn  ook  afzon- 
derlyk  gedrukt  in  een  boekjen  in  4.  Toen  't  Synodus 
Nationaal  te  Dordrecht,  in  't  jaar  1619,  was  geëindigt 
wierdt'er  ook  verandering  in  de  Profeiroren  dezer  Acade- 

mie gemaakt  :  in  plaatze  van  Conradus  Forftius ,  alhoe- 
wel nooit  tot  de  dadelyke  bezitting  der  profeffie,  omzyne 

Sociniaanfche  gevoelens  hem  te  lalle  gelegt, geraakt, (zie 

op  {-'orJliKs )  nevens  Simon  Eptfcopius  ̂   als  Remonftrants, 
w ierden  aangeftclt  (  nevens  johannes  Poliander  )  Ak- 

dreas  Rivet ^  predikant  te  T'houars  in  Vrankryk  (  hy  wierd  in 
't  jaar  1632  Profefror  Honorarius  ,  behielt  echter  zynen 
rang  in  den  Acadcmifchen  Raadt,  en  overleedt  te  Leiden 
in  'tjaar  'ófi.)  Antunius  IValeus toen  ter  tydt  Predikant 
te  Middelharg  ,en ,  in  de  aldaar  niew  opgcrcchte  doorluch- 

tige Schoole,  Profeflbr  in  de  Philofophie  en  Griekfche 

taaie  ;  en  Amunius  T'hyfius,  Theologie  Profellbr  te  Har- 
derivyk;  den  weg  van  alle  vleefch  gegaan  in  't  jaar  1640. 
Tot'Regent  van  het  Staten  Theologifchc  CoUegie  wierd 
Fejlus  Piommius  verkoren  ,  in  plaatze  van  Gerardus  Jo- 
hamu-sl^bjjius;  doch  hy,blyvende  by  de  Gereformeerde  ker- 

ke, wierd  korts  daar  na  tot  de  Profelfy  in  de  Rhetorica, 
of  Welfprekcnskonlt,  bevordert;  en  in  het  jaar  1631  tot 

Profellor  in  de  doorluchtige  School  t'Amftcrdam  beroepen. 
Zoo  haaft  de  Academie  te  Leiden  opgerecht  was  ,  hebben 
de  Heeren  Curatoren  gedacht  om  eenepubliqueii/i6//W/:;eÉ'/è; 
waar  toe  Prins  Willem  van  Oranje  in  den  aanvang  d^Btblia 
Regia^  en  dtn  Joodfchen  Ta/mud  ,  te  dier  tydt  zeer  kofte- 
lyk,  vereerde.  'Johannes  Ilolmannus  predicant  te  Siaden , nevens  zynen  vader ,  ook  Johannes  Holmannus  geheten  ( ter 
dezer  oorzake  wierd  zyn  zoon  Secundus ,  of  de  tweede ,  geby- 
naamt)  in  'tjaar  15-82  den  2ifeii  Augullus  in  't  Collegie 
der  Profeübren  te  Leiden  als  Profellor  Thcologis  getre- 

den (in  den  eerflen  druk  van  J.  J.  Orlers  befchryvinge der 

ftadt  Leiden  ftaat,  doch  Ofi^iX'^k  , 'Johanne s  Hermannus  Secun- 
dus )  maakte  by  v.yn  overlyden  1 586.  den  26  December ,  zy- 

ne  gehcele  Bibliotheek  aan  de  Leidfche  Boekzaal.  Andere 

geleerde  mannen  hebbenze  ook  met  goede  boeken 'begif- tigt; door  verderen  aankoop  der  Heeren  Curatoren  is  zy 

met'er  tydt  vermeerdert  en  zeer  treffelyk  geworden  :  de 
hoog  vermaarde  Jofephus  Scaliger  heeft  inzonderheit  vccle 
zeer  rare  ,  in  de  Griekfche  en  andere  talen  gefchrevene 
boeken, en  van  groote  waarde  gehouden,  aan  de  gemelde 
Bibliotheek  befproken  :  het  getal  der  zelve,  zoo  gedrukt 
als  met  de  handt  gefchreven,  is;  Hebrceufche  in  folio  37. 
in  quarto  46.  in  0£i:avo  21.  Arabtfche  infolioio.  in  quar- 

to  17.  in  oélavo8.  in  minder  formaten  ^ .  Synfcbe  ̂ 'mi^oWo  , 
en  andere  formaten,  9.  JEthiopifche-j.  Ruji,'che<).  gefchreve- 
fie  Griekfche  in  folio  8.  in  quarto  x-^.  gefchrevene Latynfche  in 
folio  18. deze  (taan  alle  ineenebyzondere  kaffeopgefloten. 

^  Wy  moeten  hier  b-yvoegen ,  dat  dit  gering  getal  van  ar- 
re  uitlandtfche  boeken  en  taaien  ,  die'er  waarfchynlyk 
Hechts  ten  tyde  van  J.  Orlers  zullen  zyn  geweefi;  ,  onein- 
digwerf  federt  dien  tydt  is  aangegroeit  ,  zoo  door  d'erf- 
makinge  van  den  hooggeleerden  Heere  Jakobus  Goltus^  in 
zyn  Ed.  leven  ProfefTor  in  d'Arabifche  en  andere  Ooller- 
fche  taaien  daar  ter  Stede,  alomme  vermaart  door  zyne 
iiitgegeevene  fchriften  ;  die  aan  deze  Bibliotheek  veele 
Oofterfche  handtfchriften ,  van  groote  waarde,  heeft  n-a- 
gelaaten;  als  mede  door  den  aankoop  van  de  groote  en 

aanzien'lyke  boekerye,van  wylen  dcnHeerc Ifaakus l^ojfius , 
door  de  Heeren  Curatoren,  omtrent  ter  fommc  van3odui- 
zent  guldens;  daar  weder  ongemeen  veele  voortreffelyke 
uitlandtfche  Handtfchriften  in  gevonden  worden.  Ook 
dient  hier  gedacht,  dat  wylen  de  heer  Jakobus  Perizonius , 
wydberoemt  Profeffor  in  de  Aaloudheden  ,  Welfpree- 
kendheit,  Hiftoriën  ,  en  Taalkunde,  in  deze  Leidfche 
Academie, cn  daar  ter  hede  den  6  April,  171  f.  overleden  (tot 
een  overgroot  verlies  der  geleerdheit  ,  en  rouwe  zyner 
Ampt-  enTydtgenooten  )  een  zeer  aanzienlyk  deel  Handt- 

fchriften, en  van  't  puik  zyner  boeken  aan  deze  Biblio- 
theek heeft  befproken;  die  ook  daar  in,  naar  de  begeerte 

dcsErfmakers ,ecnc  afzonderlyke  kas, met  zyn  afbceldzcl 
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daar  boven,  hecrlyk  van  C.  de  Moor  gcfchildcrt,  bcflaan  ; 
zoodat  het  bovengedachte  klein  getal  Handtfchriften  , 

veeleer  d'eerfle  bcginlfelen  en  opkomll  vertoont ,  van  den 
grooten  Schat  der  uitheemfche  boeken,  daar  die  Bockery 
thans  mede  gcftoffeert  is  en  pronkt,  dan  dat  het  eenige 
aanmerkinge,  als  wat  groots, zoude  verdienen  ;waar  van 
de  Catalogus  dezer  ovcrheerlyke  Bibliotheek  ,  die  eerlange 
ftaat  in 'tlicht  te  komen, 't  onfeilbaar  bewys  zal  opleeveren. 
Ook  hebbe  men  aan  te  merken,  dat  van  alle  boeken ,  hier 
te  lande  gedrukt  met  Privilegie  derEd.  Gr.  Mog.  Heeren 
Staten  van  Hollandt  en  Weüfrieslandt  ,  een  exemplaar, 
gebonden  en  wel  geconditioneert  (naar  luidt  van  de  woor- 

den in  't  formulier  van  dit  Voorrecht  uitgedrukt)  moet  ge- levert  worden  aan  de  J3ibliotheek  der  Univcrfiteit  van 

Leiden,  onder  verbeurte  van  't  verlies  der  kracht  van  'c 
verleende  Voorrecht  ;  daar  dan  de  Bibliothecaris  in  der 
tydt  eene  quyting ,  tot  beveiliging  des  ontfangs ,  den  druk  ke- 

ren van  geeft;  waar  door  dan  het  getal  van  niewe  en  hier  te 
lande  gedrukte  boeken ,  in  verfcheide  taaien  en  formaaten  , 
mcrkelyk  toegenomen  en  vermeerdert  is;  en  zoolang  de 
drukkunrt:  in  Hollandt  (  alzoo  men  in  d'andere  Provinticn , 
fchoon  tot  eenen  Staat  vereenigt  ,  heel  bezwaarlyk  deze 
privilegie  kan  verkrygen  )  word  gehandhaaft  ,  en  in  bloei 
blyft,  geduriglyk  ftaat  aan  te  walfen. 
ACADEMIE  te  NIEWMEGEN.  Deze  ftadt 

heeft  van  oudts  eene  School  gehadt,  van  nette  en  uitflcc- 
kendc  bouwkunfl:,  wegens  de  veelheit  en  praal  der  uitge- 
houwcnc  beelden,  byna  eene  kerk  gelyk.  Daar  in  wierdt 
de  Jeugt  vlytig  geoefent  ,  niet  alleen  in  de  Griekfche  en 
Latynlche  talen,  maar  ook  in  allerlei  goede  wetenfchap- 
pen.    A.  van  Sligtenhnrjl  zegt  in  Pontanus  Gelderfche  ge-^/y^^^ 
fchiedeniflcn  ,  dat  deze  School  voorheene  in  oude  tyden  por.ian 
een  Hooge  School  is  gcweeft,  waar  in  voor  ontrent  75-0  ,  jr^ 
jaaren  Bruno  ( bloetverwant  van  Keizer  Otto  den  ///.  zeer  r^d.num 

geleerdt  in  dien  tydt  ,  naderhant  in  'tjaar  995-  Paus,  en  63.  in  f. 
Gregorius  de  V.  hernoemt  geworden  )  geltudeert  ,  en  zich  uem  fol. 
in  driederlei  taaien  bekent  gemaakt  zou  hebben.    Immers  if.  cap. 
het  is  twyfelachtig ;  in  een  der  Graffchriften  te  Rome  ftaatvf/ 
wel  dat  hy  Bruno  (of  Georgius)  heeft  geftudeert  in  de  Hadt  num. 
Neomagus,  gemeenlyk  voor  Nymegen  <^c\\ome.n:  maar  an- 
derc  verüaan  daar  Nojnn  in  Vrankryk  door,  van  de  Ouden  '^"^  f»^' 
ook  Neomagus  geheten.    In't  jaar  165-8.  (naar  bekomen  f)-*^-^^' 
berecht)   hebben  de  Heeren  Staten  des  Nievj>neegfchen"* 
Quarticrs  in  Gclderlandt   in  deZe  ftadt  wel  eene  Academie 
aangcltelt;  doch  vermits  zy  eenen  flechten  opgangk  had, 
en  korts  na  den   aanvang  haren  ondergang  bequam  , 

valt'er  niet  veel  van  te  zeggen.    (Zie 'er  echter  noch  iets 
naders  van  op  't  woordt  NIEWMEGEN.) 
ACADEMIE  ?r  UTRECHT,  eerft  eene  door-^//r. 

luchtige  of  lUullre  Schoole,  in 't  jaar  1634  aangelUit ; /"an 
hadt  aanflonts  zulk  eenen  toeloop  en  voorfpoedigen  op-dax  Ba- 

gangk,  dat  de  Magillraat  der  ftadt  gocdt  vondt,  de  zeU-e  '^'^ 
op  hunne  eige  koftcn  tot  eene  Academie  te  verheffen  :  De39i- 
Heeren  Staten  's  landts  van  Utrecht  verleenden'er  OdroiV))' 
toe,  in 't  jaar  1636,  in  Februarius ,  dicshalven  geichicddo.. ook  d^Promotiën  uit  hunnen  naam  en  authoritcit,  fchoou 
anders  de  Academie  alleen  onder  de  Magiltraat  der  lladt 
(Iaat,  die'er  't  beftier  over  heeft,  en 'er  Curatores,  of  Be- 

zorgers over  zyn.     Haare   inwydinge  gcfchiedde  den 
ló  Maart  1636.  Des  zondags  te  vooren  waren,  door  laft 
der  Heeren  Burgemeeüeren  en  Vroedtfchap  der  üadt  ,  in 
alle  kerken  der  iladt  gebeden  gedaan ,  om  den  Goddely- 
ken  zegen  over  dit  werkte  bekomen.  De  vermaarde  Heer 
Gisbertus  Voetius ,  Theologia;  ProfefTor ,  eerll  in  de  voor- 
fchreve  illuftre  Schoole  ,  en  toen  dezer  Academie  ,  ook  te 
gelyk  Predikant  der  gemeente,  predikte  over  Luc.  II.  vs. 
46 .  En  het  gefchiedde  na  drie  dagen  dat  5; v  H  E  M  in  den  tem- 

pel vonden ,  zittende  in  het  midden  der  Leeraren ,  haar  hoorende 
ende  haar  ondervragende  :  die  predikatie  is  een-  en  ander- 

maal gedrukt.    De  inwydinge  wierd  in  de  voornoemde 

Domkerke  verricht :  met  plegtige  ftaatfie,  en  groot  z-xn-^''^[- 
zienlyk  gevolg,  wierden  de  Heeren Profelforen  bygeleidt  ̂ ''"f- naar  de  plaats  der  inhuldiginge.    Deze  waren  Bernhardus  . 

Schotanus,  Profellor  in  de  Rechten,  als  eerfte  Reélor Mag-^^,^^'°* nificus  :  vervolgens  Gisbertus  l/octins  in  de  Godtgeleert- 
heit  (dien  aanftonts  daar  wa.  Meinardus  Schotanus  bygevoegt 
wierd)  Antonius  Mattheus;  in  de  Rechtsgeleerthcit ;  Gml- 
jelmus  Stratenus  in  de  Geneeskonft  ;   Henricus  Regius  in 

de  Philofophie;  Antonius Emilius '\wde\\\^ox\é\\\  ̂ wjujlns 
Lyreus  in  de  taaien.    Dit  gcfchiedde  onder  het  Burger- 
mcefterfchap  van  de  Heeren  Gisbertus  vandcr  Hoclk ,  ̂̂ ^l^'-  jcad 
denk  van  Feithuizen.  Deze  zonderlinge  plegtelykheit  heb-  p/^.^ 

ben,  tot  meerder  luifter,  de  doorluchtige  Prinl]en.i'l/«ar;- ;„^^'.„;._ tius  Eduard  ,  en  Philips,  zoonen  des  gcwezenen  Konings  edita  a. 
van  Bohemen^  Paltsgraven  aan  den  Rhyn  ,  Hertogen  in  i6j6. 
Beijeren  ,  enz.  a\s  ook  JohanLode-wyk,  Paltsgraaf,  Hertog 
vanBeijeren,  Zweibruk ,  enz ,  met  hunne  tegenwoordig- 

[  heit  vereert.    Onder  d'inleiding  hoordemen  een  gedurig 
I  zeer  heerlyk  muzyk  ,  zoo  van  ftemmen  als  fpeeltuigen, 
;  en  met  een  het  luiden  en  fpeelen  der  klokken  ,  op  eene 

ongcwoone  wyze.    's  Avondts  wierden'er  vreugdevuureu 
gemaakt,  en  pektonnen  voor  't  Stadthuis,  op  de  Maer- B  tens 



kinmz. 
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tciisbrus;,  cn  voor  i\i  Academie ,  a-.ingcflokcn  :  7.ccr  koiifli- 
vimrwcrkcn  \\ aren 'er  vcrvacrdigt,  cn  duiv.ciKicn  van 

vuur^^ylen  luordcn  door  de  lucht.  De  pektonnen  waren 

licrlvk  n\ct  kraitllcn  omvlochten.  In  't  A^nu-te»  kloojh-r 
hadt  deM;vgillraat  cenc  prachtige  ma.iltydr  doen  bereiden , 
daar  op  zich  102.  voorname perlboncn  lieten  vinden.  Alles 

gin^;'crtoemet  ecne  deCtit^e  ordre  cn  aaniienlyken  toellcl. 
Zoohecrlyk  heeft  deze  xwwc  Aiadcmic^il  tcrllonc  haar  hooft 

bek;innen  up  te  (leeken,  datzc  al  voor  vecle  jaarcn  ineen 
ïeer  grootc  achtingc,  de  gehecle  Chrilknheit  door,  ge 
•xveelHs,  en  bekent  voor  ecne  der  voornajunlte  Scholen, 

behoevendcook  voorgeene  in  de  V'erecnigde  Nederlanden te  wvken.  Op  de  zelve  hebben  Ilungcrfihe  ̂   Enj;elfche^ 

Schotjcbf^  Duitfihe  yDeenfche  ̂ Siveedfche ,  Swirjcrs  ,  Italianen 
en  meer  andere  natiën  ,  zelfs  OuJl-I»dia»e»  gelhidecrt b 

Tcrde- *..trtyiit 
ten  luel- bcujoctit dorj), 

vooriyds 
fene 
trefljke 
e»  groote 

l^oop- jiadt , daardc 

ovtr- 

groote 
kerk  ,  en 
tintje 

voorna- 
me hui- XAn,enx,. 

noch  bly- ien  va» 

*  fiy 

fpteit 

hier  op 

het  wa- 

pen van 
detje  A- cademie, 

Zyride etneZon- 
7it ,  /net 

dit  ont' 
Jchrift ; 
Sol  Ju- 
iïitia  il- 
1  lil  tra 
nos ;  dat 

is  ;  Zon- ne  der 

gcrerh- tighcit vellicht 

ons. 
In  Tiata- 

jaarlvK zoo  inde  Rechten,  Geneeskonlt,  Philofophic,  als  Theo- 

logie, haaien.  Onder  de  zevcnticn-maandigc  overhecr- 
ichinn  der  I'  ranfchen  heeft  de  Utrechtfche  Academie  wel  ce- 

llen grooten  Itoot  gevoelt,  echter  niet  geheel  in  onmagt 

gelegen,  ofganfch  Uil  gellaan  :Qok  terftont,nadezer ver- 
trek ,  haren  voorigcn  glans  weêr  hecrlyk  hervat.  Tot  ha- 
ren eerllen  zeer  voorfpocdigcn  opgangen  gelukkigen  aan- 
was ,  heeft  de  zonderlinge  vlyt,  geleerdtheit,  en  achtin- 

ge  harcr  ProfelTorcn  (  onder  welive  de  Heer  Gisbcrtus  Voe- 
tius  grooten  dank  verdient)  zeer  veel  toegebragt;  zie  op 
VotTius  (GiSBERTUS);  daar  de  zeer  gezonde  lucht, 
de  verfle  cn  frille  wateren  ,  de  bequame  gelegenthe- 
den,  vruchtbare  landeryen,  vcrniakelykc  hoven  ,  boom- 
en  loofryke  wandelingen,  in,  om,  en  buiten  dc  Stadt, 
ook  niet  weinig  toe  helpen.  Vreemdelingen  van  geleert- 
heit,  deze  Hooge  School  nauwkeurig  bezichtigt  hebbende, 
fpreekcn  in  hunne  fchriftcn  met  zonderlingen  lof  van  de 
zelve :  dc  Heer  Henrtcus  Ludolphus  Benthem  (  nu  Evangelifch 

Predikant  tcBardowyk,  by  de  Sx'xéx.  Ltmenhurg^  die  in  de 
jaaren  i68ó.  1687.  cn  wederom  lópf,  Academiën  ólgï 
Vereenigde  Nederlandtfche  Provinciën  vlytig  bczogt ,  en 
met  groote  opmerking  in  acht  genomen  heeft)  tekent  van 
deze  Utrechtfche  Academie  dit  volgende  aan.  „Vermits  al- 
„  hier  de  lUullre  School,  aangellclt  in 't  jaar  1634.  met  ge- 
„  leerde  ProfefToren  was  voorzien  ,  de  Stadt  van  beleefde  en 
„  lotiyke  lieden  bewoont, en  in  ec^nc  zeer  lullige  Landt/ireck 
„  gelegen,  daar  by  zulk  eenegezondc  lucht  hebbende, dat 
„  die  é^  AmJler dammen  dikwils  uitlokt  ,  om  wat  verande- 
„  rings  te  hebben,  en  cencn  ruimeren  adem  te  fcheppcn;  nam 
,,  't  getal  der  hier  fludeerendc  jeugt  zodanig  toe ,  dat  bclloten 
„  wierdt,  deze  Illujhe  Schout  tot  eene  Academie  voort  te 
„  zetten,  als  ook  in't  jaar  1Ó36. gefchicdt  is.  En  daar  na: 
„  Of  wel  de  Studenten  op  deze  Hooge  School  geene  zonder- 
„  linge  Privilegiën  genieten  (te  weten  van  vryen  Impoil, 
„  &c.  van  alleen  door  den  Reélor  en  Academilchen 
„  Raadt, in  geval  van  misbedryf,te  mogen gevonnifl:  wor- 
„den,  &c.)  ook  van  de  Magiftraat  zich  moeten  laten 

llrarten,  ontbreekt  het  haar  echter  niet  aan  een  groot 

getal  Leeroetï'enaaren.  Ja,  even  hierom  zenden  de  ouders , in  andere  fteden  woonende,  hunne  kinderen  veel  liever 

naar  Utrecht^  dan  naar  cenige  der  andere  Academiën  de- 
zes Landts :  waar  by  komt,  dat  hier  is  ecne  gezonde 

lucht, en  aangename Landtftreck  ; de  ProfclToren  zyn ge- 
leert  en  vlytig;  de  inwoonders  vriendelyk  en  beleeft; 
wier  levenswyze  uit  Hollandtfihc ,  Franfche^  en  HoogduH- 

„fche  zeden  bellaat  ;  om  die  reden  hebben  zich  hier  ook  i 
„  altydt  veele  Duitfche  PrinJJen  en  Adclyke  perfoonen  laten 

„vinden,  die  zich  noch  heden  veel  meer  naar  t/'/rf^^f  , 
„  dan  naar  Leiden  begecven.  Het  Itont  hier  in  de  jaaren 
„  1672.  en  1673.  wel  zeer  (lecht  ,  vermits  de  Mufen,  door 
„de  kinderen  van  Man^  tot  Itilzwygen  waren  gebragt , 

,,  en  de  Academie  tot  een  Magazyn  was  geworden:  doch  't  was „  maar  alleen  eene  haafl;  voorby  dryvende  duidere  wolk  , 
„  waar  na  ̂ ^Utrechtfche* Zonne  veel  helderder Icheen; zoo 
„  dat  weinige  jaaren  daar  na,  in  Maert  i68ó.  het  vyftig- 
„  jaarig  Jubileum  dezer  Hooge  Schoole,  met  eenezonder- 
„  linge  praal  en  luiller,  geviert  wierdt.  Op  andere  plaat- 

zen zegt  hy;  dat  de  Studenten,  door  aanleidingc  der  Pro- 
fefibren,  hier  veel  vlytiger ,  ingetogener,  en  zcdiger  zyn 

dan  op  andere  Academiën.  De  plcgtigheden  van 't  gedach- 
te vyftigjaarig  3^«^//.f«>«  beftonden,  in,'t  branden  van  pek- 

tonnen, en  andere  uitftekende  Vreugdetekenen.  De  ver- 
maarde Heer  Johannes  Georgius  Grccvius  deed 'er  eene  Ora- tie over,  waar  in  men  breder  berecht  hier  over  kan  vinden. 

D'eerllc ,  die  noch  in  't  zelfde  jaar ,  toen  deze  niewe  Academie 
opgerecht  was ,  hier  tot  DoÜor  in  de  Rechten  gepromoveert 
wierdt,  was  de  Heer  Jufïus  Krieks.  Dc  Magiflraat  hcgif- 
tigde  hemmet  eenen  grooten  vergulden  Kelk,  of  Pc^W;  op 
het  dekzel  flont  dc  Utrechtfche  Minerva:  op  den  grondt 
wierden  de  Docloralia  {injignia)  of  kentekenen,  als  Ring-, 

Muü^  en  Boek^  gezien:  inwendig  zagmen  dc  Za»,  als  't Academifch  wapen;  op  den  bodem  lasmen  deze  woorden: 
M.  S.  Pru:mium  hoe ,  und  ctirn  priv".  ctvitatis  Nobiliff:  Amblifj: 

D.  D.  Conf.  ac  Senatus  inclyta  urbis  T'rajeÜiniX  dunarunt  Nobi- 
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tiff.  Dom,  Jufio  Kriex-.,  cjuod primus  in  mva  Acaiem'ta  Ultra- \cd :  juris  utrinftjue  Dut'lor  cfjct  renunciafus ,  Kalend.  Diccrnb. 
16^6.  in  Ncderduitfch  dit  gezegt:  Ter  gedachtenilTc.  „  Deze 
„  pra;mie  (gift  of  prys  )  te  gelyk  met  het  voorrecht  van 
„  Burgerlchap,  hebben  dc  Edele  Achtbare  Heeren  Burge- 
„  mcelleren  en  Vroedtfchap  der  Stadt  Utrecht  vereert  aan 

„  den  Ed:  Heer  Jti/lus  Kriex,  toen  hy  d'  allcrecrftc  in  dc 
„  niewe  Utrechtfche  Academie  der  beiden  Rechten  Doilm- 
,,  wierd  verklaart  ,  den  i.  December  des  jaars  1636.  Hy 
was  wel  de  eerde  gepromoveerde  in  de  Rechten;  maar 
voor  hem  v-as  in  dc  maant  der  inwydinge  (den  29.  Martiiis 
des  zclvcn  jaars )  \ot.  Magijicr  Philufiphix  gepromoveert,  de 
naderhandt  vermaart  ̂ cvjon^mc  Martinns  Schook;é\c  mede 
ter  dier  oorzake,  met  een  Huk  geldts  befchonkcn  wierdt! 

ACHLUM  ,  een  der  elf^ dorpen  van  de  Eriefche 
Grieteny  Franekeradecl in  't  quarticr  I-Fejlergo.  Her  adclyk 
Huis  OJ/inghuifen  {laat  in  dit  dorp;  heeft  Kerk  en  l^redi- 
kant,  waar  mede  ///>/«/»/ verknocht  is,  ft aandc  onder  't ClaÜls  van  Francker. 

ACHLUM,  een  kloofter,  in  de  Friefchc  Grieteny 
IFonferadecl ,  onder  't  quarticr //^Vy/c-r^o,  in  de  twaalfde  ceuwe 
gellicht;  doch  het  is  met  noch  acht  andere  Conventen  , 
nevens  dc  zeer  beroemde  Abdy  Oldenklpojier in  den  oor- 

log met  Spanje,  in  't  jaar  lyya.  vcrwoclt. ACHTHOVEN,  een  dorp  geweell  in  den  grooten 
Zuid-Hol landfchenWaerdt, voor  dc  vernielende  inbreukc 
desjaars  1421.  maar  toen,  nevens  zoo  veel  andere  dorpen, 
verdronken. 

ACHTHOVEN,  een  Gehucht  aan  't  verlaat,  toflchen 
Amfleldam  Qnli^oerden;  daar  ontrent  het  jaar  1640.  de  heer Michiel  Pauw  Heer  over  was. 

ACHTHOVEN,  zoo  genoemt  naar  de  Acht  Hoe- 
ven of  Hoflieden,  waar  in  deze  buurt  voortydts  bcftont  , 

gelegen  in  't  Sticht  van  Utrecht,  onder 't  quartier  van 
Montfort. 
ACHTKERSPELEN,  eene  Grieteny  in  Frieslandr 

onder  Oojlergo;  heeft  de  zesde  Hem  in  de  kamer  der  Staten 
van  üoftergo.  Is  dus  gcnaamt  om  dat  deze  Grieteny  acht 
Kerfpelen  ,  of  £)or/;(r«  met  kerken  heeft :  welker  namen  zyn  ; 
1  .Suirhmfum  y  1. /luguflinusgae ,  T^.  Harkema  Opeindc ,  4  Dro- 
gcham,f.DeCoten,  6- Op-Jd'yJ/èl ,  J-  Buiienpofl,  en  S.Lictke- 
pofi.  Daar  zyn  zeer  goede  Wey-  en  Bouw-  ook  eenige  Veen- 
Landen.  Deze  Grieteny  legt  zeer  bcquaam  ter  jagt  ( ini- 

mers  zoo  plagt  ze  te  zyn,  ten  tyde  van  den  Hcere  H^mfe- 
mius)  wegens  de  veelheit  der  Haazen,  Patryzeu  ,  cn  ander 
Wildtbraadt ;  zy  heeft  tcnOodcndc  Groninger  Ommelanden 
waar  van  ze  afgefcheiden  wordt  door  zekeren  ilroom  , 
fpruitende  uit  de  Drentfche  Vcenen,  de  Lauwer  geheten. 
Het  Diep,  gcgraaven  door  lall  van  den  Overficn  Cafpar 
de  Robles  (in  de Gefchiedboekcn  wel  bekent)  gaat  van  net 
Ooflen  naar  't  Wellen  door  't  Bergumer  Mevr  ,  midden 
door  deze  Grietenye,  en  is  zeer  gerecdt  voor  reizende  lie- 

den, om  naar  Groningen  te  vaaren.  't  Grootfte  cn  trefte- 
lykfle  dorp,  dat  in  deze  Achtkerfpelfche  Grieteny  wordt  ge- 

vonden ,  is  Buitenpofl ;  de  pleillerplaats  tuffchenifraïy^zm/f» 

en  Groningen y  voor  den  reiziger, 't  zy  te  voet,te paerdt ,0^" 
met  den  wagen,  't  Wapen  der  Grieteny  zyn  acht Kerfpelen , 
of  acht  Kerken  met  torens.  In  den  oorlog  dczcr  Nederlandt- 

fche Provintiën  ,  tegens  den  koningk  vanSpanjen,  heeft 
deze  Grieteny  zeer  veel  moeten  lyden  :  van  de  da;ir  toen 
in  gelegene  Soldaten  wierd  de  kerk  te  Buitenpofl  afgc- 
brandt ,  die  te  Suirhuifum  zeer  gefchonden  en  gebroken  ; 
doch  naderhant  zynze  beide  veel  treflyker  herbouwt.  Be- 
hal  ven  dc  gedachte  dorpen,  heeft  deze  Grieteny  eenige  zeer 
goede  Buurten,  als  Suirhmfler-yeen  (o£  Suirhuifumer-l^een) 
en  meer  andere.  Voortydts  waren'er  noch  twee  Conven- 

ten, gthctan  Gerkeskloofier  yCn  Buitenkloojïer.  Dc  Achtkerfpe- 
lers  zyn  't  gewccft,  die  in  't  jaar  1398.  het  jok  des  Graven 
van  HoUandt  weigerden  op  zich  te  necmen  ;  „  ook  wa- 

„  ren  zy  alleen  ,  onder  alle  de  andere  Vriezen,  voor 't  dret- 
,,  gend  gevaar  en  gewclt  onbevreeft.  Dc  Heer  Matthias 
Vojfius ,  gewezen  Hiftoryfchryver  der  Heeren  Staten  van 
Hollandty  noemt  in  zyne  Annales  HollandiiC  (onder  den  ty- 
tcl  van  Hollandtfche  Jaarboeken  vertaalt)  deze  Achtkerfpc- 
lers  OSlopagici  ;  welk  woordt  zyn  vertaalder  Nicolaus  Bor- 
rcmans  heeft  vertolkt  Achtdorpers  ̂   gelyk  'i  dan  ook  in  der 
daadt  8  dorpen  zyn;doch  hy  weet,  door  onkunde  van  deze 
Friefchc  Grieteny  Achtkerfpclen  ,  den  oorrprongk  dcezes 

naams  met  gcwisheit  niet  t'huis  brengen.  Dus  fpreekthy 
dan  op  't  woordt  Achtdorpers:  „MilFchicn  ( zegt 
,,  hy)zoo  genoemt, omdat  de  landtflrcek  daarzy  in  woon- ,,  den  uit  8  dorpen  beftont ;  even  gelykmen  Matth.  \o.  vs. 

„  24.  V&n  Decapolis , 'Thien/ladt,  o(  Tien/leden  IccA  ylOO  gc- 
„  heten,  omdat  in  dat  landt  tien  (leden  lagen.  Noch  hcden- 
„  daags  is'er  eene  landtflrcek  in  Hongarijen  die  V\f kerken  hiet; 
llcllende  dus  twyfelachtig  't  geen  ten  vollen  zeker  is.  In- zondcrheit  hebben  deze  Achtkerfpclers  cenige  (zommige 

Hellen 'er  twee)  fchepen  van  ócn  Gra-V  c\anDollandt  (die, 
ziende  dat  het  hem  in  Friellandt  ganfch  niet  wilde  geluk- 

ken, weêr  naar  huis  keerde, doch  door  kalmte  aan  hunnen 
oever  opgehouden  wierdt)  in  brandt  gcfloken,  cndc  daar 
op  zyudc  liollanderf  dc  vluciit  doeaneemen :  hunne  betoonde 
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ACH  ACK  ADA 

kloekmoedigheit  wierdt  nagevolgt  van  de  SteU'Digwerverf Schoterlanders  en  meer  andere  Frtc[en^  lich  gezamentlyk 
aankaiitende  tegen  Hertog  Albrecht  van  Beyere»  ,  Gravc 

vanHolIandt,  Zcelandt,  &c.  daar  door  moften  de //o/- 
landers  't landt  der  Frtefen  verlaten,  die  ïich  voordien  tydt 
van  hen  vry  maakten.  Onder  alle  de  Friefen  waren  de 
Achtkerfpelers  meert  op  de  Hollanders  verbittert  (ïegt  de 
Heer MauhiasPqftus)  en  zelfs  die  Hollandtfche^chryvers  (tel- 

len henlieden  d' oorzaak  geweeft  tezyn,  dat  Hertog  en 
Grave  Albrecht  toen  uit  trtejlandt  molt  vi^yken  ;  zie  ,  't 
geen  voorgegaan  en  gevolgt  is  op  Albrecht,  Her- tog VAN  Beyeren,  Grave  van  Holland t. 
ACHTIENHOVEN,  een  gehucht ;  leggende  tuf- 

fchen  Woerden  en  Amfteldam:  M.  vander  Houve  üelt  aan 

dit  Verlaat  het  gehucht  Achthoven  (waar  van  boven  gc- 
fproken  is)  te  laiiten  onder  het  landt  van  Vianen\  en  dit 
Achtienhoven  betrekt  hy  onder  de  itadt  Leiden.  Omtrent 
het  jaar  1640.  was  de  heer  Michiel  Pauw  Heer  over  deze 
beide  gehuchten. 

ACHTIENHOVEN,  een  dorp, of  groote  buurt, in  't 
Sxxchi  Utree ht gehecht  aan  het  dovp l'^ejibroek  ;  heeft  hals- 

gerecht. In  myne  jeugt  hebbe  ik  aldaar  op  den  dyk  eene 

galge  opgerecht  gezien ,  voor  het  huis  van  den  Heer  Bail- 
juw  Sif/io»  Logier,  om'er  eenen  mifdadiger  aan  te  hangen. 
De  kelder  onder  'thuis  v^ndengemeldenBailjuw  waszy- 
ne  gevangkenis  geweeft. 't  Behoort  onder  deProoftdy  van 
St.  Jan  f  Utrecht.  In  't  kerkelvke  bedient  de  Predikant 
te  U^eftbroek  ook 't  dorp  Achtienhoven  (dus  gcnaamt,  om- 

dat het  uit  achtien  hoeven ,  of  hoffteden  beftont ,  als  het  dien 

naam  kreeg  )  ftaan  beide  onder  't  Claffis  van  Amersfort. 
ACKERSDYK,  of  Vrouwen-recht by  den  Heer  Simon 

van  Leeuwen.,  en  M.  vander  Houve  geplaatft  op  de  lyft 
der  dorpen  onder  Delfslandt  behoorende. 

A  C  K  E  R  S  L  O  O  T ,  by  andere  Akerpot ,  een  Noordt- 
Hollandtfch  Dorp  in  Kennemerlandt ,  daar  Haarlem  de 

Hoofdtftadt  van  wordt gezegt  tezyn,  (  alhoewel'er  andere 
hunne  bedenkingen  tegen  hebben:  men  zie  hier  op  nader 
J.V.  Oudenhovens  Haarlems  wieg  )  behoort  onder  Alkmaar  \ 
welke  ftadt  de  laatfte  was  van  der  Kennemers ,  of Kermers, 
heerfchappye.  Dk  Acker- of  Aker/loot ,  plagt  het  Hooft  aller 
dorpen  in  Kennemerlandt  te  zyn,  die  in  't  jaar  i^63  zeven 
en-twintig  in  getal  waren ,  de  drie,  op  den  laagen  Dyk , 
daar  onder  gerekent.  Van  deze  alle  was  Ackerjloot  het 
eerile,  Lummen  het  tweede,  Uitgeeft  het  derde,  Velfen  het 
vierde  Hoofdtdorp.  Ackerftoot  heeft  kerk  en  Predikant  , 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Haarlem  in  't  hoogh. 
ACKERWOLDE,  of  ACKERWOUDE  ;  een  der 

twaalf  Dorpen  van  de  Friefche  Grieteny  Ddntumadeel 'm 
't  quartier  Ooftergoo  :  heeft  kerk  en  Predikant  ,  die  ook 
Murmerwolde  en  Feexwolde  bedient ,  ftainde  onder  't  Claf- iis  van  Dokkum. 

ACKOY,  anders  y^c^aoy,  een  Hollandtfch  dorp,  on- 
der Leerdam  (  Lederdam,  Lingerdam  jzie  op  AQUÜY. 

ACKRUM,  -anders  Akrum een  der  zes  Dorpen  van 
de  Friefche  Grieteny  Utingeradeel ,  in 't  quartier  der  Seven- wolden  ;  hier  valt  eene  groote  doortogt  over  de  Schouw, 
naar  de  gedachte /Fo/^/e» ,  Steenivyk,  en  Drent,  zoo  te  voet 
als  te  paerdt;  ook  heeft  hier  't  Convent  of  kloofter  Ael- 
fum  gedaan.  Ackrum  ,  of  Akrum  ,  heeft  kerk  en  Predi 
kant,  die  te  geX^kTerhorne  bedient ,  ftaande  onder  de  Claf 
fis  der  Sevenwolden  op  't  Heerenveen. 
ADA,  Gravin  van  Hollandt ,  Zeelandt  ,  enz.  ;  dochter 

van  Grave  Diderik  den  F II,  wordt  van  zommigen  op  de 
lyft  der  Hollandtfche  Graven  gerekent  de  XV.  in  ordre 
des  getals;  in  de  oude  Schriften  de  XII.  maar  van  ande- 

ren ganfch  uitgefloten  ,  waar  van  ftraks  breeder.  Haare 
moeder  Adelhetd ,  weduwe  van  Grave  Diderik  den  VIL 
trouwde  haar  uit  buiten  kennis,  en  tegen  wil  van  de  Sta- 

ten van  Hollandt ,  aan  den  geringen  Grave  van  Loon  :  en- 
kelyk  uit  ftaatzucht ,  om  de  regeering  zelfs  in  handen  te 
blyven  houden.  Midlerwyle  dat  haar  man,  Grave  Z)/^m/J, 
ziek  lag,  had  zy  dit  huwelyk  ftilletjens  gefloten;  vermits 
zy  ftaat  maakte,  dat  zulk  een  armen  Graaf,  buiten  alle 
verwachtinge  ,  tot  zoodanigen  hoogen  ftant  door  haar 
bevordert,  en  tot  zulken  doorluchtigen  echt  geraakt, 
't  roer  van  't  Staatsbeftier  ligtelyk  in  haar  gewelt  zoude 
laaten  ;  dit  droeg  zichdezerwyze  toe  in 't jaar  1203.  doch 't 
was  eene  ongelukkige  trouw  voor  deze  jonge,  onfchuldige , 
en  hooge  Vorftinne  ADA,  't  flachtofter  te  moeten  zyn 
van  haar  moeders  eer-  en  ftaatgierigheit:  Want  haaren  Oom, 
( of  vaders  broeder)  Grave  Willem  van  Ooft-Vrieslandi,  was'er 
de  minfte  kennifle  niet  van  gegeeven;  daarenboven  door 
vrouwe  Adelheit  onbehooriyk  gehoont  ,  en  verhindert  by 
den  zieken  Grave,  zynen  broeder,  te  mogen  komen;  des 
heeft  hy  haar,  op  aanporring  der  Staten  desLandts,  en  ei- 
ge  drift,  t'zamen  met  haren  niewen  man  beoorlogt,  ge- 

vangen bekomen,  naar  Texel  doen  voeren,  en  aldaar  in 
eene  onbeflote  hcchtenifte  gehouden  ,  waar  in  zy  kort  daar 
na  overleedt ;  hebbende  nauwlyks  een  jaar  den  titel  van 
Gravinne  over  Hollandt,  Zeelandt ,  enz^ev  oert  ;zonder  noch 
de  huldiging  ontfangen  te  hebben.  Ten  tyde  haars  affter- 
vens,  was  zy  niet  oadet  dan  ontrent  iSjaaren^  het  lyk 
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wierd  naar  Middelburg  gebragt,  en  danr  in  de  Abdy  be- 
graven ,  eerze  noch  van  Grave  L  o  l)  t  w  y  k  van  Loon  [J.  ̂ 

Reigersberg  fpelt  Loe ,  de  mcefte  onder  d'oude  Schryvers  ̂  
Luen)  beflapen  was.  Immers  zy  heeft  geene  kinderen  na- • 
gelaten:  Zie  vorder  op  Willem  den  I.  Grave  van  Hollandt , 
Adelheit,  dochter  van  Diedenk  Grave  van  Kleef,  en  ̂ ^ndtT 
L  ox;e  w  V  K  Grave  van  Loon.  By  veele  voorname  Schry-  ̂  
vers  word  Vrouwe  A  DA  op  de  lyft  der  Graven  van  Hol-  ̂ ^Un 
landt  niet  geftelt;  zelfs  ook  niet  in  de  U ude Latynfche  Chro-  hcfchr. 
nyk,  uit  de  Abdy  van  Egmont;  niet  van  Johannes  de  Bcka;  van 
niet  van  Jan  Veldenaar ,  en  meer  andere :  zelfs  ook  doet  het  Dord  p. 
de  Paus  niet,   in  zynen  brief,  aan  den  gcmclden  Grave  712.  H. 
Willem  ,     hebbende  alleen   dit   Oplchrift.     Nobili   viro  Bat. 
V  I  L  H  E  L  M  o  ComitiHo.'Iandico  Duodecimo  ;  dat  is  ,  Aan  den  -^-rc.  p. 
Edelen  ManWl'L'L^U  den  twaalfde»  Grave  van  Hollandt.  Ver-  '93- 
mits  nu  Diedenk  de  V  1 1.  Vader  van  Vrouwe  ADA,  de  '""''^ 
elfde  was,   naar  der  Ouden  tellinge,  en  Willem  hier  dc 
twaalfde  word  gezegt,  zoo  is  Vrouw  ADA  van  hem  op 
de  lyft  der  Hollandfche  Graven  niet  gerekent:  echter  had 
zy,  na  haars  Vaders  doodt,  ten  vollen  recht ,  en  behoort, 
in  dit  opzicht,  op'tGraaflyk  getal  gebragt  tezyn.  D'over- oude  Melis  Stoke  heeft  haar  in  zyne  Kymkronyk  inedegctelt; 

maar  Petrus  Scriverius  meent ,  dat  dit  'niet  van  den  Autheur , 
maar  van  den  Uitfchry  ver,  naar  zyn  goedvinden  ,  daar  is  in- 
gelaft  :  doch  daar  opheeft  een  geleert  man  ,  in  eenenzyner     .  . 

brieven,  deze  Aanmerkingen  geftelt.  ,,  Een  yder  weetin  ̂ '^''"'J'' „  hoe  hoogen  achtinge  de  Rym-Chronyk,  by  alle  verftan- 
„  dige  oudheits  Onderzoekers,  en  zelfs  by  P.  Scriverius, 
„  gehouden  wordt.  Indien  men  nu  zoo  ligtelyk,  op  een  i^iy,i. 

„  bloot  meenen,  vermag  voor  tegeeven;dat'erby  dcnuit-  ̂ ebno' „  fchryver,  of  uitgever,  iets  in  verandert  is,  zoo  zouden  M.stok» 

„  anderen  in  andere  zaken  ook  zich 't  zelve  recht,  of  on-  in\yn» 
,,  recht,  mogen  aanmatigen,  om  dcbewyzen  uit  dien  Schry-  uyrnkr. 
„  ver,  zoo  hoog  in  achtinge,  als 'tin  hunne  kraam  te  paffe  Scriver. 
,,  quam,lte  verydelen.  In  de  groote  Oude  Hollandtfche  Chro-  Kron. 
nyk,  uitgegeven  lang  voor  den  druk  van  M.  van  Goudho-  der  Gra- 

ven,  vindt  men  haar  als  rechte  Erfgenaam,  en  Opvolg-  "^en  van 
fter  der  Graven  van  Hollandt   geplaatft  ,  achtervolgcns 

(zegt  d'Authcur)  d' oude  Chronykcn.  Schoon  nu  deze '7o- 
Chronykcn,  alreedts  oudt  by  dezen  ouden  Schryver,  ons  ̂ "«^Z*- 
onbekent  mogten  zyn,  zoo  blykt  echter  dat  hy  die  gehadt 
moet  hebben,  ja  ook  d' O  ude  Hollandtfche  Ckranyk, van  Goud- 

hoven  uitgegeeven,  en  gedrukt  in  U  jaar  1620.' noemt  Ada,  "' eenige  dochter  van  Diedtrik  den  V  I  I.  de  twaalfde  GVrfi;/Wf 
van  Hollandt,  Zeelandt,  en  Vrouwe  van  Frieflandt;  Overeen- 

komende met  den  ouderen  druk  dezer  Chronyke.  Haar 
aan  haar  gegeevenen  man  ,  Qr-x\ e Lodewyk  vanLw»,  was, 
ZOO  veel  men  uit  de  oude  fchriften  kan  afneemen,  zoon 
van  Grave  Gerard  van  Loon,  die,  onder  meer  andere  Hee- 
ren,  in't  jaar  1187.  'tKruis  had  aangenomen;  wierd  ook 
van  Hcnrik  den  1.  Hertog  van  Luttharingen ,  naderhandt 

van  Brabant  ,  in  't  jaar  1189.  gewapenderhandt  aangetaft , 
en  door  gemelden  Hertog  Henrik  de  itadt  St.  Truijen,  m  ̂  
hoofftadt  van  't  Graaffchap  Loon,  belegert,  daar  by  het  Q,am- 
flot  Duras  beftormt,  &c.  zie  op  LODEWYK  van  maye 
LOON.    De  Heer  Heemskerk  beeldt  Vrouwe  ADx^  af  Bra'i. 
als  zeer  fchoon,  en  alle  de  andere  Gravinnen  hier  in  te  Hili.p, 
bovengaande,  zoo  in  welgemaaktheit  des  lichaams,  als  i-j.iiem 
bevalligheit  van  aangezicht;  'tzal  den  lezer  niet  onaange-  1'  Scrï-a. 
naam  zyn  den  ouden  Utrechtfchen  Schryver  van \Fafciculus  Bat.Ar- 
Temporum ,  of  de  Chronyk  der  geheeler  wereldt ,  door  Jan  Velde-  (^'l-  P- 
K^wr,  t' Utrecht  in 'tjaar  1480.  gedrukt,  deze  gefchiede-  ̂ 9^- 
nis,  in  zynen  ouden  llyl  en  ftelling,  te  hooren  verhaalen. 

„In  den  jaare  ons  Heeren  MCC  cnde.  III.  fo  wert  ̂ "f"' 
„Greef  Dirk  ziek  tot  Dordrecht,  totter  doodt  toe ,  ende  ""j^', 
„  hy  ftarft'op  die  ander  Nonas  van  November,  ende  wert  o'* 
„  begraven  te  Egmonde  ,  in  't  Cloefter  in  Sinte  Stevens   ,  ' ƒ  °* 
kapelle;  ADA,  Greef  Dirks  eenige  dochter,  als  Greve  ̂ ^^1'^  r 

„  Dirk  doot  was,  fo  gink  Adclheidis  d\e  Grevinne ,  ende  ̂ ^gg „  ontboet  heimelick  GreveLodewyk  van  Loir»,  dat  hi  Ibnder 
„  vertoeven  quame  tot  hoer  op  't  huis  tot  Haltena,  ende  'tsUt 
„  van  daar  tot  Dordrecht.  Ende  als  hiquam  tot  Dordrecht , 
„  foo  wert  dxeGrevinne  mit  deef en  Greve  Lodewyk  van  Loc»  tet.a,  iit 
,,  eens,  Ende  zy  gaf  ADA  hoere  dochter  te  man  defen  dieoidt 
,,  Greve  Lodewyk  van  Loen,  ende  dit  dede  zy  al  heimelick  tyJen 

,,  buiten  wil  ende  weten  ende  confent  Greve  If'tllems  des  Halte- 
„  Oems,  cnde  der  ganfer  landen  van //o//<»«^  ende  van  Z«-  ria,Hou' 
„  lant,  ende  men  hielt  te  hantsmede  die  feeft  van  der  bru-  tena,en 
,,  loft:  aldus  werdt  Greve  Dirk  die  rouwe  van  zynre  doot  Outena 
„  verwandelt  in  bruloften  ende  blyfchappen  ,    ende  die  S*^*f'!*f 
„  wtvaert  wert  afterwert  gezet ,  thent  die  bruloft  over  was. 
„  Willem  Greve  van  Oeft-Vrieftant ,  als  hy  vernam  dat  de 
„  Greve  van  Hollant  fyn  broeder  doot  was,  ende  Ada  fyn 
,,  nicht  den  Greve  van  Loen  had,  foo  was  hy  feer  louwich 
„  om  zynen  broeder ,  ende  toernde  hem  feer  van  den  hi- 
„  lick  dat  zyn  nicht  bi  hoer  felvengedaen  had ,  ende  bi  hoer 
„  moeder  rade.    Greef  Willem  is  op  een  tydt  gecomen ,  by 
„  rade  der  Heeren  wtZe^/<»»ï,  mit  een  grootmachtig  heer  van 
„  volck  wt  Zeelant  ende  wt  Hollant,  ende  lette  fyn  tenten 
„  ende  pauwelijoenen  \.QX.Ryfw\k,ende  meinde des  anderen 
„  dages  teghen  Greve  Lodewyk  te  ftryden.    Greef  Lode-wyk 
„  ieiude  Hertog  Willem  va» Lymboi ch ̂   die  4oe  lii  hem  was, 
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tot 



ADA  ADE  A  D  E 

'  '         '(jna-m,  om  of  men  yct  goets  haddc  mogen  dcrna  is'er  veel  Adels  omgekomen  in'tbcgfn  vanden  tachtig 
tot  C/fVI  .  r,   ,    ,.  , 

;,  dingen,   cndc  den  llryt  te  benemen;  Mcr  die  lel
ve 

„  llertoz  quam  weder  ronder  zoen ort' vrede, cndc  mogter 
nyt  ort-ma!:cn,  cndc  leideGV.Y-.-  Lo.Uvjsk^  wathy  ge  len 

'  had,  cndc  wat  henigeantwoert  was.  L»:lc  ILrto_^H  tlhm 
toech  van  daer  wt  Hollandt,  cndc Gmv braek 

op  cndc  liet  7yne  tenten  llaen, cndc  tocch  tot /.cy.v.. 
Midc  voert  tot  U/rfcht  wert ,  miC  grooter 

M  Vnfil 

jaarh. p.XiS- SchotaK. 

Vries- 
landt  ƒ. 

ïo;. 

Leeu- 
wen 
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jlr.f. 1154. 

Jdem  ƒ. 

Altena. 

Aemdcl.  ■ Ackcrfloot. 
Ackoy,  of  Aqaoy. 
Adrrchcm. 

Amcidc. 
Aelburch. 
Almmonde. 

Althen. Abbcnbrock. 
Alblas. 
Amerongen. 
Aïbout. 
Binkhorft. 
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Cent, 
Lap 

Meihod. 
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£at.  il- 
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r,  wcrtTeudrv^H^Vt' tot7///r.A.'  wert,  mie  grooter  haell. 
Grcie  li'tllcm  is  nu",evolcht  mit  linen  volk  ,  cndc  hcbben- 

!!  der  veel  verllagen  cndc  gevangen,  cndc  veelvynder,  van 

veel  lopens  endc  grooter  mocdigheyt ,  doot  gebleven;  hn- 
de  fom  worpen  hoer  helmen ,  hoer  panders  ,hoer  Ichi  den 

van  hen  om  dic  lichtigheyt,  endc  worden  noch  lom  doot 

!  cellagcn,  cndc  fom  gevanghen,  cndc  aldus  isGr^z^Lc- 
,  Loen  wt  Mli^t  verdreven,    tn^e  a  s  Grcve 

,  t' Utrecht  quam  ,  fo  gaf  hy  den  b.llchop  dic 

„  ridders  dic  hy  gevangen  had  voor  lyn  foudyc.  tndc 

als  dit  aldus  vergaen  is  ,  lo  is  Grecf  //^,//.«»  verhoccht 
mit  grooter  ceren  infyns  vaders  landt,  endc  is  gcmackt 
die  XII  Grtve  va»  Hullant  erJc  ZeeLwt  ,  endc  onlanghe 

tvt  daar  na  befat  Greve  lVille»2  van  Hallant  mit  xyn  rid- 

"  dcri'chAv, Tolpacrts  endcFlorens,  hoer  callelen  ïa«/(//'^re-», 

„'  cndc  hoerc  vciU-n,  cndc  wanfe,  cndc  het  wert  na  ghe- 
„  dcdinct.    De  Hoofden  der  Edelen  die  zich  verbonden 

hadden  tegen G>vzm'Lo^/fzyvXiwwLoo»,enGravinnc  AD  A, 
tot  voordeel  van  Grave  irilUm  van  Oojifrieslandt ,  waren 

Philips  va»  M'affenaar,  Ja»  van  Ryfivyk,  iVillef»  vanTeyUn- 
ven    li^outcr  van  Egmondt Albert  Banjart Qwjakub  Enrg- 
frraafvan  Lcvden  :  veelc  ziende  op  dc  achtbaarhcit  deier 

pcrfoonen,' vielen  ook  Grave  lyilhm  toe,  die  hier  door 
aan  't  bewindt  geraakten.    Dus  was  de  Staatzucht  der 
moeder  't  verderf  van  hare  dochter  ,  en  ook  van  vcele 

plaatzcn  in  het  landt:  Want  eer  noch  Grave  Lodcvjyk  van  Botcrfloot 

Loon  gedwongen  wierdt  dit  landt  te  verlaten,  hadh'y  vcc-  Bocckel. 
Ie  vcrwoellingcn  aangerecht, en  veelc  menfchen  verflagen.  '  Bcnfchop. 

St.  Aechtendorp  ( nu  i?t;iwti;)'X>) verbrandt :  desgelyks  'thuis  Benthcm. 
van  Albert  Ba^/art  vr.»  Brederode ,  /•/ W/m  huis    £^»«aW,  j  BakencHe. 
cn  meer  andere  huizen  en  kaltcelen.  Bergen. 

ADE  ofAADE,  eene  Rivier,  een  Dorp,  een Ade-  Backerwaerde. 
delyk  huis  in  't  Sticht  Utrecht;  zie  op  AA,  en  AADE.  iBefoijen. 
ADELGEEST,  een  ou.it  Riddcrlyk  huis  en  hotlk-  Bleifwyk. 

de,  geleden  in  't  Oolkindc  van  't  dorp  l^oorfc holen ( ondcï  BlommeiidaeK 
Rhynlan^t  1  in  Hollandt,  aan  de  Noordzydc  van  den  Heeren  Beets. 

weg  ,  naar  Leiden,   't  Wordt  gczcgt  al  voor  't  jaar  van  Brakel. Chrillus  noo.  gebouwt  tc  zyu,  cn  dat  zulks  blykcn  zou  Banjaert,  ofBanyori, 
uit  d'oude  ruïnen  of  verwoerte  overblyfzelen.  Nadcdoodt  Bloinmeltein. 

vandevoorigc  bezitters,  ishet  in 'tjaar  1222.  aan  Heer  ZJ/ry^  Berge  (van  den) 
van  M  alfenaarg&.Qxncn;  vervolgens  aan  andere  gellachten.  Beuckelaar. 

ADEL  in  HOLLANDT.  D' cerlte  oorfprongk  is  Boel. 
d' Oorlog  geweeft  ;  of    Adel  is  voortgekomen  uit  de  ;  Boom. 
waardigheit  cn  erkentenis  van  uitrekende  krygsdienilen;  Boekhoven, 
om  anderen  aan  te  lokken  tot  diergelyke  heldendeugden,  Bevcrwaerde. 

in  verwachtinge  van  cene  gelyke  vergeldinge,  Hy  wordt  Cralingen. 

bezeten  of  door  eige  verdienften,  of  door  voort-erving  in  Craijeltein. 

't  geflacht:  Evenwel  zyn  ook  al  voor  meer  dan  1200.  jaa-  Cronenburg. 
ren,  niet  alleen  die  door  oorlogsdaden  zich  in  aanzien  Caftricum. 
hadden  gebragt ,  maar  ook  voorname  Geleerden,  ofwel,  Croefink. 
door  andere  bequaamhcdcn  ,  wel  verdienende  perfoonen,  Coulfter. 

by  't  Gcmeencheii  geadelt  geworden.  Alreeds  was'er  voor  Cranenbuchê. 
eenige  eeuwen  een  Latynfch  fpreekwoordt,  dat  in  onze  Cuyl. 
Ncderlandtfche  taal  aldus  kan  worden  overgebragt ;  Doortoge. 

Tivee  r/taaken  een  Edelman ,  Duyven. 

Die  kryg  verjiaat  en  konjlen  kan.  Dongen. 

De  Hollandtfche  Adel  wordt  mecrendcels,  by  hunnen  '  Dulkn. 

eigen  naam,  een  bynaam  van  eenig  dorp,  of  huis,  of  (luk  ;Diemen. 

landts  en  hofftcde,  daar  zy  bezitters  van  zyn,  of  dat  hun- .  Dcver. 

ne  Voorouders  bezeten  hebben,  tocgevocgt  :   daarom  j  Daellem,  ot  JJacmem. 
wordt'er  dan  ook  't  woordtje  van  tuffchcn  gcltelt  ;  als ,  I  Drimmelen. 

van  Arckel,  van  Afnjiel,  van  Ajfendelf,  van  Boshuife» ,  van 

Duffcn.,  van  Egrrtnnt ,  van  Maihenés  ,  van  Bredcrode  ,  van 

Tetlingen,  van  H'ajfenaar  ,cax.  Eenige  echter  voeren  flech- 
telyk  debynamen,  die  de  eerlte  van  hun  gcflagt  hebben 

ge  voert;  als,  Polkyn,  Banjart ,  Nagel,  Eggert,  Beuckel 
enz.  Ten  aanzien  van  de  kleenheit  dezes  landts  \s  d  Adel  Eggert. 

voortydts  hier  talryk  geweeft.    Uit  d'oude  Chronyken,  Goude. 
Blafterts,  Rekeningen,  en  Aantekeningen  kan  men  op-  Geervliet, 
tellen,  dat  alleenlyk  in  Hollandt  zich  hebben  bevonden, !  Groenevelt. 
twee  hondcrt  twee-cn-dertig  verfcheide  Edele  geflagten  Grebber. 

yder  een  byzonder  wapen  voerende;  alhoewel'er ook  vee-'Gyüen,  of  Gylen, 
len  onder  waren  van  een  jonger  broeder,  van  dezen  of  j  Ghour. 

dien  Heere,gcfprotcn,die'tvadcrlyk  wapen,  'tzy  in  ver- i  Gellerhum. 
ven,'t  zy  mét  eenig  ander  teken  ,  veranderende  ,  eneeneni  Haerlem. 

■  anderen  bynaam  aannccmende,  van  een  ftuk  landts,  zyn-  Hedikhuifen. 

de  leengocdt  ,  dus  cene  niewe  gcflachtlinie  hebben  aan- 
gevangen.   Maar  deze  zonderlinge  veelheit  dcsHollandt- 

Ichen  Adels  is  zeer  vermindert  ,    ten  deele  door  uitfter- 

ving,  ten  deele  door  verval  ;'tzy,  in  Oorlogstyden ,  door 
beroving,  plondering,  of 't  verbranden  van  hunne  goede- 

ren ;  't  zy  door  eigc  onmaatigc  verquillinge;  doch  inzon- 
derheit  door  den  Oorlog  tuflchen  dc  Huekfchen  en  Cabel- 

jauwfchen  ,   en  dc  blocd'igc  onruftcn  daar  uit  gefproten, 
dic  gcduurt  hebben  van  'tjaar  1350.  tot  by 't  jaar  ijoo.  Daar 

jaarigcn  Oorlog  dezer  Ncderlandtfche  Provintien ,  en 't 
vervolg  van  dien,  tegen  den  Koning  van  Spanjen.  Ver- 

mits nu  de  Heeren  Staten  dezer  Verecnigdc  Nederlanden 
gcene  niewc  Edelen  maaken,  zoo  was  alreeds  ontrent  het 

jaar  1620. 't  geial  der  bekende  A'c/cVt- ftammcn  zoodanig  af- 
genomen, dat  7,c  in  alles  nauwlyks  vyf-en-dertig  kondcu 

iiitleeveren, voerende  verfcheidenc  byiuunen  cn  wapenen. 
By  M.  va»  Goudhoven  vindt  men  eene  lyll  van  dc  Hollandt- 

fche Adelyke  geflachten  (offamilicn)  zoo  veel  uit  de  oude 
Chronyken  cn  fchriftcn,inzyncn  tydt,  konden  opgezocht, 
en  uitgevonden  worden  ,  cn  toen  (ontrent  het  jaar  1620.  )  coudht- 

van  de  bekent  geweeft  zyndc£(Vc/e- gellachten,  alreeds  ver-  i„ 
ftorven,  immers  inHollandt  niet  meer  bekent,  of  tot  l\x\-  ,koud. 
ken  Hechten  ftaat  vervallen,  dat  hunne  afftainmclingen  Hoü. 

(  indien 'er  noch  eenige  mogtcn  zyn  uit  echten  bedde  )  van  Kron.f, 
de  andere  Edelea  uiet  meer  erkent  worden;  dczc  iyu  de  119. 

volgende. Hesbeen. 

Hargen. Houweningen. 

Hillegum. 
Ifclftein,  of  Yffelftein. 
Kufer. 

Kyfhoek. 
Kedichcm. 
Leerdam. 

Leckc. Leijenburgh. 

Diepenburg. 
ElshouE. 
Eemskerk. Eversdyk. 

Eethen. 

Heufdcn. 
Hoorne. 
Hcerhskerk. 
Heemftede. Hodcnpyl. 

Hoüchtwoude. 
Heerman. 

Hcrlacr. 
Hccuvliet. 

Langeraek. 
Licfvelt. 
Leede. 
Loenerfloot. 
.Meereltein. 

Monfter. Moerkonk. 
Made. 

Molenaar. 
Moordrecht. Muilwyk. 

Marck. 

Nagel. 
Noortwyk. 

Nijcnrode,  of  Niewenrode. 
Nijenftein,  of Niewenllein 
Noorden. 
Nederveen. 
Nachtegaal. 
Oerthoorn. Oefterwyk. 

Ocftgceft. Putten. Poskyn. 

Polanen. 
Poel. 

Potter. ƒ  oelenbiïrgb. 

Ryfwyk. Ruven. Rodenrys. 

Rysoord. 
Rolland. 
Riede. 
Rofenberg, 

Rofendael. Roufenburg. 

Strijen. 

Sluyfe. 
Saffenheim. 
Schotlandt. 

Sandhorft. 
Slingelandt. Sevenbergen. 
Schoonhoven. 

Spaerwoude. Spieringshoek. 

Sait. Sasbout. 

Spysdrager. 
Stapel. 
Steenhuifen. 
Stoop. 

Tol. Tetroede,  of  Tetrode. 
Tolloife. Veen. 

Voorn. 
V  elfen. 
Vianen. 
Valckenburg, 

Vliet. I  \'  oorhout,  ^ 



^1V.  V. *  Goudh. 
ibidd. 
ƒ.  119. 

Vrefle. 
Valkeftein. 
Waflenaar. 
Woerden. 
Wouden. 
Woerdt. 
Waterlandt. 

Wyck. 
Wateringen. 
Warmond. 

A  D  E 

Wiffc. 
Weyburg. 
Wtwyk. 
Werve. 
Wacle. 
WichibfTtf. 
Weldrecht. 
Zaenen. 

Zyl. Zuidwyk. 

waar  van De  overige  Hollandtfche  Adelyke  geflachten 

in  'tgemeldejaarióio.nogmannelykeAfftammelingen  ge- 
vonden wierden  ;  doch  waar  van  ook ,  t'zedert  dien  tydt , 

al  verfcheide  Familiëii  zyn  uitgeftorven  ,  of  te  niet  ge- 
gaan, waren; 

'Jitm 
Coudh, 
ibid  ƒ. 
Ï19. 
110. 

lArkel. 

Afperen. 
Amitel,  te  weten  Aemftel 
van  Mynden. 

Aflendelft. 
Alkemade. 
Albout.  uit  een  anderen  tak. 
Brederode. 
Burch. 
Bouchorft. 
Bofchhuizen. 
Berckenrode. 
Bronckhorft. 
Bekeftein. 
Boetfelaar. 

Coppier. 
Clootwyk. 
Drongelen. 
Duvenvoorde. 
Dorp. 
Does. 
Duin. 
Duyk. 
Egmont. 
Endegeeft. 
Emmichoven.  ■ 
Foreeft. 
Haagc. 
Haartricht. 
Heukelom. 

Jode. Loo. 
Leeuwen. 

'S.  V. 
Leeu- •wenBat. 
ill.f. 
687. 
Vlipr. 
de  Com. 
Holl.  in 

^ohan IJ.  P. 

Ial':en- beri  de 
nobilit. 

h  79- 

Linden. 
Laan. 
Merwede. 
Mathenefle. 

Mynden. 

Myle. Naaldtwyk. 
Nijenburg. 
Oem. Outheusden. 
Perfyn. 
Poelgeeft. 

Pynfen. Raephorft. 
Ruychrok. Reden ;  nu  Roon. 
Rheynegum. 
Rietwyk. 

Spierink. 
Spangen. Schagen. 
Sonnevelt. 
Schoten. 

Suys. Teylingen. Treflong. 
Vueren. 

Wyngaerden. WclVerbcck. 
Wena. 
Zwicten. 
Zevender. 

A  D  E  15. 

„  bate  en  doen,  maar  in  huislieden  (laat  wezen  en  bly- 
,,  ven  zullen;  Alzoo  als  het  ons  kennclyk  aanraakt  inal- 
„  Icn  zaakcn  cnde  gcvaardc ,  ter  tydt  toe  dat  zy  onzca 
„  confente  cn  confirmatie  daar  af  hebben,  cnde  anders 
„  niet.  Want  waart  dat  hier  en  boven  dccdet,  of  dat  zy 
.,  ons  niet  en  dienden  in  allen  ilatc  en  dijullc,  gclyk  den 
„  huisluydcn  ,  dat  wouden  wy  aan  u  cnde  huar  houden  cn 
„  verhalen,  als  den  gecnen  die  ons  gevvclt  deden  aan  onze 
„  Heerlykheden , zonder ecnigen  verdragh, in  üirconde &c. 
„  datum  in  den  Ha^e^  den  2,7.  dag  in  April ,  anno  14^2.  en 
achter  ;  gextraheert  in  de  Rekenkamer  van  Jhllandt^  uit 

zeeker  regillcr  ,  daar  buiten  op  gefchrevcn  flaat :  Memo- 
riaal de  zimo  1^12.,  en  1423.  Üuds  Juhtui/iis;  llaande  al- 
daar folio  verfo  fexto,  onderteekent  G'/c/,  denzo.  No-  leeu- 

vcmber  1628.  Al  lang  voor  de  regeering  van  i^igifmund  als  -wmihii 
Rüomj'ch  Keizer  ̂   tn  flert'jg  J  au ■Jl\s  Gravc  van  llollaKdtls'c.  d  ((^^i. had  Grave  Floris  de  V.  &c.  het  zelve  zich  onderwonden, 

en  uit  fmaadtzucht  gedaan ,  't  geen  Keizer  uit  cn-  '^-"div 
kele  gierigheit  hadde  ingevocrt.    Van  veertig  der  rykfte  i"^' 

Huislieden  ,  of  heren  maakte  hy  t'eener  tydt  Ridders  cn  •^'»"-"»''« Edellieden,  onder  voorgeven ,  dat,  door  de  vcclcrlei  gevoer- 
de Oorlogen  ,  de  Hollandfche  Jldei  zeer  gefmolten  was. 

Op  Kersdag  des  jaars  1298.  deed  hy  ,h\nncn.'s  Graven^age y voor  zich  ten  Hove  komen  veertig  van  de  ecrbaarftc  en 
rykfte Huislieden  (zegt  onze  Oude hollayidtfche  C/rronyk .,dzt 
meerandereSchryveïS  beveftigcn)  die  in  den  lande  vanllollandi 
te  vinden  waren;  voor  deze  goede  mannen  hield  hy  hoog 
Hof,  en  teneinde  dermaaltydt,  lloeg  hy  deze  veertig  tot 
Ridders.,  en  gaf  haar  elk  een  wapen.  Doch  dit  heeft  hem  oud. 
geen  goed  gedaan :  want  de  oude  Ridderfchap  en  Adel  nam  Holl. 
dit  op,  als  gefchiedt  om  henlieden  te  hoonen;  en  noem-  chron. 
den  derhalven  dezen  Graaf  Floris  der  Kecrlen  Godt,  enz.  ƒ  330. 

gelyk  m.en  dan  veel  gewoon  is  de  boeren,  en  andere  ge-  i'^'^o. ringe  lieden  ,  kaerels.,  of  keerels  te  noemen.    Jnzondcrheit  i^dru  ty 
verbitterde  dit  zeer  lieer  GerardvanVeljen\  zie  op  FLORIS  "^'^ 

DEN  V.  Grave  van  Huil andt.    Oudtyds  wierdt  dC Adel '''■*^''^]- 

van  Hüllandt  en  IVefi-Frieslandt  gcreekent  uit  het  recht  des  '"^"''^'J' 
bloets,  hoe  iemant  uit  een  hooger  bloct  was,  hoe  meer  1;^^^^^'' Ambachts-leeneu  hy  bezat  ;  hoe  meer  krygskncchten  hy 
onderhielt ;  hoe  treflykcr  hy  zich  in  den  Oorlog  droeg  ; 
hoe  meer  aanzien  en  gezag  hy  ook  by  zyne  Lancitslieden  ..JanHol. 
had.    De  Ridderfchap  en  Edelen  hebben  al  van  oude  tyden  l  2.16 

afin  leen  bezeten  alle  de  Kalleelcn,  Huizen,  en  Hoifleden  'idem  O. 
ten  platten  lande  :  maar  Keizer  Karei  de  l/.  als  Grave  van  hoU. 
Flollandt ,   Zeelandt  ,   cff.  ftelde  de  Leencn  gelyk  met  Knn. 
de  vaderlyke  erfgoederen  ,  de  Ridders  en  Edelen  ont- 
flaande  van  de  dienfien  ,  die  zy,  wegens  hunne  leenen, 
verfchuldigt  waren.  Zcdert  dien  tydt  hebben  veele  hunne 
oude  krygsdapperhcit  vergeeten,  in  tegendeel  zich  bcgee- e  Krygsaapperncir  vergeeten,  ...  — 

Omtrent,  of  kort  voor  't  jaar  1420.  waren  in  HoUandt'  yen  tot  lediggang,  zorgeloosheit ,  dronkenfchap,  ontucht , 
eenige  Huisluiden,  die,  door  hunneaanzoekingen ,  van  '  teerlingfpel  ,  en  andere  ondeugden,  van  allerlei  llach. 
Kcher  Sigifmitndfis  des  Adeldoms  Privilegiën  en  Vry heden  j  Door  zulke  verquiltingen  in  zwaare  fchulden  vervallen , 
verkregen.  Dit  mishaagde  nJlt  alleen  de  Ridderfchap,  en  ;  warenze  gedwongen  hunne  Heerlykheden  te  koop  teliel- 
die  van  naturen  of  geboorte  Edelen  w uren  ;  maar  ook  deilcn,  of  hunne  Schuldtheeren  deeden 't  zelfs ;  dewelke  dan  , 
andere  Boeren,  die  deshalven  by  Hertog  Jan  van  Beyeren]  of  van  oude  Burgers,  die  door  fpaarzaamheit  en  een  gere- 
(eerftVoogdt,  daar  nnGrzvevzn  Hollandt,  Zeelandt.,  i^c.)  geit  leven  goede  middelen  hadden  byeen  vergadert , gekocht 
aanhielden  om  hier  in  te  toorzien  ,  en  te  geladen,  dat  wierden;  of  van  kooplieden,  door  hunnen  hanciel  aan 
geene  Landtlieden,  of  Boeren,  tot  den /^i^t'/)'^f«üant  zouden  grootc  rykdommen  geraakt.  Deze  vondt  had  Keizer  Vandtr 
mogen  geraaken  ,  dan  alleen  met  Oélroy  des  Graven  van  \  Karei  hed-^izht om  den  Nederlandtfchcn //^i^e/,  door  hun- 
Hollandt.    Daar  de  volgende  Ordonnantie  op  te  voor- !  nedapperheit  zeer  geacht  cn  ontzachelyk ,  tot  eeneverwyfde  H.  r. 

'    "   '      ~  '  "  '     lafheit  te  doen  vervallen ;   om  dus  allengskens,   en  met  Chron. 
gelegentheit,  volftrekt  Heer  der  Nederlanden  te  worden,  \-d.f. 

fchyn  quam:  Jan,  by  der  gratie  Godts,  Paltfgrave  op  den 
Rhyn.,Hertog  inBeyeren,  ipcHat  weten  allen  onzen  Bail- 

„juwen,  Schouten,  Rechteren  en  Edelmannen  ,  Sche- 
„  penen,  gezworen  Afingen,   en  vorder  over  al  in  den 
„  Lande  van  Hollandt,  hoe  dat  wy  dagelyks  welverzogt 
,,  worden  van  onze  getrouwe  Huislieden,  in  de  dorpen 
„gezeten,  klagende  dat  zommige  van  haare  Medcbuu- 
„  ren  ( ineene  andere  Copy  vinde  ik ,  Medebouvjercn)hy  den 
„  allerdoorluchtigften  onzen  genadigen  Hecre ,  den  P>.üom- 
„  fchen  Koning  geweeft  zyn,  ende  zommigen  aldaar  ge- 
„  fchikt  hebben  om  Privilegie  en  Vryheidt  van  Edeldom, 
„  die  zy  van  zyne  Mogentheit verkregen  hebben,  in  groot 
„  achterdeel  van  onzeHeerlykheit,en  vermindering  onzer 
„  dagelykfche  dienften,  die  wy  tot  hier  toe  uit  alle  dor- 
„  pen  gehadt  hebben.  Ende  want  onze  meeninge  niet  is , 
„  onzes  genadigften  Heere  Konings  brieven  te  krenken  , 
„  foo  wy  wel  kennen  dat  het  in  zyne  Koningklykemagt  wel 
„  is  denOnedelen  te  edelen,  nadat  hem  Godt,  en  de  we- 
„  reldtlyke  wysheit  tot  de  Keizerlyke  hoogheit  verheven 
„  hebben ,  maar  ook  meinen ,  dat  hy  ons  biUyk  ,  om  onzer 
„  dienften,  met  zyne  gifte  niet  verminderen,  noch  buiten 
„  onzen  confente  veragterenzal ;  zoo  is  'tdat  wy  U  allen 
„  Airiptlieden,  ende  dienende  voorfchreven  ,  ende  elke by- 

zondere,  ontbieden  en  bevelen  op  onze  hulde,  dat  gy  voor- 
„  taan  op  zulke  Koningklyke  brieven,  als  voorfchreven  is, 
5,  niemants  aanbrengen  en  hoort,  noch  en  vordert,  noch 
«  vonnilTc  daar  op  vraagt,  noch  en  wyrt,  alzoo  liever  als 
«wy  u  zyn;  ten  zy,  dat  onze  brieven  van  confente  en 
»i  confirmatie  daar  by  zyn:  en  of 'er  eenige  tot  dezen  dage 
1)  zoo  doorgegaan  zyn ,  door  uofuwereenigen,  endeheure 
»,  brieven  van  getuige  daar  af  buiten  ons  verkregen  hcb- 
>>  ben,  zoo  willen  wy  doch  dat  die  hun  geen  ftaat  noch 

60. 

en  die  dan  te  gebruiken  tot  den  ftoel  des  oorlogs,  om 

daar  uit  andere  Natiën ,  met  grooter  voordeel ,  t'onder  te 
brengen.    Toen  d'  oude  Adel  zich  op  de  gedachte  wyze 
van  zyne  Leendienften  ontflagen  bevondt,  deed  zy  voor  ■'^.^^^^J'^^ 
't  huis  te  Teylingen  eenen  Ridder  te  paerdt  afbeelden  ,  met  J.^^ni 

eenen  Valk  op  zyne  handt,  en  daar  onder  ftellen dit  twee- ^"g-^ regelig  rym  naar  den  ouden  trant : 

Ik  mag  ryden ,  ik  mag  vliegen ,  ik  mag  gaan ; 
En  behoef  niemant  met  myn  leen  ten  dienjl  te  Jlaan. Hoeve 

Onder  d'oude  voortrcffelyke  Geflagten  wierden  inzon-  j 
derheit  deze  drie  getelt  ,  Brederode.,  Egmont.,  l-i'"!}^^'*'^^ '■>  f.  60. 
daar  't  fpreekwoordt ,  in  veeier  monden  noch  belTurven, 
van  luidt;  Brederode  d'Edelfte.,  Egmont  de  Rykjie,  Wajjenaar  Boxhor» 
d  Oudjle.  De  Rechtsgeleerden  ftellen  gemeenlyk  driederley  Ton.van 
Ilag  Y2.nAdel  ;  i.  van  geboorte  en  geflagt;   2.  van  ftaat;  Holl.}>. 
3.  van  rykdom.    De  Aanmerkingen  van  den  Heere  van  46. 
Leeuwen  hier  op kan  men  by  hem  vinden;  en  ook  hoe 
deze  verdeeling  by  ons  inzonderheit  plaats  heeft  :  gelyk 
dan  pcrfoonen  van  Ihiat  doorgaans  gcnoemt  worden , 
Edele  Mogende  Heeren ,  zommigen  ook,  nevens  den  Adel,  leeuw. 
vrye  jagt  wordt  vergunt ,  fchoon  met  Edel  xi^n  geboorte,  b  ill. 
De  naam  Adel  haaien  zommigen  af  van  het  Hebrceufch  /;  532. 
woordt  Adar,  betekenende  voorname ,  oi:  boven  anderen  uit-  Jdetn 

ftekende.    De  oude  Duitfchers  noemden  de  Edele ////^v/;';?- /■  319. 
gen,  of  Aihalingen,  en  den  Adel,  Alhal.  Ook  getuigt  Pau-  p  j),-^. 
lus  Diaconus,  dat  de  Longobardifchc  Koningen  Athelin- ccn  rrr. 
gen,  of  Adelingen ,  wierden  geheten;  en  hielden  dit  \ oor  Lomob 
een  eigen  woordt  van  hun  geflagt.   PhiUps  de  H.  Koning  /.  li  ir, 
van  Spanjen,  die  Heer  der  Nederlanden  is  gewcelt,  hcett  jsxmb» 
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in  't  jaar  i<rS<-  by  Edlél  van  den  i-?.  September  ,  die  voor 
AVc-Zf*  w icrdcn  j;chouden,  in  vicrdcrley  ibortcn  verdeelt: 
I.  Die  huniK-n  /JiA7uit  atkoniil  van  oude  tyden  afkonden 
bcwy/en  :  II.  Dieof  lelts ,  of  hunne  X'oorvaders  in  de  rech- 

te mannelyke  linie  neergaande,  deeïe  v\"aardi}',heic  hadden 
ont tangen.  III.  Die  boven  alle  gehengenis  als  i^ic/f» hadden 

cclceft',  cn  d.iar  voor  bekent  waren  geworden.  I  V.  Die t  recht  van  yldcUom  hadden  bekomen  door  het  Anipt  dat- 
ïe  bekleedden.  Onder  d'ecrile  (iraven  van  lliliandc  en 
U'irjl-rncslaHdt  wordt  niet  bevonden,  dat  ieniandt  hunner 
ïoonen  den  naam  van  Jonki-r  {Jongkbccr)  heeft  gevoert ; 
als  de  ïoon  van  Flons  den  y.  die  allerwegen  in  deHandt- 
vellen  yunckerja» ,  wordt  geheren.  Daar  na,  onder  de  re- 

geering van  Avenues,  wierden  in  deze  landen  de  Ridders 
^enoenit  Mi-JJlres,  dcyon^ihcere»  Damoijcaux.  Vervolgens 
m  't  jaar  1409.  droeg  de  Heer  van  Montfort  den  naam 
van^'"»?'^'^*'''''  van  Montfurt  :  noch  was'cr  ook  een  Jongkhci-r van  Gaesbeek.  Ter  ïclver  tydt  wierden  de  Heeren  van 

CruHtHgc»,  cn  die  V3n  BorJJ'ele»  van  ter  l^cere m  Zeelandt, geheten  Jon^kbceren :  Nu  is  by  ons  die  tytcl  zoo  gemeen, 
dat  zelfs  burgcrlyke  perlbonen  zich  niet  ontzien  dien  aan 
te  neemen.  Deze  eernaam  van  Jon^kheer  is  van  de  Duit- 
Ichers  afkomllig,  en  plagt  in  Duitfchlandt  niet  gegeeven 
te  worden  dan  aan  perfooncn  van  den  hoo^fien  Adel ,  te 
wccten,  aan  zoonen(naden  ccrflgeboornen)  van  Konin- 

fen,  Hertogen, Prinflèn, en  Graven  :  d'Ecrflgeboornc,  cn ie,  uit  kragt  van  die  geboorte  ,  het  recht  van  Erfvolging 
hadt,  wierd  //t^t-r  geheten ;  zyne  jonger  broeders  JoKgkhee- 
reu.  T)'' Adel  doox  eige  deugden  en  verdienllen  bekomen 
is  de  meelde  eer  waardig.  Waar  den  Adel  door  verloren 
wordt  ,  kan  men  by  S.  van  Leeuwen  vinden.  Indien  een 
Edelman  zoo  vcrre  vervalt ,  dat  hy  zich  van  zyn  eige  middelen 
niet  meer  kan  geneeren,  en  derhal  ven,  om  de  kolt  te  win- 

nen, zich  tot  een  handtwerk  begeeft  ,  verliefl:  hy  zynen 
Adel.  Doch  geenzins  zulke  perfoonen,  die, op  hun  eigen 
landtgocdt  zich  onthoudende,  den  landtbouw  oeffeneir; 
niet  de  Advokaaten,  niet  de  Doctoren  in  deGenccskonft, 
niet  de  Leeraars  in  de  kerken,  noch  de  Profeflbrcn  in  de 
hooge  Schooien ,  noch  die  zich  tot  de  goede  konlten  en 
wetenfchappen,begccven.  Het  lult  my  hier ,  ter  goeder  ge- 

dachte zommigc  namen  op  te  halen  van  onze  Heeren  £i/f/f», 

die  in  't  jaar  i  s66hti  Requejl  oi fmeek'chrift  {loo  zeer  vermaart en  gcroemt )  dat  aan  de  Landtvoogdefle  der  Nederlanden 
te  Drulicj  wierd  aangeboden  ,  ondertekent  hebben.  Uit 
Hollandt  waren  't  deze  :  Heer  Henrïk  van  Brederode  en  f^ia- 
nen.  floris  van  den  Boetfelaar ,  Heer  van  Langeraak.  Rutger 
van  den  Boetfetaar Heer  van  Carnis.  Daniël  van  den  Boetfe- 
laar.,  Heer  van  Mcrwede.  Vttu  van  Arckel,  Heer  vanHeu- 
kelom.  Klaas,  Heer  van  Aflendelf.  Arent,  Heer  van  Du- 
venvoorde,  yakob  van  Duvenvoorde  ,  Heer  van  Warmond. 
Cssbert  van  Duvenvoorde,  Heer  van  Opdam.  Cornclis  van  Ajfen- 
delf,  tieer  van  Goudriaan.  Gcrrit  van  Poelgeejl  ,  Heer  Van 
Homade.  Otto  ,  en  Cafper  van  Poelgeefl  lyne  hroedcTS.  Ja- 
kol;,  Heer  van  Wyngaarden.  I4^tllem  van  Nievelt ,  Heer 
van  Bergambagt.  Adriaen,  Heer  van  Swieten.  Jan  vander 
Does,  Heer  van Noordtwyk.  Herbert van Raephorjl .  Otto  van 
Egmoxt,  Heer  van  Kennenburg.  Frederik  van Egmont,  Heer 
van  Meereltein.  If^illem  van  Treflong.  Arend  van  Dorp.  Willem 
van  Dorp.  Dirk  vanDuvenvoorde,  nevens  meer  anderen,  tot  400 
toe.  EenRiddcr,oudtydts  veele  landen  en  heerlykheden  bezit- 

tende, en  meer  zooncn  dan  een  hebbende,  behielt  de  oud- 
fie  den  vaderlyken  naam  en  wapens  aan  zich  ,  nevens  de 
voornaamftc  heerlykheit:  de  jonger  broeders  kregen  voor 
hun  gedeelte  fomtyds  4C0,  of 300,  2Cxd,  100,  80,  60,40, 
30,  20,  10;  ja  ook  wel  maar  drie  mcrgen  Landts  ,  naar 
het  vermogen,  of  de  gunft  van  hunnen  overleden  Vader: 
Deze  jonger  zoonen  deedcn  dan  een  flot,  of  huis,  ofhof- 
flede  op  'c  hun  toegedeelde  landt  zetten  ;  verlieten  dik- 
wils  den  vaderlyken  naam  ,  met  aanneminge  ecnes  by- 
naams  van  'c  kafteel,  of  huis  ,  door  hen  doen  bouwen: 
De  jonger  zoonen  behielden  wel  de  vaderlykc  wapenen ,  en 
het  timbertwerk  daarom;  doch  maakten  een  onderfchcidt 
in.  de  verven:  by  voorbeeldt,  dc  Baander  Heer  van  l-Faffe- 
naar  voert  drie  zilverc  wallende  maanen  in  een  roodt 
fchildt,  gequartiert  met  een  goude  baar  op  een  veldt  van 
azuur  :  maar  de  Heeren  van  Polanen,  gcfproten  uit  een 

jonger  zoon  van  IVaffenaar,  hebben  den  naam  van  IVafj'e- Moar  verlatende, dien  van  Po/^w» aangenomen ;  en  de  drie 
zilverc  waffcnde  maanen  opeen  roodt  fchildt,  verandert  in 
drie  zwarte  waflende  maanen,  op  een  fchildt  van  zilver. 

ADEL  in  ''t Sticht  Utrecht.  Eenc  volkome  lylt  van  den 
ouden  Stichtfen  Adel ,  zou  by  ons  niet  uit  te  vinden  zyn  : 
M.  van  Goudhoven,  heeft  eene  Naamrol  opgeftelt  van  de 
fiidderfchap  en  Edelen,  die  in  Hollandt,  Zeelandt,  en  't 
Utrcchtfche  Sticht  leefden,  ten  tyde  als  Koning  Karei  de  F. 
deze  landen  quam  bezoeken,  in  't  jaar  if40.  desgelyks 
toen  zyn  zoon  Philips  tot  Grave  van  HoUandt,  Zeelandt  (^c. 

wierdt  gchuldigt,  in  't  jaar  15-49.  die  men  by  hem  kan  na- 
zien. Onder  de  Stichtfche  Edelen  Helt  hy  Heer  JoosBurg- 

graaf  van  Montfort ,  met  zynen  broeder  Henrik  van  Mont- 
fort.  Heer  van  Abbenbroek.  Wecv  Jan  van  Renejfe ,  Heer 
van  Wulp  en  Wulven,  met  zynen  broeder  den  Hser 
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A.lriaa»  vaM  Renejfe ,  Domdeekcn  t'  Utrecht,  cn  Heer 
Gerard  van  Rem-jje,  Kallelein  van  Woerden  ;  noch  li  er 
Jan  van  Renejje ,  Heer  van  Elderen,  met  Gcrard  van  Rc- 
nejfc  van  der  Aa,  en  zynen  zoon  Adnaan:  voorts  Jan  van 
ReneJJc  va»  Baar,  Jans  ZOon,  en  Jan  van  Re^e(/e,  van 
Moerniont  ,  alle  Neven.  Heer  Dirk  van  Zuylen  ,  Heer 

van  ter  Vecre,  Zevender,  en  Drakenburg"^,  met  G'vj-- 
bcrtvan  '/.uylen ,  v.yncn  Oom,  en  Dirk  van  /.nylcn ,  van 
Hermeien,  zoon  van  Gysbert  van  Zuylen,  Kaltelein  van 

Woerden,  Necven:  U'illem  van  Nieveli,  Heer  van  Bcrg- 
Ambacht;  met  [^f^,  Anthonis ,  cn  Adriaan,  zyne  broeders. 
Noch  Jacob  van  Nievelt ,  Heer  van  Hoevelaken,  met  zy- 

nen zoon  Arendt,  cw  trederik  va»  Nievelt,  hunne  Neeven: 
Heer  Gerard  van  Lochorjl,  met  zyne  zoonen  Willem,  en 
Vincent;  Heer  Willem  van  Lochorfi  ,  Scholafter  van  St. 
Maria  kerk  t' Utrecht,  des  voorgemelden  Neef,  mjan 
van  Lochorfi:  Heer  Fredenk  Vytenham  ,  Fredcriks  Zoon; 
met  Wouter  Uytenham,  Hecrcn  Erederiks  zoon,  zynen 
Oom:  Joos  van  Hardenbroek ,  met  zyne  broeders  Cornelis 
Gysbert,  en  Jan  va»  Hardenbroek;  Heer  Barent  va»  den  Bon- 
gaart ,  Heer  van  Nievvenrode:  Splinter  van  Niewenrode, 
Jans  zoon,  met  Frank  van  Niewenrode  vanVelfen,  zynen 
broeder,  en  Heer  Ernfl  van  Niewenrode ,  Gysberts  Zoon  , 
Burgemecltcr  der  Stadt  Utrecht  ,  neef  van  de  voorge- 

noemden; met  iwchGysbert  van  Niewenrode  tot  Hilleguin 
by  Haarlem,  en  Cornclis  zynen  zoon;  Ametis  Uytencngh , 
met  Barent,  Canonik  ten  Dom  t' Utrecht :  CornelisUyten- 

Scholafter  tot  St.  Pieter  aldaar  : //(rfr3''»^c^C^'^e»'-*^/ï', 
Deckcn  der  zei  ver  kerke,  cn  Vicarius  van  dit  Bisdom  , 
nevens  FredcrikUytenengh ,  zyne  broeders;  met  Denys  Uy- 

tencngh hunnen  Oom.  Philips  van  Leefdaal ,  Heer  van 
Waalwyk,  Eethen,  en  Meeuwen,  mei  Jan  van  Leefdaal , 
Dro/laart  van  Montfort,  zynen  broeder,  en  Rogier  zoon. 
van  den  gemeldcn  Philips  :  Fher  Ernfl  Taats  van  Ameron- 
gen,  Willemszoon,  metGerlag,  Kanonik  St.Jansi'Ut- recht ;  Anthonis,  Canonik  ten  Dom  aldaar,  en  Dantil, 
Carthuizer  Monnik,  zyne  broeders;  Jan  vander  Haar  ̂  
Loefs  zoon,  mei  Lambert  zynen  broeder.  Willem  Borre 
van  Ameroiigen.  Adriaan  van  Lantskroon ,  met  Roetert  Zynen 
broeder,  zoonen  van  Gysbert  van  Lantskroon,  die  in  't  jaar 
15-24.  Schout  der  Stadt  Utrecht  was.  Heer  Jan  van  Sou- 
denba'g.  Heer  van  Urk,  met  Heer  Evert  van  Soudenialg y 
Dykgraaf 's  Landts  van  Utrecht,  zynen  broeder;  Lubbert 
de  14  aal  va»  Vrooncftein  ;  Fredenk  de  Kontngh  van  Vleuten  > 
mexSarte  zynen  broeder,Govertszoon .  Adnaan  van  Pr.vys  va» 

Zuydoort,  Jans  zoon  ,  Burgemcelter  t' Utrecht.  Heer  ja» 
van  H/'.gtenbroek,  insgelyks  Burgemcelter  der  Stadt  Utrecht, 

met  zynen  zoon  Aalbert;  Jan' van  Doornik;  Barent  Grau- waart;  Barent  Pr^cys ,  Barents  zoon;  Frederikdi-Vnogdt  van 
Rynevelt ,  Hendriks  zoon  ;  Henrik  de  Ridder ,  Maarfchalk  van 
'tOvcrllicht.  S.  V.  Leeuwen  heeft  noch  de  volgende:  Anto- 
nis ,  Dirk,  Cornelis ,  Heer  Jan,  en  Willem  de  Ridder ,  alle 
van  Groencflein;  Albert  de  Ridder  van  Luynenburg;  Willem y 
Jan,  en  Claas  de  Ridder,  alle  van  Walenburg:  hiertegen 
vindt  men  by  hem  Henrik  de  Ridder  niet.  Jan  van  den  Rhyn 
van  Jutphaas  ;  Henrik  Ruifchs,  Heer  van  Pylsweerdt  ; 
noch H:igo Ruifch ,  Dirks  zoon;  met P/Vn-r  zynen  broeder» 
en  Jan  Ruifch  Alfares  ,  hunnen  neef.  Dirk  de  Waal  va» 
Moersbergen ,  met  Jan  de  Waal  van  Moersbergen  ,  en  Bart- 
holomeusiyns  broeders  zoon;  Florens  van Pallaes ,  Adriaans 
zoon.  Godtfchalk  van  Winffen  ,  Godtsfchalks  zoon. 

Gysbert  Vrom  van  Winff'en,  met  zynen  broeder  Pieter  ;  Ge- rard van  Raaphorfl ,  zoon  van  Heer  7^»,  Schout  van  Ut- 
recht; Djrk  van  Oeflrum,  Klaas  zoon  ,  Schout  van  Wyk 

re  Duurltede  ;  Dirk  va»  Oeflrum,  Dirks  ZQOn  ,  met  Klaas 
zynen  broeder  ,  en  Jan  van  Oeflrum  Jans  zoon  ,  zynen 
neef.  Jan  van  Wyk,  Dirks  zoon  ;  Willem  van Merthem  vaa 
Abcoude ,  en  Jan  van  Merthem  van  Elffefïein  zynen  broeder ; 

Jan  (Elias  zoon)  deWeede;  die  onder  meer  andere  kinde- 
ren naliet,  Deliana  van  Weede,  huisvrouw  van  Gerard  va» 

Oldenbarnevelt ,  uit  welk  huwelyk  Johan  van  O Idenbar nevelt 
gefproten  is  ,  en  Jakob  Pot.  Willem  van  Hmderflein ,YAia% 
zoon  ;  Jan  van  Colcnberg,  Wouters  zoon;  Henrik  vander 
Burgh:  Joos  Snooyc,  Lamberts  zoon,  en  zyn  broeder  Dirk 
Snooye ,  Stadthouder  van  NoordthoUandt  ;y^riWjöo«i.T  van 
Snellenberg;  Adolph  van  der  Welle  van  Catz,  met  Pieter  zy- 

nen broeder,  beide  Marfchalken  van  Montfort  geweeit; 
Lambertus  Canter,  Raad  in  den  Hove  van  Utrecht,  Vader 
van  Dirk  (Theodorus)  Canter.  Onder  den  ouden  Stichtfen 
Adel  zyn'er  noch  veele  geweeft,  ten  deele  uitgetlorven, 
ten  deele  in  verval  geraakt,  ten  deele  ook  nu  onbekent. 
Van  d'Utrechtfche  Edelen  hebben  ook  'fyermaarde  Smeck- 
fchrift  aan  de  Landtvoogdelfe  der  Nederlanden,  in 't jaar 
1 5-00.  overgelevert,  ondertekent.  Jan  va»  Renejfe  ,  Heer 
van  Wulven  ;  Heer  Gerard  va»  Rencffe  ,  Kaltelein  van 
Woerden;  Ridder;  Jan  van  Renejfe;  Barent  Uytenengh, 
Chrifloffel  van  Leefdale ;  Cornelis  van  Nyenrode  ;  Steven  va» 

Zuylen ;  Jan  van  Huchtenbruek ,  Adriaan  de  Waal  van  Vrune- 
flein,  en  meer  andere.  Noch  vindtmen  onder  deUtrecht- 
fciic  Edelen  genoemt  ,  dc  Gaasbeeken  ,  vander  Geeren, 
Baaxen  ,  Drakenburgen,  Luchtenburgen ,  Sterhnbiirgen ,  Ryf- 

feaburgen^  Horjle»^  Tfendoornen ,  li  aaruefleincn  ,Over  deVeih- 

ten^ 
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ten,  Sandinbcrgen  (Sandenhurgen)  Kncke^beeken,  Mulaerden, 
Driebergem  ,  Hamer svelden  ̂   enz.  Wy  hebben  onder  ons 

acht  oude  Copyen  van  de  vryc  Riddcrhofüeden  in  't  Sticht 
Utrecht,  met  byvoeginge  van  den  tydt,  wanneer  ze  alle 
bekent  zyn  geweeft;  tcs  der  gemelde  komen  in  alles  wel 

overeen  ;  in  de  twee  andere  valt  hier  en  daar  eenig  vcr- 
fchil  in  defpelliuge  der  woorden  ;  'tzy  door  der  uitlchry- 
veren  feil ;  't  zy  dat  de  namen  in  overoude  tyden  anders 
gefchreven ,  of  uitgefproi^en  ryn  geweclL  Onder  de  Parochy 
van  de  Buurkerk,  t'Utrccht ;  worden  geftcltz-*?»  deVecht^ 
nu  over  deVecht ,  bekent  jn  't  jaar  1 2J0 ;  Oud-ridder  nu  Grau- 
Wfr?,bekent  1230;  en  130*7. OnderdeParochyvanSx.jACOB; Veen  bekent  1076;  Uyltenweerde ,  met  de  golven ,  1 300.  St. 
N I  c  O  L  A  A  s  ;  Vechten  in  't  jaar  728.  ( daar  na  l^^iltcnburg ) 
870;  Reynouiv,  Rhynauwen  1312  ;  Groenevjoude  1350.  Sr. 

GeerxrUID  ;  LMencJfc  1400;  T'er  Aa  ̂   "ter  Aade ,  a! 
bekent  I IJ-Ó  ;  Ruwiel  ̂   Kuviel  1300;  Clarenburgh  133Ó; 
Abcoude  10%6\  en  \^%o\  Amerongen  bekent  1314;  'Luyle- 

ftein  1410;  1400;  Taatswyk,  T'uetfchvjcrch  ̂   oi'ïeuti- 
wyk,  riM  e,QZCgX.  Natew'ijch  1270;  Uyttenbroek,  Httchtenbroek 
13^0;  Cols  Schoeten ^  Cols  Schoten  ̂   doch  dit  was  eene  bou- 

woning,  geene  ridderhofftede.  Lyevendaal^  Leefdad,  in  't jaar,...  Benschop;  Snellenberg  bekent  1300;  Vander 
Houf  JBroeclede  of  Breugkelen  ;  Nyen- 
roode,  hekent  i^ï^  ■,Guynterflein ,  Gttnfierjiein ^  nu  Gunteftein 
1300;  Audaan,  Oudaen,  ook  O udaa  I35'0  ;  Rteivelf  1385-. 
B  U  N  N I  K  ;  van  denU'^eerd^  1 108.  C  O  T  H  E  N  ;  Blommenweer- 

bekent  1336 ;  Rynenburg^  n\x Rhynejletn ^  oï  Oud-Rbyne- 
Jlein  1320.  I'hoorn  of  Doorn;  Thóorne  of  Doorn ,  a! 
bekent  838.  Vclzen  1370;  Dertheren  ,  Derthuifen  1340; 

Moesbergen {ÓLViS  ftaat  in  eene  Copy,in  d'anderc  Moersber- 
gen) Ifóo.  Tuul  {'ïuyl')  xrtjSo  \  Voorde  1360.  Brouchuyzen 1292.  Eemenesse;  Drakenburg ^htkent  1340.  Geyn, 

Oudegeyn  1 35-0.  Snoyen-T'hoorn  1 300.  GoY  en  Houten; 
Coy  1 1 2Ó ;  Uejlerchem  (  Oejlerghem  en  Oojlerchem)  1 250 ;  Bloe- 
mejlem  1229;  Wulven  1200;  Oudwidvcn  1200.  Her- 
melen;  Hcrmelcn  1 272.  J  u  T  fa  A  s ,  oudtydts  J  u  D  i  T  H- 
FAAS;  Jutphaas  116^ ;  Rbynhuizen  1370;  ïVyndcftcin, 
Rhyneftcin  1300;  Heer/ijiede  1323;  Plettenburgy  by  die  van 

Goy  gebouwt,  1300;  Retnejlem^  Rhynejlein  l35'o;  Vrone- ftein  13C0;  Galejloot  1380;  Stormdyk  1400.  LeuSDEN, 
Amersfort  1232;  Stoti.enburg  I25'I  ;  Backevoort  lOOÓ  ; 
Weede  I25'0  ;  Lokhorft  1240;  Heeze  12ÓO  ;  Hóekhorjl 
1430;  Aor/ï  1340;  Kumclaar  1340  ;  Drocffelaar  ̂   Eme- 
laar  ,  en  Achtevelt ,  zyn  alleen  bouwwoniiigen  geweeft. 
L  O  E  N  E  N ;  Cronenburg ,  bekent  1 230 ;  Mynden  1 270 ;  Ten 
Velde  1370;  Loenrefiuvt  I35'ó  ;  Overmeer  im  Horjl,  1340- 
LinSCHOTEn;  Linfchoten  1282;  Rynevelt  l3.'.o  ;  Af/^ 
fcho  ,  NeJJche  I35'0.  LoPiCK;  Sevender  I25'0;  Sevenho- 
ven,  Sevenhouven,  bewoont  hy  die  vzn  Vliet,  i2ii;Cabauw 
I  foo.  Overlang  broek;  Ü^/f/»  Zulen ,  Zuy  len ;  . .  . 

Nederlangbroek  ;  Sterkcnburg  1330;  nu  .S'^^ji^é'^^- 
/"«r^  1320;  Wacrdcjlein  1320;  Luncaburg  ,  IWI  Luinenburg 
1340;  Stauer  {Slaver)  1340;    Walenburg  ii^O.  MoNT- 
FORT  ;  Montfort  II 30;  Pollanen  [Pulanen)  i^fo;  Meerlo 

1230;   Hoolefteyn    135'0.    Maersen;    Zuy  len  met  het 
Gerecht  vzriZwefereng  (in  de  oude  brieven  genoemt  Sweeren- 
Eng  en  Swedercn  Eng)  1300;  Meer  icSó  ;  Boelejlein,  Boo- 
leftein  1 3  JO.  O  D  i  C  K  (  O  K  Y  K  ; )  Beverzueert ,  1 1 94.  R  H  E- 
N  E  N  ;  Rhcnen  11 26 ;  /^t/r/ï  1 1 60 ;  Tollenburg  1 3 1 0 ;  Z,i?;> , 
Leur,  naderhandt  Leven-  of  Lievendaal,  1340,  en  1490. 
Schalk  wyk;  Wulvcrhorjl  135-0;  B  lochoven  1 35-0 ;  Merc- 
kenburg,  gebouwt  by  die  van  Goy,  i3J'0.  Holes  tein 
(in  twee  myner  Copyen  ftaat  Golefteyn)  i35'o;  l^'eterin- 
gen  1240,  daar  na  i5io,by  die  van Culenburg betimmert , 
cn  Schoonauvjcn  hernoemt.    Soest;  Hamelenberg  1270. 
Zeist,  of  Seist;  Blykenburg,  Bllckenburg,  gebouwt 

by  die   van    Wulven  ,    '1300  ;    Ryfenburg  ,  Ryjjcnburg 
1240;  Kersbergen,  het  BiJJchops  Jagthuis  ....  Vleuten'; Vleuten   1236;    Nyevelt    (Nievelt)  1312  ;    Ham  1260,; 
Enge  1260;  Hair  (Haer)  Ilóy;  l Veile,  by  die  van  Schade' 
bezeten,  1436;  Mye  1320;  Alendorp  1382.  Vrees  wyk; 
anders  de  Vaert;  Veeje  1145-;  ̂ -^/er/è  1200.  Wyck; 
Wyck  1080;   Wyckerjloot  13^0;  Ryfijuyk  1080.  Werc- 
HOVEn;  Werdenburg,  Weerdenburg  13^0;  Dobcrsdyk  {\n 
later  Copyen  geflelt  Dwarsdyk)  1208.   Wael;  Tulle  , 
1 2C0 ;  Wayde  1 3 fo  ;  Blafenburg  1 360.  Wo  u  D  E  N  B  E  R  G  ; 

Woudenberg,  by  die  van  Culenburg,  in  't  jaar  131G.  getim- 
mert  ;   Lichtenberg    1294;  Geercfte\n   1400;  Groenevjoude 

I5'39;  een  ander  Groenewoude  is  al'^in  't  jaar  135-0  bekent 
geweeft ;  't  behoort  onder  ÓV.  Nicolaas  kerk.    Toen  onder 
de  Ridderfchap ,  en  Edelen  des  Stichts  Utrecht  een  ver- 
fchil  was  ontltaan  ,  welke  Hoflieden  mede  den  laft  der 
huisgelden  zouden  moeten  dragen,  of  daar  van  bevrydt 
zyn  ,  volgens  den  verbandtbriet,  hebben  de  Staten  dezes 
Landts  den  27.  0£tober  i5'3Ó.  daar  van  eene  verklaringe 
gegceven.    De  verbandtbrief  luidt  als  volgt.  „Item,  die 
„Rechte  Ridderfchap  des  Nederjïylts  voorfz:  die  veften 
«ende  huizen,  ende  opgeto[^en  bruggen  hebben ,  endean- 

dere  die  de  drie  Staten  voor  gerechte  Ridderfchap  hou- 
))  den,  zullen  van  haren  RtdderhujJleUen ,  endc  bouwhui- 
■)■)  zen,  iade  wooiiingcn begrepen,  van    huisgelden  voor- 

A  D  E  if 

„  fchrcven  vry  wezen.  Daar  op  hebben  gemelde  Hccrcn 
Staten,  ten  dage  voornoemd,  deze  nader  verklaringe 
gegecven:  ,,  Dat  tot  dien  Ridderlykcn  Staat  vereilcht  wor- 
„  den,  en  t'zamen  moeten  gaan  drie  hoedanigheden,  om 
„  deze  vryheit  te  genieten. Eerlt,dai  dieEigenaar,of  Grond t- 
„  heer  is  van  de  voorfchrevc  Hofileede  ,  gerechte  Ridder- 

„jckap  zy.  l^en  tweeden,  dat  die  Hofltede  zy  een  rechte 
„  Rtdder-iuooningc.  Tenderden,  dut  de  Bouwhuizen  bin- 

ben  't  begrip  van  de  Ridder-wooningen  begrepen  moc- 
„  ten  zyn.  Voorts  verklaardenze  voor  Riddeihotïlcden , 
deze  volgende:  Levendaal,  Z,uylcjiein,  Katevjifch ,  Zuylen- 
btirg,  Hardcnbrock,  Sterkenburg,  Ryfenburg,  Bevervjaardt , 
'f  Huis  te  Seijl ,  Wulven ,  Schuonauvjen ,  Schalkwyk ,  Reinou- 
wen,  Rhynauvjcn  en  Renauwen;  Hemflcde ,  Heemfiede;  't 
Huis  te  Jutphaas ,  naderhant  ^t  Huis  te Rhyn ;  Geyn,  Rinen- 
burg,  Rynenburg;  'Jutphaas  ,  nu  Rhynejlein  ;  Lochorji  ,  V 
Huis  ten  Ham,  de  Hair ,  Vleuten ,  't  Huis  tc  Nieveldt  ,  den 
Eng,  Harmeien,  Ter  Horjl ,  Loenrejluot ,  Ter  Aa,  Oudaan , 
Niewenrode  ,  Ruiwiel,  't  Huis  ter  Aleer ,  V  Huis  te  Maerfen  , 
^tHuis  te  Zuy  len,  Drakenfleyn ,  Gecrejïeyn ,  Rhynsvjoude , Huis  te  Doom,  Meycrt :  doch  vermits  in  het  jaar  1482,  en 
1483.  over  verfcheide  dezer  Hoflieden  verlchillen  waren 
gerezen,  hebben  de  Hcercn  Staten  gelaft  dat  den  Huisman  , 
die  binnen  op  't  Hof  woont  ,  van  rujhcale  ,  of  boerc  laf- 
ten  ongemoeit  zal  blyven.  De  ondertekening  van  de 
voorfz:  verklaringe  der  drie  Staten  was :  Aftum  in  den  Lo- 
gife  van  myn  Heer  die  Stadhouder,  Grave  Anthonis van La- 
lain  ,Grave  van  Hoogflraten,  in  den  jaare  ,en  op  ten  dage  als 

^- boven;  prxfentibus  myn  Heer  den  Domdeken  Rcnel  Rhencs, 
'  in  den  Dom  (  dus  hebben  drie  myner  gefehreve  Copyen  ;  maur 
]  de  Heer  M.  vander  Houve,  heeft  Reyn:cr  van  Rcnejje)  Buy- 
'  fer  ,  die  Scholafter  V  oude  Munfler  ,  Suvcgerade  St.  Pie- 
ters;  KnyfSt.  Jans;  Lochor [l  St.  Cat'>arine  kerk  t'' Utrecht, 
(dus  luiden  twee  myner  gefehreve  Co/'yc,-/,  tiuee  andere, ^i:- 
lyk  ook  M.  vander  Houve,  St.  Marien  kerk)  Ernjl  van  Ijef2~ 
doorn,  Jan  van  Cnylenburg ,  Jacob  van  Mynden,  Jan  van 

Renejfe  van  Wulp,  'Joos^-xw  Hardenbroek ,  Gerrit  van  Rifen- 
burg  Senior,  Jan  van  Diivenvoorde ,  Gerrit  Bolle  Burgemee- 
fter.  Jan  vander  Hair,  Adam  Ram.  Keizer  Carel  de  V. 
deed  wegens  het  huisgcldt,  in  het  jaar  I5'33.  deeze  verkla- 

ringe uitgaan,  l.  Ridderhofjleden ,op^ctoge  bruggen  hebben- 
de ,  met  eigen  landt  daar  toe  behoorende  ,  die  by  haar  ey- 

Igen  huisgezin  gebruykt  worden,  zyn  vry.  II.  Ridderman- 
\nen  die  haar  eige  goederen  zelfs  gebruiken  ,  niet  onder 
ï  zulke  Hoflieden  behoorende,  zyn  vry.  III.  Een  Ridderman 
van  landen  die  hy  gebruikt,  etti  ander  toekomende,  is  on- 
vry.  IV.  Gebruikende  landen  onder ^/W,!/^'r-^/^//?£'i/f»,  daar 
onder  wooncnde , zyn  half  vxy  .V. Huurlingen,  \m oonende  on- 
Aex  RidJerhofJieden ,  en  gebruikende  landen  daaronder  niet 
behoorende,  zyn  onvry. 
:  A  D  E  L  B  E  R  T  U  S  ,  by  anderen  ADALBERTUS , 
ook  ALBERT  en  AELBERT,  hy  wordt  gezegt 

Levyt,  en  Aarts-Diaken  der  Hooft-  of  St.  Marteus-kerk 
VUtrecht  geweeil  te  zyn.  Deze,  nevens  meer  anderen  van 
Ekbert ,  ten  Medc^cielle  V3.nWillibrord ,  uit  Engclandt  u:i!li 
Frieslandt  gezonden  ,  om  aldaar  de  Heidenfche  Friefen 
Godts  woordt  tc  prediken,  is,  na  veele  ongelovigen  be- 

keert te  hebben,  geftorven,  en  begraven  te  Egmont  in 
Kerrner-  of  Kennemcrlandl ;  men  plagt  daar  jaarlyks  zynen 

Feclldag  op  den  25-.  Junius  tc  houden.  By  veele  Roomfch- 
Catholyke  Schryvers  wordt  de  tydt  zyns  overlydens  zeer 
onzeker  geftelt :  men  meent,  zegt  Fr.  Dionyfius Mutzaerd , 

het  voorgevallen  tc  zyn  ontrent  het  jaar  740.  kort  na  't afllerven  van  St.  Willtbrord.  Jan  Veldenaar  fielt  eenige 
weinige  jaren  vroeger,  en  dat  het  op  den  7.  Kalendevan 
julius  zou  zyn  geweeft  :  hy  noemt  hem  den  eerflen  Aarts 
Diaken,  of  Domprooil  van  Utrecht.  Ten  tyde  y^nDtde- 
rtk ,  eerfle  Grave  van  HoUandt ,  ZOU ,  als  voorgegeven  wordt , 

zyn  lichaam  uit  d'  aarde  geligt  zyn  ;  men  voegt  'er  by , 
dat  de  zoon  van  dezen  Didenk,  Diderik  de  Jonge  '^ewxxmt , 
en  nazaat  zyns  Vaders ,  daar  een  Kloofler  van  St.  Benediéius 
Orden,  ter  eere  van  dezen  H.  Confejfor ,  o(  Belyder  ,  St  . 
Albert  gedicht  en  gebouwtheeft  ̂ het  Kloojier  van  Egmont, 
onder  Haarlem,  geheten.  Chrijliaan  Schotanus  noemt  St. 
Adetbert  ,o(  Aelbert  denStichlev  van 't  Kloolfer  teEgmont; 
Pierius  Winjcmius  zegt,  dat  hy  de  zoon  des  Konings  van 
Deiren  in  Brittannicn,  of  Engelandt  ,geweei\  is  ,  dat  hy  den 
Gceflelyken  Haat  hooger  dan  de  Koningklyke  Erfvol- 
ginge  achtte;  ook  dat  hy  een  Metgezel  van  St.  Willibrord, 
en  Aarts- Diaken  t^ Utrecht  ZOU  zyn  geweeil:  dat  hyinKen- 
nemerlandt  veele  Heidenen  bekeert,  en  daar  eene  Kerk 
gefticht  heeft ,  genoemt  Halcmunda ,  naderhandt  in  Egmondt 
verandert.  Zie  breeder  hier  van,  en  der Schry veren  ver- 
fchil ,  op  E  G  M  O  N  D.  Anderen  fchryven  de  flichting 
vandezeKerk,  of  Klooder  en  kerk  ,  niet  toez'^nSt.  Adel- 
btrt ,  maar  aan  Grave  Didenk  den  I.  na  de  doodt  van 
Adelbert.  Petrus  Scrtverius,  die  groote  onderzoeker 
onzer  Oudthedcn,  getuigt,  uit  de  oude  Schriften  des  Kloo- 
flers  te  Egmond,  uitgevonden  te  hebben,  dit  Didenk  de  II. 
zoon  van  Diderik  den  L  Grave  van  Hollandt ,  een  yverig 
Navolger  van  zyns  Vaders  devotie  cn  godtvruchtigheit , 
ter  cere  van  Codt  en  St.  Adclber:^  in  plaats  van  dc  houtc 
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Kerk,  door  gcnieldcn  ïynt'ii  Vader  gefticht ,  cenc  (lecne 
Kerk,  met  groote  kollen  ,  heelt  doen  bouwen  ,  eii  7.yne 
Relii^uiéii ,  üt  \  l.  Overblvtiels ,  in  eeiien  iter  lehoonen  uit- 

gehouwen ïarklk-en  gelegt.  Dc  (huU  llolLirUtjibe  Chronyk 
geeft  ons  dit  bericht,  dat  Gravc  Di.L-nk  Hc  I.  een  Kloolter 
van  hout  in  't  dorp  Kgmond  iHchtte;  dat  het  zyn  Zoon 
voort  deede  at'breeken  (alzoo  'ivan  de  Vrielen  v.eer  ver- 

woed w'a$)enopnie\vs  een  viinlleendaar  op  liet  bouwen. 
D*  Oude  Mfhs  Stoke  in  zxne  R\wChruM\k ,  van  hem  VDor 

'tjair  1500.  befchrevcn,  heett'ér  ons  dit  van  nagelaten. 
„  In  lineii  tiden  1.  is  't  gcfclet  i.  van  Luierik  den  1. 
„  Dat  St.  Aclbrecht  was  vonden 
„  Bi  eenre  Nonnen  2.  Mc  tic»  (tonden      2.  ter  dier  ftonden. 
„  Den  Gravc  wylde  waer  hy  lagh; 
„  Doe  ginc  hi  op  enen  dach 
„  Endc  dede  fijn  beente  verdragen 
„  Ter  Stede  daer  hi  nu  leit  3.  ten  dagen,  3-in  onze  dagen 
„  Ende  maeckt  op  hem  een  kercke 
,,  Houten,  ende  van  Tulcke  werckc 

„  Als  doe  4.  lovelyk  endc  Icedc,  4-  loflykendege- 
„  Nonnen  lette  hi  daer  in  mede,  woontevvas. 
„  Die  Gode  ende  Sinte//i-/Arff/i? Loven  Ibuden  na  Kerllcn  recht. 

Daar  na  leelhncn,  dat  hy  (onder Grave Diderlk^ie» T I.) 
de  kerk  van  I.gmond  ,  door  zynen  Vader  van  hout  doen 
maken,  afbrak,  en  cenc  andere  van  ftcen  bouwde;  ook, 
wegens  het  woeden  der  Friezen  ,  dc  Nonnen  van  daar 
deed  vertrekken  ,  ncllendc  Monnikken  in  hare  plaatze. 
In  verwarde  en  twyfelachtigc  zaken  geeven  onze  Ünder- 
yockers  der  Oudthcden  veel  geloof  aan ,  en  hebben  zeer 
gfoote  achtinge  voor  deze  Rym-Chronyk. 

*  Het  zekcrlle't  geen  de  Lcvensbclchryvcr ,  in  het  on- 
langs uitgegeven  Batavia  Sacra ,  van  dezen  H.Adelbertus 

fcfamen  trekt,  is  het  volgende;  in 't  I.  deel ,  pag.  123.  124. 
daar  hy,  naveelc  onzekere,  cn  beuzelachtige  dingen  Van 
dezen  i  leilig  aangchaalt,  en  ten  dcele  gewraakt  te  heb- 

ben ,  't  volgende  bclluit  opmaakt:  h  Adelhertus ^ „  die  door  J.  Gcrbrand  van  Leidc  Athalberttis  gcnocmt 
,,  wordt,  gewceft  een  Engelsman,  en  een  Monnik  onder 
,,  de  bcllieringc  van  den  H.  Egbertus:  daar  na  is  hy  een 
,,  van  de  reisgezellen  gcweeft  van  den  H.  Willibrurdus ^ 
„  als  dezelve  omtrent  het  jaar  690.  naar  Ericslandt  trok , 
„  en  wierd  Levyt  gcnocmt  ;  70odat  hy  waarfchynlyk 
„  Diaken  zal  zyii  gcweeft.  Hy  was  beleeft,  ootmoedig, 
„  zagtzinnig,  cn  hadde  ecn^groote  zucht  tot  dc  zaligheit 
„  der  mcnfchen.  Hy  heeft  zich  opgehouden  te  Egmond, 
,,  en  was  gehuisvcft  by  cencn  zekeren  Eggo^  van  wien ! 
„  het  gemelde  dorp,  zoo  als  het  zeggen  is,  den  naam  van 
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„  n'.'tMflt  dienaar  der  Kerir,  zegt  hy ,  die  AldbrechtgenoemtiuorJ^ 
,,  CU  het  ampt  van  Diaken^  hoewel  onvjncrUig  ̂   bed: ene ,  bid  u 
„  ootmoediglyk ,  om  den  vjille  ra»  Gudt ,  die  iilles  orde»tctyk 

fchikt  CM  btjhcrt ,  dut  gy  my  ouder  het  getal  va»  uwe  andere 
,,  getrouwe  vrieuJe»  goedertierigtyk  aanuecmt  :  opd.it  ik  rns  , 
„  in  de  bedie»i»ge  van  anne  waerdigheit ,  die  ik  voordeeiett 
,,  hebbe  ontvangen^  duur  uwe  heilzaame  vuorbiddiuge ,  dagelxks „  beter  cn  beter  mag  dragen. 

„  In  dc  Kcrkclykc  Getydcn  wordt  dit  Gcbedr  van  den 

„  H.  Adalbertus  geleezcn :  14 'y  bidden  «,  /Avr,  verwek  in „  Hwe  Kerke  dien  zek  en  Gcrjl,  wien  de  II.  Levst  AdalbertUS 
„gedicnt  heeft.,  opdat  wy  met  den  zelve»  vervult zyndc  y  trach 
„  ten  te  betninnen  ̂ tgeen  hy  bemint  heeft ,  en  met  de  vjcrke»  te 

volbrengen ,  ̂ t  geen  hy  ons  geleert  heeft ,  enz- 
„  Het  lichaam  van  Adafbertus  is,  door  lalt  van  Graaf 

,,  MVtr;'^,  vervoert  naar  een  plaats  van  ouds  gcnaam  llal- „lem,  cn  heeft  gelegentheit  gegccven  tot  het  opbouwen 

„  van  de  Egmondlche  Abdye,  die  in  dc  tiende  ccuwc  ge-' „  iHcht  Wierdt.  Dusverre  deze nieweSchry ver, tot  ophel- 
deringc  van  al  het  bovengemelde  van  dezen  Heilig. 
ADEIyBOLD  ,  !weede  Hertog  van  Fries  landt zoon  van  M^nfeM. 

Afconius  (onder  dc  Hertogen  der  Vriezen ,  inordrc  des  ge-  Kron. 
tals ,  dc  eerltc)  wordt  befchrevcn  zoo  onrulHg  cn  krygs-  'v.Friefl. 
zuchtig  te  zyn  gcwecll,  als  zyn  vader  vreedzaam  was:  ge-  f-'^^  ̂ 9- 
durig  hield  hy  zich  bezig,  met  onder  dc  nabuurcn  oproer,  3°  3'- 
Icheuringen,  en  oorlogen  tc  berokkenen.  Hy  rechte  krygs- 
fchoolenop,  daarin  wierden  zyne  Vriefche onderdanen  in 

den  wapenhandel  geoefenr.  Ter  dier  tydt  was'er  een  hoop 
IVenden  cn  Gotthen  uit  bet  Noorden  inFrieslandt  gevallen  ; 

maar  Adelbold  en  zyncn  dappere  Baltacrd-broederjT'/toBö- jaculns  geheten ,  boden  hen  zoo  heldtdadigen  tegenllant , 
dat  zy  ze  weder  wegdreeven.  Eenigen  tydt  daar  na  wierd 
Adelbuld  doodelyk  ziek  ;  hy  deed  dc  voornaamltcn  van  het 
landt  voor  zich  komen  ,  droeg  hen  Titus  voor  ,  en  prees 
hem  aan  ten  Hcyrvocrdcr,  of  Hertog, in  zyne  plaatze,  cn 
tot  zynen  nazaat.    Ttt:ts  ried  Adelbold  wel dat  hy  de  re- 
gccring  in  handen  zou  houden,  zoo  lang  hy  leefde;  doch 
hy  bleef  voKlandi"  in  zyn  voorncemen  ;  zoodat  Titus  Bo- 
jaciilus  di:n  HcrtugNken  Titel  molt  aanneemen  :  korts  daar  ibid-ii. 
na  wierd  Adelb'jld  ̂ b\x\ic\\  alle  verwachtinge,gczondt.  Toen 
nu7//'»j  (  waarlyk  ecne  vcr\)i'onderingswacrdige  intoomin- 
ge  van  Staatzucht,  en'er  een  zeldzaam  voorbeeldt  van  ;  ) 
hem't  bewindt  ganfchclyk,  en  wel  mecnende,  weêr  wil- 

de inruimen  ,  begeerde  Adelbold  zulks  niet ,  weigerende 
dien  laft  weder  op  zich  tc  nccmen ;  cn  leefde  voort  noch 
ecnen  langen  tydt  in  üilheit,  zonder  zich  dc  rcgeerings- 
zaken  ecnigzins  aan  te  trekken.    Adelbold  qaam  in jj-.wj  .i.wi      ..i^.v.v^,..    ^Mu.^.iy.,.^^  1.1   t  jaar  i^em 
1 73.  tot  de  y/m'o^/v/v  waerdigheit ;  twaalf  jaaren  bezat  hyzc,  ilid. 

Egmond  heeft  gekregen.    Van  daar  vertrekkende,  be- j  hy  Itont'er  van  afin't  jaar  j8f.  (torf  in'tjaar2o8T  cnwcrd/'.3i. 
loofde  hy  weder  te  zullen  komen,  als  de  korlen  van  '  tcóVrtiam^,  of,  zoo  andere  (lellen  ,  tc  Gr«/«;»^t'»  begraven ; 

,,  een  appel  door  het  vuur  weêr  groen  zouden  worden : 
,,  en  als  dezelve,  volgens  zyne  belofte,  vruchten  voort- 

bragten ,  is  hy  daar  ook  wcdergekeert. 
„  Hy  heeft  aldaar,  cn  doorganfch  Frieslandt,  veelejaa- 

„  ren  gearbcidt ,  tc  wecten  tot  het  X  L.  ofte ,  zoo  anderen 
„  willen,  tot  het  XLV.  jaar  van  die  loopcndc  ccuwc, 
,,  wanneer  hy,  vol  van  goede  werken  en  verdienden,  uit 
„de  wereldt  is  gcfchcidcn. 

„  Of  hy  voor,  ofte  na  lVi/librord»s  gc[iorvcn  is,  word 
„  door  dc  Schryvers  niet  aangeteckent.  Maar  dewyl  'er 
,,  in  de  Levensbefchryvinge  van  den  H.  Bonifacius ,  die 

„  Id'iUibrordus  nazaat  in  de  bcllieringc  der  Friefen  is  gc- 
„  weeft  >  van  den  H.  Adalbertus  in  't  minftc  niet  gew^aagt 
„  wordt,  is  het  vry  waarfchynlyk  dat  hy  d'  eerfte  van  hun „  beiden  zal  geftorven  zyn. 

„  Op  den  if.  Juny  wordt  plegtelyk  in  de  kerke  (verfta 
,,de  Roomfche)  geviert  de  H.  Adalbertus,  op  welken 
„  dag  hy  ook,  volgens  den  inhoud  van  zyn  leven,  over- 
„  leden  is,  en  veele  wonderen  heeft  gedaan  (waarfchyn- 

lyk die,  daar  d' Opfchriften  van  zyn  Levensverhaal, door  den  Heere  Mabtllon  alleen  ,  zonder  het  Verhaal  zelfs, 
(  dat  diegeleerdcHcer  zich  gefchaamt  heeft  uit  te  gcevcn) 
van  gewaagen,  op  pag.  121.  van  dit  Werk  tcvinden;)  als 
het  V  I.  Hooftft.  Hoe  de  gebrande  korlen  van  cenen  appel  tot 
eene  Spruit  opgefchotin  zyn.  IX.  Hoe  zekere  Vrouw.,  met 
naame  Efcwar ,  door  de  verdienjlen  van  den  H.  Adelbertus  ge- 

baart heeft.  X.  Hoe  dat  een  balk  in  de  Kapelle  van  den  H. 
Man ,  die  cerft  te  kort  zuas ,  daar  na  langer  is  ge  worden  dan  de 
andere.  X  I.  Hoe  dat  een  boer  door  het  jïeelen  van  een  kaas  in 
lyden  raakte ,  en  verlofl  -wierdt.  XII.  Hoe  dat  een  hooge  Zand- 
duyn ,  die  tegen  zyne  Kapelle  aan  fiont ,  verplaat fl  is  geweejl. 
XIII.  Hoe  dat  de  H.  Adalbartus  aan  zekere  geejlelyke  vrouwe 
in  den  Jlaap  verfcheenen  is ,  en  haar  vermaant  heeft ,  dat  zyn 
lichaam  uit  het  graf  rnnfl  geligt  worden. 

„  Deze,  (verfta  de  boven  genoemde)  fchynt  geenean- 

„  dere  gevveelt  tc  zyn ,  (dus'vervolgt  de  Levcnsbefchry- „  ver)  als  Aldbrecht  dc  Diaken,  waar  van  gewag  wordt 
„  gemaakt  in  een'  brief,  die  de  79  is  onder  dc  brieven 
,,  van  Bonifacius.,  cn  gefchreven  dooreenen  zekeren  Trt'c-É'i? 
„  aan  Ltdlus ,  Bifichop  van  Mentz  ,  wiens  gebeden  hy 

„  verzoekt  om  v.ich  in't  ampt  zyncr  wacrdigheit,  daar  hy 
„  vüorheenc  toe  verheven  was,  bchoorlyk  tcquyteu.  Ikde 

'tecrlté  word  voor  't  waarfchynlykftc  gehouden ;  vermits 
de  FrinlTcn,  daar  na  dc  Hertogen  der  Vriezen,  tot  Ko- 
ningk  Ratbod  toe,  hunne  begraafplaatzcn  te  Stavoren  heb- 

ben gchadt;  als  in  dien  tydt  dc  Hooftftadt  van  Frieslandt. 
Deze  Adelbold  had  zyne  eenige  dochter  aan  den  jongften  iJem, 
zoon  des  Konings  van  Deenmarken  ten  huwelyk  belooft ;  nalth. 
maar  de  Echt  wierd  niet  voltrokken,  alzoo  dc  doodt  haar  Neand,-r 

wegrukte  in  'tjaari88.  VanTitusBojacuhts,  AdclboldusNa-  deamiq. 
volger,  zelfs  by  zyn  leven,  zie  op  BOJACULUS  Germ. 
(TITUS.)  /-.Sft. 
ADELBOLD  in  IVinkel :  Volgens  bericht  der  ge-  Oud. 

meenc  oude  Hollandtfche  Chronyken  ,  zou  in  zommige  ̂ uW. 
overoude  Schriften  worden  gevonden  ,   dat  IVeJl-Fries-  Kro». 
landt  over  'tFlie,  omtrent,  of  korts  na  't  jaar  vanChriftus  , 

300,  van  v)f  Edele  Heren,  die  daar  't  bewindt  voerden,  ''''"fi"*' Kror:. 

fp. 

bewoont  w'icrd.  I.  Diderik.,vanwicn  der  Vriezen  Koningk 
Radbod  afkomftig  zou  zyn  gewceft.  Deze  Diderik  wievd 
zoo  trots  en  opgeblazen,  dat  hy  zich  Koningk  van  Ifejl- 
Frieslandt  deed  noemen,  en  teMedenblik  zynen Koningkly- 
ken  ftocl  plantte.  Hoe  't  met  hem  ging,  zie  op  Dl  DE- 
RIK,  gezegt  Koningk  van  H^ejl-Frieslanclt.  II.  HcerGfr^rc/ 
uit  der  If'^oude,  die  zyn  verblyf  in 't  dorp  O/iir/jf^had.  III. 
Heer  Roeland  van  ll^eernijfe,  (P.  li'inj'emius  heeft  f'^oirnejfe 
oi Voornejfe ;)  Hy  had  een  treftelyk  Kaftéel  in  't  dorp  zyncr 
Heerlykheit  VtdeneJ/i;,  anders  ll^idenes,  niet  verre  van  dc 
plaats  daar  nu  de  Stadt  Hoorn  leit.  IV.Kenne,  zoon  van 
Heyken  (of  Herco)  van  Bennebroek,  die  te  Bennebroek  zyne 
wooning  had.  V.  Adelbold  v^Ln.,  of  in  If^tnkel,  diezich  in 
't  dorp  lï-^inkel  onthield.  Deze  zouden  't  gedeelte  van /-V/W- 
landt  naar  het  Weften  gelegen,  (voorheen  van  de  Vrie- 

zen niet  geacht)  hebben  begonnen  te  verhoogen,  en  met 

huizen  te  betimmeren.  De  ervarenfte  in  onze  Oudheden  "''^'"f 
bekennen,  dat  ze  hier  in  noch  de  zaak  ten  vollen  toeftem-  Schoian men,  noch  tegcnfprcckcn ,  noch  voor  onwaarhcit  durven 
verwerpen  ,  maar  dc  zelve  in  haare  waarde  en  wezen laten.  ^ 
ADELBOLD,  een  Vricfch  van  geboorte,  uiteen 

Adclyk  geflacht, Raadt  van  Keiz.er  Henrik  den  II.  dcXIX.  ƒ.154. 
Btjjchop  yanUtrccbt:  hy  is  de  laatfte  onder  dcBilfchoppen,  su^'r. 
wier  naam  hy  Sujfridus  Peiri cn  veels  andere  Schryvers  voor  ptiri 

hem,  in  dc  'lylt  der  Utrechtfche  Biflchoppen  ,  de  letter  Ca:al 
S.  oi  Sanil  voor  aan  heeft.  V*^uar  op  dc  Heer  A.  Slichten-  e/>. 

horji  uil r ai 

Kron. 
Fric/l. 

jol.  3c 
O.  tloll. 



slicht, 
in  Pont 
Gtld. 

gejch. /■r49- 
in  het  X. 
viel, 

aan't tinde. 

Slicht, 
in  Pont. 
2  D./ 51 
Schat. 
Trief. 
Kron. 

ƒ.80. Melis 
Sioke 
Rymkr. 
uan 
M'tm. 

Oud. 
Holl 
Kron, 

ƒ154. 

1  lieten  varen 

2  geviel  't 
3  onvoorziens 

Pontan. 
Slicht. 
».  D. 

54. 
O.  Holl. 
Xron. 
van 
Goudh. 

J. Vel- den. Vaf. 
tctnp. 

Schotan. 
Kron  V. 
ïrieslf. 
80.  Di- 
denh.  de 
Ft>.Vlir. 
in/'.delh. 
r-Mch.in 

m. Viir. 
Slicht, 
in  Pont. 
2.  D. 

f-  54- 
:}.Veli. 
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horfl  aanmerkt;  A-xt.Stiffridus en  met  hem  vcclc  anderen, 

de  letter  S.  wïl  hadden  mogen  achterlaten,  opdat  I4''illem van  Gelder.,  en  anderen  yxw  hVillems  naxaten,  het  mes  niet 
tcgens  hem,  en  de  anderen  mogten  trekken.    Hy  raakt^ 
na  Anfridus  op  den  Biflchoplykcn  Stoel  in  't  jaar  ico8.  Al 
eens  gelyk  hy  de  XiX.  Bilfchop  van  Utrecht  was,  regeer- 
dehyook  XlX.jaaren,  of,  volgens  anderen ,  XVIIl. tot 
in  't  XIX  de  jaar.    In  den  aanvang  zyns  bewindts,  in  het 
jaar  too9.  quamen  de  NuormaKMcn  uit  /t/V;/^?^^// herwaarts , 
pionderden  de  Stadt  Tiè/V/,  die  ty  door  't  vuur  vernielden. 
In  het  volgende  jaar  loio,  namen  zy  hunnen  loop  recht 
op  Utrecht  aan ;  doch  vonden  de  Stadt ,  uit  vreczc  voor 

humie  woede,  meeft  verlaaten ;  namenze,  en  ftaken'er 
den  brandt  in  :  toen  begaven  7c  zich  met  eencn  groo- 
ten  buyt  weêr  naar  het  Geweft ,  daarze  van  daan  geko- 

men waren;  en  Biflchop  /Idelbold  keerde  met  de  andere 
gevluchtten  naar  zyne  Stadt.   By  den  Ouden  Melis  Sioke 
vinden  wy: 

In  des  Graven  Diderix  tiden 
Daar  wi  de  geilen  aflieten  i  lideii 
Die  Grave  Aernouts  zone  was. 
Doe  mén  fchrcef  (als  ik  daar  las) 
Ons  Heeren  jaar  dufend  en  tiene 
Gevelt  2  dien  van  Utrecht  ontliene  3 
Die  Kormanne»  verbarnden  die  Stede 
Knde  floegen  veel  lieden  meede. 

Na  zulk  eene  groote  verwoeftinge  der  Stadt  en  't  Sticht 
vinUtrecht .,  moet'er  de  herllellinge  weêr  haaft  opgevolgt 
zyn  :  vermits  korts  daar  na  Adelbold  zich  in  üaat  bevondt 

om  de  Hollanders  op  't  lyf  te  vallen.    Ook  is  hy  d'eerlle 
der  Utrechtfche  Bilfchoppen  geweeft  die  Hollandt  beoor- 
logt  heeft.    Keizers,  Koningen ,  en  Vorften  hadden  aan 
St.  Marten ,  of  de  kerke  van  Utrecht  ,vee\c  Landen  gefchon- 
ken,  die  de  Biiïchoppen  aan  andere  Heeren  in  Leen  ga- 

ven; ofwel  de  Schenkers  verbonden  zich,  by  d' overgiftc 
Jfunner  landen  in  lecn-eigendom  aan  de  ]3ifrchoppen , 
en  wierden  tot  Leenmannen  gemaakt,  200  voor  zich  zei- 

ven, als  hunne  nakomelingen.    De  Vafallen  des  Stichts 
Utrecht  waren,  onder  meer  anderen ;  de  Hertog  van  Brabant ; 
de  Grave  van  Vlaanderen;  van  tlullandt\  van  Ghoer;  van 

Kuyk.,  van  Ztitphen;  van  "Teyjierbant ;  van  liechern  in  de 
Veluwe;  vander  Göv;  de  Burgh-graaf  van  GröwV^f»;  de 
Kaftelein  van  Cnevcrden;  de  Hoer  van  Heusden;  van  Arc- 
iel;  van  Vander  Lee;  van  Ciiilcnburg  (toen  noch  geen 

Graaflchap)  van  Vianen;  van  Amjlcl;  -v^w  Abcoude ;  van 
Vorjl;  van  TfelJJeyn;  van  IVoerden  ;  van  Anhult  en  Zuylen; 
van  hVaterlandt Is'c.    De  Hertog  van  Brabant  bezat  van 
't Sticht  Utrecht  de  Stadt  Thiel  te  leen;  hy  was  des  Bif- 
fchops  Spysdrager  (d'oude  Hollandtfche  Chronyk  ;  Jan 
Veldenaar,  enz.  noemen  hem  Drojj'aart.)    De  Grave  van 
IMandt ,  die  van  't  Sticht  het  Gerecht  IVatcrlandt  ,  er. 
verfcheide  goederen  op  den  HoUandtfchen  bodem,  nevens 
cenige  Thienden  in  Zeelandt  bezat  ,   was  des  Biilchops 
Maarfihalk.  De  Voogdt  (in  de  lyll  Haat  Graaf)  v^aGelder 
(naderhandt  een  Graaffchap,   en  Hertogdom)   was  des 

Biflchops  Jagermeejlcr ;  hy  hield  van  hem  te  leen  't  Graaf- 
fchap Zutphen.1  en  de  halve  Stadt  van  Emmerik  ("d' andere 

helft  bleef  aan  de  kerk  van  Utrecht;)  dan  noch  veele  Lan- 
den en  Steden  in  de  Retuw.  De  Grave  van  Cleef,  des  Bif- 

lchops Meefter-kamerling  ,  hield  van  't  Sticht  het  Graaf- 
fchap Teifierbant  te  leen  ;   of  wel  een  gedeelte  van  de 

Thieler-  en  de  ganfche  Bommelerivecrt ;  't  Landt  van  Heus- 
met  de  Stadt  en  Burgt;  het  Landt  van  Altena.,  met  het 

Slot  en  de  Stadt  IVoudricheyn ,  of  Id^orkum.  De  Grave  van 
Ghoer  was  des  Biflchops  Meejler-Poortwachter  ( by  anderen 
Wapendrager)  enz.    Het  zou  te  lang  vallen  hier  alles  van 
(luk  tot  ituk,  wat  die  gemelde  voornaame  Heeren,  en 

noch  veele  andere  meer, "van  den  Utrechtfchen Bilfchop  in leen  hielden,  of  bezaten,  te  willen  invoegen.  Zommigen 
bezaten  alle  hunne  goederen  ,  anderen  een  gedeelte  daar  van, 
alsBilfchoplykeLcenen.  De  Hollanders  zouden  wel  wil- 

le ontkennen,  dat  hunne  Graven  als  Vafallen  van  het 
Utrechtfche  Sticht  hebben  gezeten;  doch  de  Heer  A. 
Buchelius,  in  de  Oudtheden  zoo  zeer  ervaren,  bewyfi:  het 
doorgaans,  en  toont 'er  hen  de  waarheidt  van.  Alhier 
dient  aangemerkt,  dat  de  opllelling  van  deze  lyfl:  derBif- 
fchoplyke  Leenmannen  ( waar  uit  wy  't  boven  gemelde 
getrokken  hebben)  van  eenige  oude  Schryvers  dezen  Bif- 
fchop  Adelbold,  van  anderen  Bifichop  Balduwyn  den  Hol- 

lander,in  'tjaar  1178.  op  dien  Stoel  gekomen ,  toegcfchre- 
ven  wordt;  het  laatfte  heeft  de  mceltc  waarfchynlykheit 
om  eenige  redenen,  inzonderheic  ook,  omdat  in  de  lyll 
derValallen,  die  van  Gt-Wer  Graaf  genoemt  wordt.  Want 
toen  (te  weten  onder  Billchop  A/w'/'öW)  Geklerlandt 
noch  geene  Graven  ,  maar  Voogden.    Dit  is  al  by  onzen 
Ouden  Utrechtfchen  Jan  Veldenaar  aangemerkt,  gebrui- 

kende deze  Woorden;  „Sommige,  die  Chroniken  hebben 
n  gefcreven,  die  fcriven,  dat  dele  Bifcop  Adelhnldus  dcde 

oefcriven  des  Bifcops,en4c  des  geiHchts  hogeEdelman- 
ii  nen,  als  Brabant,  Hollant,  Gclre,  Cleve,  Bcnthcni, 
,>Luuck,  Ghoer,  mcr  daer  mill  hiin,  want  daar  was  doe 
„  noch  geen  recht  Greve  van  Gelrcn.    Daar  na  heeft  dc- 
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ze  Schryver,  onder  Biiïchop  B^?/i^///»a;  den  Hollander,  Ae  temp. 
geheele  lyll  der  Vafallen  gebragt.    Zoo  \:\\\<^  IValdebold ,  J  -Lsd. 
Decanus  te  Utrecht  ontrent  Adelbold  was,  luilterde hy  naar  iJÖ. 
zynen  {Waldebolds)  raadt:  maar  toen  hy  naar  Laj'/^,  daar  *S9' 
hy  Bilfchop  verkoren  was,  vertrok,  Wet  Adelboldi\chy  oor- 
Itaan,  dat  Grave  Didcrik  de  1 1 1.  dat  Landt  onwettig  be- 

zat; als  al  voor  der  Graven  tyden  van  de  Keizers  aan  St. 

Marten  ,  of  d'Utrcchtfchc  kerk  gefchonken.  Of  (anderen 
zeggen  het  wat  duidelyker)  't  itak  Blüchop  Adelbold 'm  't 
oog,  en  't  was  hem  een  prikkel  in  de  ziel ,  dat  de  Grave 
van  I/ollandt  de  Mei^we  onder  zyn  geweldt  gebragt,  en 

daar  eene  Burght  gebouwt  hadde.    Derhalven  zondthy,  q'Ijj^ 
zoo  haall  de  Noormannen  verdreven  waren ,  Gezanten  af^,'/  '  ' aan  Grave  Didenk,  om  het  zyne  weerom  te  cifchen  :  maar  j^la^ 
weigerig  antwoordt  bekomende,  beval  hy  zyne  Onderda- y^^;.^ 
nen  op  de  Hollanders  te  rooven,  en  die  te  plaagen  zoo  v.hoU. 
veel  zy  konden.  De  eerile  feitelykheit  wordt  gezegt  door  />.  37. 
Bavo ,  Leengrave  van  Bodegraven  en  Z.vjarnmerdam,  gepleegt 
te  zyn  ,    die  op  de  grenzen  van  llollandt  aanviel.  Grave 
Diderik  tloeg  hem  mettcr  haall  op  de  vlucht,  en  dreef  hem 
uit  zyne  bezitting.    Biilchop  Adeltiold  wilde  fi^w  herltel - 
len,  en  zich  aan  de  Hollanders  wrecken.  Tullchen  Bode- 

graven en  Zvjammerdam  quam  het  tot  een  veldtflag ,  waar 
in  Adelbold.,  met  zyne  Stichteuaars  ,  de  neerlage  kreeg. 
Hy  was  korts  te  \  oor  en  Hollandt  ingetrokken,  had  overal 

het  geluk  op  zyne  zyde  gehadt,  ook  Bodegraven  en  Zwam-- merdam  herwonnen,  Babo  {hy  ̂ Lndcxe  Bavo)  herllelt,  en 
inden  zadel  gezet ;  maar  deze  llrydt  verdorf  het  alles  weêr: 
echter  was  Didertks  zege  op  verre  na  zoo  groot  niet  als  de 
Hollandtfche  Schryvers  voorgeeven.  Deze  is  de  eerile  flag 
tullchen  de  Hollanders  en  d'Ütrechtfchen  ;  en  ook  d'eerit^; 
overwinninge  der  eerll  genoemden.  Veele  onder  de  Hol- 

landtfche Gefchichtfchry  vers  willen,  dat  Bilichop/^^(W^6i/i/ 

zelfs  gevangen  zou  geworden  ,   en  naar  't  Kalleel  Ifel- 
monde  gevoert  zyn  in 'tjaar  1018.  Maar  de  zeer  geleerde 
A.  Btechelius,  nauwkeurig  onderzoeker  onzer  Oudtheden , 
ontkent  het  ten  eenemaal ;  ook  kan  het  nergens  uit,  met 
cenige  oude  geloofwaardige  Schyveren  ,  bewezen  wor-  J.de 
den  :    zie  verder  op  DIDERIK  DEN  III.  Grave  van  isehs  in 
Hollandt.    In  'tjaar  lOi).  liet  Biflchop  Adelbold  het  oude  jiddi?. 
werk,   dat  Bilfchop  Balderikhad  opgerecht,  afbreeken  ;  Pontan. 
maakte  andere  grondtvellen ,  en  bouwde  de  Domkerk  daar  Geld. 

op,  veel  kollelyker  en  Ichoonder  dan  d' andere  had  ge- M'^- 
weeft.    Binnen,  of  in  acht  jaren  tydts,  van  den  aanvang  ̂ -  -^"^ 
af,  kreeg  dit  gebouw  zyne  volmaaktheit  in  'tjaar  1023. 53- 
Tot,  of  by  d' inwyding  dezer  Domkerke  (naderhandt  veel  ̂ '^"f^"' grooteren  heerlyker  opgebouwt )  liet  zich  K  eizer  I/ennk  r  o 
de  II.  vinden,  nevens  twaalf  Bilfchoppen.    D'  inwyding 
gcfchieddc  ter  eere  van  St.  Marten  met  zeer  groote  plech-  Q^^jr 

tigheden.  Gemelde  Keizer  fchonk  het  Graaflchap  Drenth  ̂ ron' aan  deze  kerk.//^/f/W<^vernicwde  insgelyks  de  kerk  teThiel, 
door  de  Noormannen  verwocft.  Hy  was  een  groot  vriendt  Scriver. 
des  Keizers,  meermaals  genoerat,  daarom  trachtte  hy  ,  ;of^/;/ff» 
fteunende  op  zyne  gunlle,  en befloten hebbende ,  uitliefde  daar  op 
tot  zyn  Vaderlandt,  de  Vriezen,  in  fpyt  der  Graven  van  ^^3- 
Hollandt,  vaft  en  onverbreekelyk  te  doen  blyven  by  de  VuJJii 
Privilegiën  en  Vryhcdcn,die  zy  menigten  jaaren  in  goedt  j'^-^rb. 
bezit  hadden  genoten,  zulks  met  alle  magt  en  mogelyk- 
leit  te  doen;  heeft  daarom  den  eerften  openbaren  oorlog  P  57-33' 

met  Grave  Diderik  den  lil.  aangevangen  :  ten  dien  einde  ̂ ^''"J^'"- 
de  Vriezen  ook  aanmoedigende,  om  zich  onder  der  Hol--^'  'j^'* 
landerendienftbaarheitniet  te  laaten  brengen; maar  hunne  '^"f.' 
oude  Vrydommen  en  voorrechten,  door  de  wapenen,  ftaan-   ƒ  ' 
de  te  houden.  Hy  heeft  cenige bockjensgefchreven; a.h, Vita  ̂ '"'j S.  Ilcnnci  Imperatoris  ,  of    leven  van  den  H.  Keizer  llenrik  p^^^^^ff 
den  II.  De  laude  S.CriiCis.    De  latidc  beat.e  V'rginis  Maricc , 
{s'c.    Bilfchop  Adelbold  ging  den  weg  van  alle  vleefch  op  ̂ ^fj^^ 
de  5-.  Kalende  van  December,  in  'tjaar  1027.  volgens  J.  lOeel 
de  Bcka,  Veldenaar,  Patdtts  Merula,  en  veele  anderen;  ofy.  j^. 
102Ó.  naar  de  ftelling  van  de  Oude  Hollandtfche  Chronyk  ,  winftm. 
II.  Pontanus,  ̂ c.  Hy  wierd  met  zeer  groote  ftaatfie,  in  Kron. 
de  van  hem  gebouwde  Dom-  of  St.  Mart:;nskerk  ,  be^raa-  v.Friefl, 
ven.    De  Heer  Matthetts  Voffius  noemt  hem  eenen  Man  y.m. 

van  geweldigen  aart,  en  die  't  alreedts,  toen  hy  noch 
maar  een  gemeen  perfoon ,  en  buiten  bediening  was ,  met 

de  Hollanders  niet  wel  meende.  Hy  had  aan  't  Hof  van 

Oud. 

Holl. Keizer  Hennk  den  II.  de  hoogde  Ampten  bekleedt  ,  en 
diens  Vorften  geheimen  waren  hem  niet  onbekent.  Jan 
Veldenaar  ftelt  eenen  Adelbold  (Adisbold)  voorden  XII.  Bif-  ̂ 'o"; 
fchop  van  Utrecht;  doch  vermits  meeft  alle  oude  Schry-  ̂ '  .^''Z vers  dien  Odilbald  noemen,  zullen  wy  de  laatlten  daar  in  f; 

volgen,  en  hem  op  den  letter  O  brengen.  Adelbolj)S    '  '~ 
navolger,  op  den  Biüchoplyken  Stoel  ,  is  Bernulph  ge-  ̂"v;^,. 

■\'^ccft. 

*  Het  leven  van  Adelboldus,  gclyk  het  in  t  niewe  j,-^^;; 
Werk,  onder 't  opfchrift  \an  Batavia  Sacra ,  ftaat  verhaalt,  yj;,;.^.^, 
vinden  wy  raadzaam  hiergeheel  in  te  lyvcn  ,  tot  nader  ver-  3j.5i. 
ftant  van  dien  beroemden  Utrechtfchen  Bilfchop,  en  zyn 
bedryf  ;cn  omdat  hier  verfcheide  dingen  en  omftandigheden 

by  koomcn,  boven  onaangeroert :  dus  fpreekt  hy 'er  van, 
van  pag.  636.  tot  642.  ingeiloten :  BMrie. 

ADtLBOLDUS,  of  zoo'als  anderen  zynen  naamfchryven,  in  ha  3 C  Al-  kit  li  dtf 
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Vriclch  livk'lman,  too  als  /Wcr/;/^ /f/A/n-./iuit ijcvvill'cjaar boeken  getui}',t.  Hy  \vas  niet  meer  als  Klerk  in  dcAbdyc 
van  LuIh-,  beiioorende  tot  de  order  van  ̂ SV.  BcnciiiLhis,  en 
geleeen  in 't  landt  vanLuyk,  twee  duidend  Ichreedenvan 
het  Itedeken  Bi/nb  in  Henegouwen,  als  liy  tot  a  Biüchop 
van  Utreeht  wicrdt  gekozen.  Hy  is  onder  de  Raadshee- 
rcn  geweell  van  Kei/er  IIenrikns  Uea  II.  die  naderhandt 
onder  het  getal  der  Heiligen  is  gcltelt.  Gerardus  Bijfcbop 

1'itn  KiUncrsk.,  eu  AJclboldiis  Bijj'chup  ia»  Utrecht.,  Zegt  Si^c- 
lertus,  rchryvcndeover  het  jaar  100^.  zy»  'tn  groot  iianzie», zoo  n'cl  ten  hove.,als  i»  dc  kerke.  Zelfs  als  hy  nu  al  Biflchop 

vas  geworden,  was  hy  noch  al  dikvvils  in  't  gevolg  van 
den  Keizer,  7.00  als  dc  J5efchryvcr  van  S.  iMei»werviis  le- 

ven, t:n  Baldrliiis ,u\  zyne  Kamerykfciie  hirtorie ,  getuigen. 
Hy  heelt  de  kerk  van  St.  AIaartc;t,  .die  door  Irillil/rurclus 
Ëellicht,  maar  door  de  Deenen  afgebroken  was,  en  die 

illchop  BaUricus  weer  had  beginnen  op  te  haaien  ,  vol- 

gens eenigeSchryverSjin  't  jaarioif.  vorder  opgetrokken. 
Doch  antk-ren  willen  dat  hy ,  alles  onder  de  voet  ( i  )  ge- 
Inicetcn  hebbende ,  cene  niewe  kerke  van  den  grond  af  heeft 
opgebouwt:  dewelke  naderhant  éooï  IL-nrikus  van  Vianen 
ontrent  tot  de  gellalte  die  zy  nu  heeft  gebragtis.  Dezelve 

is  gewydt  op  den  26.  Juny  in  't  jaar  1022.  waar  by  Kei- 
zer Henrtk  met  twaalf  BilFchoppen  tegenwoordig  lyn  ge- 

weell. 
Kort  daar  na  heeft  hy  de  oude  kerk  van  St.  JValhurg ,  in 

deStadtTiel,  die  door  de  Deenen  ver  woeft  was ,  meteen 
gebouw  en  een  Kapittel  van  acht  Kanonikken  verheer- 
lykt,  hebbende  alvorens  de  Monnikken  daar  uit  genomen. 
In  de  plaats  van  deze  Kanonikken  zyn  naderhandt ,  te 

weten  in  'tjaar  1319.  op  het  fecll  van  S.  S.  Petnis  en  Pau- 
lies,  gekomen  de  Hecren  van  de  Duitfche  Order.  Hy  fs 
dc  eerlle  onder  onze  Billchoppen  geweeft  die  oorlog  heeft 
gevoert.  Tot  noch  toe  was  de  Utrechtfche  kerk  doör 
niemant  in  haarc  rechten  of  goederen  verkort  geweeH  :  en 
als  dc  ongcloovige  Vriezen  of  Noormannen  haar  al  vcr- 
ongelykten,  zoo  wierden  die  door  het  zwaerdt  der  godts- 
dienrtige  Vorften  beteugelt.  Het  was  den  Biilchoppen  ge- 

noeg, het  uitterlyk  gewelt  door  heilige  vermaningen  , 
of  kerkelykc  (haffen  af  te  weeren ,  of  door  een  kloek- 

moedige lydzaamheit  te  verbreeken.  Maar  nu  heeft  men 

't  harnas  aangefchoten :  nu  is  de  Biïïchop  een  Krygsman 
geworden.  DeSchryvers,  die  ons  dcnoorfprongvandee- 
zen  oorlog verhaalen ,  a.\sBeka.,Heda,Bokkenberg,enin£er 
andereu,  zyn  hier,  ten  deele  uit  partyzucht  voor  de  Gra- 

ven van  Hollandt,  ten  deele  uit  ingenomendheit  tegen  de 
Utrechtfche  Biffchoppen,  al  vry  verwart,  en  daar-cn-r 
boven  niet  al  te  opregt  in  hunne  vertellinge  :  (  2)  waarom 

Btuheiitis  \x\  zyne  Aanmerkingen,  Ant.  Matheus 'm  het 
vyfde  deel  zyncr  Anak^ia,  dit  ganfche  verhaal  op  niew 
hebben  opgeheldert. 

Adelboldus  had  aan  Diderik  Bavo  gefchonken  het  Graaf- 
fchap  van  Bodegraven;  daar  hem  Diedfrik  de  III.  Graal  va.a 
Hollandt,  heeft  uitgejaagt.  Doch  dit  is  de  eenigfte  oor- 
ïaak  van  den  oorlog  niet  gcweeft:  maar  daar  zalzekerlyk 
veel  toe  geholpen  hebben  ,  dat  Graaf  Diederik  de  Bif- 
Ichoppelyke  landeryen,  ontrent  Dor^^retfo  gelegen,heeft  aan- 
getaft.  Als  de  nabuuiige  Billchoppen  hunne  klagten  daar 
over  by  den  Keizer  hadden  ingebragt,  heeft  dezelve  laft 
gegeeven  aan  Adelboldus.,  om  deeze  landen  te  vuur  en  te 
zwaerd  te  verwoeften.  üp  deezea  tydt ,  legt  Sigehertus  over 
hetjaar  1017.  heefteer  een  ftaartjlar  van  eene  ongevjoone  en  won- 

der lyke  gedaante ,  en  gelykende  naar  een  zeer  groote  balk ,  vier 
maanden  achter  een  gefcheenen;  zynde  als  de  voorbode  ge- 
weell:  van  alle  de  navolgende  rampen.  Ditmarus  voegt 
'er  by ,  dat'' er  uit  deeze  Jlaartftarre  zoo  een  menigte  vcfn  fchit- terende  Jiraalen  van  verre  quarn  aangevlogen ,  dat  het  een  Jchrik 
urn  te  zien  was.  Maar  al  heeft  Adelboldus  de  wapenen,  be- 

neffens meer  anderen, op  het  bevel  des  Keizers, aangefcho- 

ten, zqp  heeft  hy'er  echter  geen  aangefchoten  die  hem 
pallen  oF  eigen  waren  ;  nademaaX  de  gebedenen  tranen vol- 

gens den  H.  Bilfchop  Amb.  ofius  de  wapenen  der  Biphoppen 

zyn. 
Deeïe  kryg  is  op  het  ongelukkigfte  voor  den  Biffchop 

uitgevallen.  H'^ant  zoo  als  het  gevecht  was  aangegaan,  quam \rjchielyk.,  men  weet  niet  van  waar.,  een  grtivjzaame  ftem  op- 
donderen., Vlugt,  vlugt !  waar  op  die  van  deBiffchops  zydeal- 

temaal  zyn  gaan  loopen ;  (  3  )  Zoo  dat  ̂ er  eene  groote  menigte  van 
•weinige  'iezen  (  zoo  wierden  de  Hollanders  toen  nochgenoemt  ) is  verflagen.  De  O  ver  [ie  zelf  wierdt  gevangen  genomen  ,  en 
de  Bijjchop  is  ter  nauwer  noodt  in  een  jchuitje  ontkomen  .... 
Dan  naderhand  is  Adelboldus  ,  door  bemiddeling  van  Govert , 
Hertog  van  Lotteringen ,  ( 4 )  met  zynen  vyandt  Diederik  verzoent 
geïueeft:  doch  dit  heeft  hy  niet  met  zynen  vry  en  wille.,  maar  uit mogen  noodt  gedaan. 

Het  geluk  heeft  dan  onzen  Adelboldus  in  de  wapenhandelinge 
geenztns  gedient :  maar  daar  tegen  is  hy  zoo  veel  te  voorztgtiger 
tn  't  bedienen  van  V  BifJ'chops  ̂ ampt  ,  'en  in  zyne  regeerin^e  ge- weeft  \  want  hy  was  zeer  yverig  om  den  Godsdienfl,  en  al  wat 
den  Godsdienjt  aangaat ,  te  vermeerderen  en  uit  'te  breiden ;  en tm  de  heilige  plaatzen  die  vervallen  waren  te  verheetcren.  (  ƒ  ) 

nui. 

In  Cd' 
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Kn  't  \%  lleda  alleen  niet  die  met  ruiken  lof  van  hertt 
fpreekt :  andere  zeer  beruchte  mannen  hebben  hem  ook  zeer 
lotlyke  getuigeniJlcn  gegeeven  ;  waar  onder  die  van  de 
^Abten  Guitbertus  en  'JntiH-mius  niet  dienen  verzwegen  te 
worden  ;  d'  ecrfie  roemt  hem  met  deeze  woorden  :  Ik 
oordeel  dat  Adelboldus  Billchop  van  Utrecht  geenzinsbe- 
hoort  gelloten  te  worden  uit  het  gezelfchap  van  die  voor- 
trertelyke  mannen;  als  die  op  den  zeiven tyd heeftgcleelc, 
en  voor  hen  in  deugden  of  vcrmaardheit  niet  behoeft  te  wy- 
ken  :  en  die  niet  alleen  een  godtvrugtige  en  overgrootc 

zucht  tot  onicn  Heilig  gehad  ,  maar  'ook  een  nacht- 
gezang  't  zyner  ecre  gemaakt  heefr.  Hy  heeft  ook  een  meent 
triomHiedt  ter  cerc  van  den  zclven  Heilig  gefchreven,  <^"'- 
omdat  hy  de  Deenen  enZweeden,  die  het  landt  van  Tours  ̂ 'i"*  , 
meenden  te  overrompelen,  en  op  hunne  hoornen  te  nee- 
men,  heeft  afgeweert ;  ook  heeft  hy  zyn  gevoelen  dienaan- 

gaande zonder  veeic  omwegen  verklaart ,  en  den  lezer 
aangewezen  wat  dat  hy  daar  van  behoort  te  oordeelen. 
Hyvergelykt  hem,  om  zyne  klaarblinkcnde  werken,  by  eene 
parel ,  gebruikende  onder  andere  deeze  woorden :  Deeze 
parel  bl:nkt  in  den  hemel.,  en  fchittert  op  de  aarde zy  wordt 
overal  geëert  en  overal  bemint.  Zoo  wie  haar  gekogt  zal  hebben  y 
die  zaleenen  eeuwigen  fchat  bezitten:  zoo  wie  haar  bezit  ̂ die  zal 
aan  geenerlei  goedt  gebrek  hebben.  O  kinderen  der  menfchen  l 
ziet  deeze  parel  te  krxgen,  en  gy  zult  het  eeuwige  licht  genie- 

ten; ziet  deeze  te  bezitten.,  en  daar  zal  u  niets  ontbreeken. 
Naderhand  heeft  de  Abt  Johannes  Trithemius  aldus  tot  lof 

van  onzen  Adelboldus  gefchreven  :  Adelboldus  Bijfchop  van  ,^7  ̂/^ 
Utrecht  is  eerji .,  zoo  als  de  Schryvers  getuigen Monnik  geweeft  Scriptor, 
in  de  Aydye  van  Lobe ,  van  S.  Benediélus  order ;  onder  wiens  Ecclef. 
naam,  als  hy  noch  maar  Monnik  en  Klerk  was ,  en  zich  te 
Romen  bevondt  ,  de  Abt  Ilerigerius  een  Samenjpraak  heeft  ge- 

fchreven over  de  toekomfie  des  lleeren.  Hy  was  doorgeleert  in  de 
goddelyke  boeken.,    en  by  uitnemendheit  ervaren  in  wereldlyke 
wetenfchappen  ;   daar  by  van  groot  aanzien  aan  het  hof  van 
Keizer  Hcnrikus:  en  heeft  de  ongeloovigen  zoo  wel  djor  de  waj 
penen ,  als  door  zyne  geleer dheit  t^  onder  gebragt.    Hy  heeft  het leven  van  den  Keizer  Henrïkus  in  een  boek  opgefielt.    Hy  heeft 
ook  over  den  lof  van  V  H.  kruis ,  en  van  de  H.  Maagd  Maria  ge- 

fchreven.   Hy  heeft  noch  verfcheidene  andere  ftukjes  in  dicht  en 
ondicht  uitgegeeven ,  die  tot  myne  kennis  niet  gekomen  zyn.  Hy 
is  geftoryen  onder  den  Keizer  Konradus  den  jongen.,  in  jaar 
TO27.  in  de  tiende  Indiétie,  in  het  achttiende  jaar  zyner  Bif- 
fchoppelyke  regeeringe ,  op  den  27.  November.    De  Schryvers 
■  getuigen,  zegt  Platina  in  het  leven  van  "Johannes  den  IJ.  dat  op 
j  deezen  tydt  geleerdheits-  en  godvrugtigheitshalve  in  hooge  ach- 
I  tinge  zyn  geweeft  de  volgende  mannen;  Henrikus  AbtvanLobe 
\  in ''t  land  van  Lotteringen;  Adelboldus  Biffchop  van  Utrecht y 
'  die  veele  ftukjes  ter  eere  van  de  H.  Maagd  Maria ,  en  van  V  H. 
I  kruis  heeft  gefchreven  ;  en  Abbo  Abt  van  Floriak,  die  nader- 
'  hand  zyn  bloet  voor  V  geloove  van  Chriftus  heeft  vergoten. Bchalven  de  gemelde  fchriften ,  getuigt  Andrxus  Valerïus,  InBib^ 
die  het  uit  Molanus  heeft ,  dat  hy  noch  meteen  grooten  yver  bliot. 
en  godvruchtigheit ,  hoewel juift  niet  met  de grootftefierlykheitvan  Belgica. 
taale\  gefchreeven  heeft  een  Nachtgezang  ter  eere  van  den  ̂ ri  no- 
H.  Martinus ;  en  noch  een  Triomfgedigt  ter  eere  van  den  ̂ "^ 
zeiven  Heilig,  omdat  hy  de  Deenen  enZweeden,  die  in  het  ̂^f'*'^"^:, 
landt  van  'Tours poogden  in  te  dringen ,  had  afgeweert.  Dit  kan  4-  5**'*^ men  te  Loven  by  de  S.  Maartens  Heeren  vinden.  Trithemius 
en  Arn.  V/ioii  zeggen  dit  ook ,  dat  hy  gefchreven  heeft  tot  lof 
van  het  H.  kruis ,  en  van  de  H.  Maagd  Maria ,  en  dat  hy  ver- 

fcheidene andere  ftukjes ,  zoo  in  dicht  als  ondicht.,  dewelke  myns 
vjetens  noch  niet  in  V  licht  zyn  gekomen ,  heeft  gemaakt.  Gretferits 
heeft  hem  plaats  gegeeven  onder  de  Heiligen  van  Hamber- 

gen, die  hy  in  't jaar  161 1.  in 't licht  gegeeven  heeft;  welk 
werk  met  deeze  woorden  begint :  In  het  fchryven  van  de 
daaden  der  doorluchtige  mannen  dienen  twee  dingen  in  achtgeno- 

men.  Voeg  hier  noch  ki^  Sigebertus ,  fchryvende  over  het 
jaar  1024.  B^Wnfe  Biflchop  van  Kameryk,  een  zeer  oudt 
Nederlandtfch  Schryver,  verhaalt  ons  iets  wonders,  het  -ychr. 
welke  aan  Adelboldus  by  dc  Zeeuwen,  die  hy  de  Water- 
Vriezen  (ó)  noemt,  gebeurt  is.   De  Heer  Biffchop,  zegt 
hy,  verhaalde  ons  dikwils  de  navolgende  gefchiedenis ,  die  hem 
voor  de  waarheit  door  den  Biffchop  Albaldus  verteltwas geweeft  z 

te  weten,  dat' er  onder  de  Water-Vriezen  omtrent  zyn  Bisdom  een 
gewoonte  was  ingekropen ,  dat       zeer  weinigen ,  ja  niemant 
van  allen ,  het  Lichaam  des  Heeren  op  den  heiligen  Paafchdag 
begeerde  te  nuttigen,  enz. 

AANTEKENINGEN. 

C  r  >  Hier  uit  zoude  ieniant  ligtelyk  belluiten  dat  de  eerflc  kerk 
al  te  flegten  niet  pragtig  genoeg  is  geweeft,  en  dit  fchynt  ernatuur- 
lykuit  te  volgen;  ook  kan  het  de  waarheit  zyn:  Doch,  indien  wy 
Mezeray  mogen  geloovcn ,  zou  dit  gevolg  niet  al  te  valt  gaan  : 
want  fpreekende  van  de  kerktugt  der  elfde  eeiiwc,  zegthy  ,dathet 
een  wondere  en  aanmerkenswaardige  zaak  is,  hoe  dat  de  menfchen 

doorgaans ,  in  't  begin  dezer  eeuwe ,  dc  buy  kreegen  van  alle  oude 
kerken,  hoe  fchoon  en  pragtig  dat  ze  uaien,  onder  devoettefmy- 
ten ,  om  weêr  andere  naar  den  niewen  fnof  op  te  bouwen.  Deze 
verandering,  zoo  gaat  hy  al  voort,  van  de  lichaamelyke  muurea 
fcheen  eene  verbeelding  te  zyn  van  de  veranderinge  ,  die  ten  zeiven 
tyde  in  de  ganfche  gedaante,  en ,  om  zoo  tefpreeken,  inhctgebouw 
van  de  lu  anfche  kerke  is  voorgevallen.  En  daar  op  gaat  hy  optellen 

alle 
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alle  de  mbreul<en  die  door  de  Pau7xn  gedaan  ryn  in  de  vrydommen 
der  Franfclie  kerke  ;  eii  hv  haalt  wyd  en  breed  op  ,  hoe  de  Pau- 
7.eh  alles  aan  zich  begonden.te  trekken,  en  hoe  de  magt  der 
Bidchoppen  en  der  kerkelyke  Vergaderingen  in  dezeeeuwebcfnoeit 
en  gekortwiekt  is  gcvveeil!  Doch  dit  loude  hier  niette  palle  komen. 

(i)  Behalven  Beka  en'Heda,  die  de  fchuldt  van  deczen  oorlog 
op  den  BiiTchop  leggen,  hebben  wy  noch  Barlandus,  Pontanus,  en 
meer  anderen,  die  zulks  aan  de  nydigheit  van  den  BilVchop  en  aan 
tyneheerfchzucht  toelchryven.  Onder  de  oudeSchryvers,diegewag 
van  deezen  Oorlog  maken,  is'ereenenBaldericus  BiiTchop  van  Door- 

nik, en  tydtgenoot  van  Adelboldus,  diedefchuldaanDiderikgeeft, 
en  verhaalt,  hoe  hy  de  Biffchoppen  vanTrier,  Keulen  en  Utrecht, 
die  zekere  onbewoonde  landeryen  omrent  de  Merwede  in 't gemeen bezaten,  zoude  verkort  en  benadeelt,  en  den  koopluiden  zwaare 
fchattingenafgeperft  hebben.  Ik  bekenne,dat  een  getuige  die  op  den 
zelven  .tydt  heeft  geleéft,  meer  moet  gelden  als  tien  anderen  die 
het  maar  hebben  van  hooren  zeggen.  Maar  andere  Schryvers,  die 
ook  ontrent  dien  tydt  geleeft  hebben ,  als  ̂ gidius  a  Leodio ,  in 
zyn  Byvoegzel  op  Anfelmus  van  de  LuykfcheBidchoppen,  en  Dit- 
marus  Biflchop  van  Merspurg  ,  alhoewel  zy  den  Grave  ongelyk 
willen  geeven,  maaken  geen  gewag  van  die  gemeene  bezittmge, 
en  van  het  invoeren  van  zwaare  fchattingen.  l3e  laatlle  zegt  even- 
*«rel,  dat  de  BifTchoppen  zulks  voorgegeeven  hebben.  Ikfpreeke  el- 

ders van  deze  landeryen. 
( 3 )  In  dit  verhaal  zyn  zommige  Schryvers  al  vry  verwart ,  en 

zouden eenen Lezer,  die  niet  al  te  oplettend  was, ook  lichtelyk  be- 
dwelmen,  en  buiten  het  fpoor  leiden.  Beka  verhaalt ,  dat  de  Graaf 

tweemaal  met  groot  voordeel  tegen  den  Biflchop  gevochten  hebben- 
de, tegen  de  Wefl-Vriezen  is  opgetrokken;  en  datGovertdeLotte- 

ringer  niet  tegen ,  maar  voor  hem ,  op  's  Keizers  bevel  ,  geftreden 
zoude  hebben.  Vorders  verhaalt  hy  ook  van  die  fchrikkelykeftem- 
me ,  Vlie^lt ,  vliedt ,  die'er  onder  het  gevegt  quam  opdonderen :  maar hy  zegt,  dat  het  Hollandtfch  leger  daar  op  is  gaan  loopen,  en  dat 
de  Vriezen  het  veldt  behouden  hebben.  Op  de  zelve  wyze  fpreekt 
de  Chronyk-Rymer  Melis  Stoke  ,  die  daar  in  gevolgt  wordt  door 
Johan  Ifaak  Pontanus  in  het  vyfde  boek  zyner  Gelderl'che  Hillorie. Maar  Schryvers,  die  op,  of  omtrent  den  zelfden  tydt  geleeft  heb- 

ben, verhaalen  het  recht  anders,  en  zoo  alshetby  den  Heer  Autheur 
befclireven  ftaat.  Baldericus ,  Biflchop  van  Noyons  en  van  Doornik , 
en  tydtgenoot  van  Adelboldus, zegt  uitdrukkelyk ,  dat  Govert, Her- 

tog van  Lotteringen,  benevens  de  Biffchoppen  van  Keulen  en  van 
Luyk  ,  den  Biflchop  Adelboldus  te  hulp  is  gekomen  tegen  Graaf 
Dideryk;  maar  dat  de  Lotteringers ,  door  de  gemelde  ftemme  ver- 
fchrikt  zynde,  de  vlucht  gekozen  hebben, en  dat  Hertog  Govert  in 
de  handen  der  Hollanderen  gevallen  is.  iEgidius  a  Leodio,  Monnik 
te  Orval ,  in  zyn  By  voegzel  op  Anfelmus  van  de  Luykiche  Biffchop- 

pen, verhaalt  de  zaak  even  eens  als  Baldrikus.  Ditmarus, Biflchop 
van  Mersburg,  die  bok  op  den  zei  ven  tyd  geleeft  heeft,  zegt  ook 
dat  Biflchop  Adelboldus ,  en  Govert  Hartog  van  Lotteringen ,  door 
Graaf  Dideryk  geflagen  zyn.  De  flagting  is  al  zeer  groot  geweefl : 
en,  volgens  den  zeiven  Ditmarus,  zyn'er  byna  alle  deSoldaaten  van 
Balderikus ,  Biflchop  van  Kamei  yk ,  omgekomen.  En  in  de  drie  naafte 
Landidhappen ,  zegt  hy,  was'cr  niet  een  huis,  of  daar  ontbrak  ten minilen  een  der  inwoonderen:  Ja,na  de  tydcn  van  Karei  denGroo- 

ten,  zegt  hy  noch  al  vorder,  is 'er  diergelyks  op  eenen  dag  in  onze landen  met  gelchiedt. 

Dat  Graat'Dideryk  de  overhandt  in  deezen  veldflag  gehad  heeft , en  dat  de  Lotteringers  met  het  leger  van  den  Biflchop  Adelboldus 
verflagen  zyn,  wordt  ook  beveftigt  door  Albericus,  by  den  Heere 
Mattheus  vermeldt,  (^«a/e^ff.  t.  v  )  en  door  dennaamloozenSchry- 
ver,  die  ons  het  leven  van  S.  Walbodo  heeft  nagelaaten.  (By  Hen- 
fchenius  t.  i.  fanél.  jipril.  c  i.  §.  ttlt.)  Sigebertus  van  Gcmblours 
fchynt  wat  duillerachtig  over  deeze  zaak  te  fpreeken;  maar  indien 
men  wel  acht  geeft  op  zyne  woorden,  zal  men  daar  duidelyk  uit 
befpeuren  dat  Hertog  Govert  is  opgetrokken  tegen  Graaf  Dide- 

ryk ,  en  dat  hy  in  den  flag  gevangen  is  gebleven ,  enz.  De  laatere 
Schryvers  fchynen  niifleidt  te  zyn  door  de  dubbelzinnighcit  van  het 
woordt  Vriezen  :  want  zommigen  van  die  oudfle  Schryvers  ,  als 
Sigebertus  en  meer  anderen ,  verhaalen  dat  Graaf  Dideryk  tegen  de 
Vriezen  is  opgetrokken  om  zyn  Vaders  doodt  te  wreeken:  en  daar 
ra  vertellen  zy ,  hoe  d:.t  het  magtige  leger  van  den  Hertog  Govert 
door  weinige  Vriezen  fchandelyk  is  geflagen.  Daar  uit  zullen  de 
volgende  Schryvers  befloten  hebben, dat  de  Vriezen,  die  door  Graaf 
Dideryk  beoorlogt  wierden  ,  de  zege  bevogten  hebben ;  en  noch 
al  verder ,  dat  vervolgens  de  Lotteringers ,  die  de  nederlaag  kre- 

gen ,  tot  hulp  van  de  Hollanders  waren  gekomen.  Maar  men  heeft 
de  meergemelde  Schryvers  maar  te  leezen,  en  men  zal  aanflonds 
zien  dat  de  Vriezen,  te  weten,  de  medeftanders  van  den  Biflchop, 
geflagen  zyn  door  andere  Vriezen  ,  te  weten  door  de  Hollanders : 
Ik  zegge  geduurig  Hollanders ,  hoewel  zy  dien  naam  noch  met 
gekregen  hadden. 

(4)  Dideryk,  zegt  de  bovengemelde  Balderikus,  vreesde  zoo 
cenen  magtigen  Heer  gevangen  te  houden :  en  opdat  hem  zyne  on- 
bedagtzaamheit  niet  erger  mogt  opbreeken ,  zoo  heeft  hy  hem  uit 
de  gevangkenifle  ontflagen,  om  de  gunft  van  den  Keizer  aldus  te 
koopen.  Doch  iEgidius  a  Leodio,  hier  boven  ook  gemeldt,  ge- 

tuigt dat  zulks  gefchiedt  i^  doorberaiddeiing  van  VVolbodo, Biflchop 
van  Luyk,  die  te  vooren  Deken  te  Utrecht  gewcell:  zynde ,  in  Vries- 
landt  had  gewoont.  Govert ,  op  vrye  voeten  iVaande ,  heeft  hetver- 
fchil  tuflchen  Adelboldus  en  Graaf  Dideryk  ,  volgens  Ditmarus , 
ook  bemiddelt. 

( 5 )  Hier  dient  een  woordt  of  twee  gefproken  van  alle  de  Vor- 
ften  en  Graven ,  die  Adelboldus  onder  zyne  Leenmannen  of  Vafallen 
zoude  gerekent  hebben.  Heda  zegt  wel  uitdrukkelyk  ,  dat  hy  een 
lyft  van  alle  zyne  Vafallen  heeft  opgemaakt:  en  dat  hy  als  zodani- 
gen  te  boek  heeft  gellelt  de  volgende  Prinifcn;  den  Hertog  van  Bra- 
bandt,  als  te  leen  bezittende  de  lladtTicl,  enz.  den  Graaf  van  Gel- 
derlandt,  als  Heer  van  Zutphen,  van  Emmerik,  van  Tielerwaart, 
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Bommekrwaert,  enz.  den  Graaf  van  Hollandt  en  van  Kcnnemcr- 
landt,  van  Waterlandt,  van  Weft-Vrieslandt,  enz.  den  Graaf  van 
Kleef,  den  Graaf  van  Benthem,  den  Heer  van  Kuyk,  den  Heer 
van  Goor,  enz.  Volgens  deze  lyll  was  de  Hertog  vanBrabandt  de 
Spysdraager  van  den  Biflchop  ,  en  de  Graaf  van  Gelderlandt  zyn 
Opperjager.  De  Graaf  van  Hollandt  zou.  zyn  Maarfchalk,  die  van 
Kleef  zyn  Kamerling,  en  die  van  Benthem  zyn  Poortier  zyn  ge- 

weefl; de  Heer  van  Kuyk  ftont'er  te  boek  voor  's  Biflchops  Schen- ker, en  de  Heer  van  Goor  voor  zyn  Vaandrig. 
Moojc  dingen !  Maar  is  het  niet  te  verwonderen ,  dat  zulke  fluk- 

ken  noch  eenigen  ingang  vinden  by  geleerde  mannen  .''  De  Heer 
Mattheus  zelf,  {AnaUH.  t.  v.)  ziende  hoe  zeer  deze  lyfl  dient  tot 
verheffing  der  Utrechtfche  BifTchoppen ,  wil  dezelve  zoo  niet  verwor- 

pen hebben,  hoewel  hy  bekennen  moet,  dat  ze  van  veele  Geleerden 
voor  verd.^gt  wordt  gehouden.  In  anderegelegentheden ,  by  voor- 

beeldt, rakende  de  Hollandtühe  Graven  ,  is  de  gemelde  Heer  zoo 
toegeevende  niet :  en  fchoon  dat  alle  onze  Schryvers  het  begin  der 
voornoemde  Graven  van  de  twee  Dideryken  afleiden  ,  zoo  vvil  hy 
daar  niet  van  hooren  fpreeken  ̂ zeggende ,  dat  hun  fchryvenenkelyfc 
en  eeniglyk  geveftigt  is,  op  het  gezagh  der Egmontfche Monniken: 
en  dat  de  Monniken  doorgaans  groore  beuzelaars  en  fabeldichters 
zyn  geweefl  ;  Voegende  daar  by  ,  dat  die  Monniken  en  Hiflori- 
fchryvers  getuigen  zyn  in  hunne  eige  zaake,  en  dat  een  getuige  in 
zyne  eige  zaake  geen  geloof  verdient.  Deeze  Regel  wordt  by  be- 

ter gelegendheit  opgewogen:  maar  my  dunkt,  behoudens  het  ont- 
zagh  en  dedankb;urheit  die  wy  aan  de  gcleertheit,  en  aan  den  on- 
vcrmoeideny  ver  van  den gemelden  Heere fchuldig  zyn, dat  deze  Regel 
veel  beter  te  pas  had  gekomen  in  het  aanneemen,of  verwerpen  van 

een  lyfl ,  die  tot  zulken  luiflcr  van  de  Bifl'choppcn,en  totzulk  eenna- 
deel van  zoo  veele  Graven  en  Vorften  verfli'ckt.  Dat  een  huisgetuige 

{leflis  dome/licus,  gelyk  hy  fpreekt)  niet  aanneemelyk  zoude  zyn, 
heeft  een  zekere  waarheit :  maarheefi:ook  zyne  uitlegging  van  noden. 
By  voorbeeldt ,  alszyne  verklaring  tot  eigen  voordeel,  of  tot  voordeel 
van  de  zynen ,  en  tot  een  anders  nadeel  zou  verflrekkeu'  Dit  heeft 
geen  plaats  omtrent  de  twee  Dideryken,  daar  die  Regel  evenwel 
door  den  gemelden  Heere  te  paswordgebragt;  maar  wel  ontrent  deeze 

lyft,  daar  zoo  meenige  Graven  en  groote  Heeren  tot 's  Biflchops Vafallen  verklaart  worden.  Zullen  alle  die  Heeren  op  het  zeggen 
van  zoo  een  lyfl,  die  nergens  te  vinden  is  geweefl,  als  cnder  de 
papieren  van  het  Bifdom  ,  ( want  het  getuigenis  van  Beka  en  Heda 
geldt  hier  niet,  als  zynde  cnkelyk  op  de  zelve  lyfl  geveftigt)  zullen 
alle  die  Heeren,  zegge  ik  ,ophetgezagh  vanzooeen  lyfl  den  BiiTchop 
van  Utrecht,  met  eene  eenvoudige  ligtgeloovigheit,  voor  hunnen 
Leen- en  Opperheer  moeten  komen  erk  ennen .-'  Is'er  wel  een  Schr  yver 
onder  alle  de  Hollandtfche,  Geldeifche,  Zeeuwfche,  Vlaamfche  , 
Brabandtfche,Bourgondifche  Chronyk-  enHiftorifchryvers,  die  ooit 
het  minfte  gewag  heeft  gemaakt  van  zoodanig  een  leenmanfchap.* 
Heeft  iemant  ooit  gehoort  of  gedroomt,  d.rt  de  Hertog  van  Brabant 
'sBiffchops  Spysdrager,  de  Graaf  van  Gelderen  zyn  Jagermeefler, 
die  van  Hollandt  zyn  Maarfchalk  zoude  geweefl  zyn .'' 

Maar  de  Heer  Mattheus  ( ̂i^a/fff.  t.g.ln  notis)  heeft  eindelyk 
gemerkt  dat  het  gezagh  van  deeze  lyfl  niet  flaande  te  houden  was: 
ten  eerflcn,omdat'er  gewag  vv-ordt  gemaakt  van  den  Grave  van  Hol- 

landt ;  daar  de  naam  van  Hollandt  op  dien  tydt  ,  zoo  als  hy  meer- 
maalen  en  op  veele  plaatzen  doet  gelden,  noch  niet  bekent  was, 
en  eerft  eenigen  tydt  daar  na  bekent  is  geworden  :  ten  tweeden , 
enz.  Ja  al  lang  voor  deezen  heeft  een*naamlooze  Kronykfchryver 
van  de  Stadt  en  het  Bifdom  van  Utregt(?c772fl'9  Jlnaköl  )  al  aange- 

merkt dat  deeze  lijft  van  Adelboldus  kreupel  ging,  en  zich  zelve 

verriedt:  want,  zegt  die  Sc  hry  ver,  daar  wordt  ook  onder' sBifllhops Vafallen  gerekent  de  Graaf  van  Gelderlandt ;  doch  op  dien  tydt 
was'er  noch  geen  Graaf  van  Gelderlandt.  Maar  opdat'er  de  Bif- 

fchoppen niet  aan  zouden  verliezen,  zoo  komt  hy  met  eene  andei-e 
lyft  voor  den  dag  ,  die  opgcllelt  zoude  zyn  door  BiiTchop  Baldui- 
nus,  en  die  noch  veel  grooter  getal  van  Leenmannen  behelft.  Hier 
op  vraagt  de  Heer  Mattheus,  {AnaleSl  t.  9.  in  nutis)  ziende  dat  de 
lyfl  van  Adelboldus  niet  langer  te  verdecdigen  was,  of  men  dan  de 
lyft ,  die  zoo  lang  heeft  gegaan  op  den  naam  van  Adelboldus ,  aan 
Balduinus  zou  mogen  toefchryven  ?  Hier  fta  ik  verlegen ,  zegt  hy, 
want  deze  optelling  van  's  Biflchops  Vafülen  is  veel  grooter  als  in  de 
hjft  van  Adelboldus  (zoo  dat  het  voor  geen  eene  lijfl  kan  gehouden 

worden) :  en  daarenboven  ftaat'er  in  de  laatfte lijft  dat  de  Graaf  van 
Gooy  het  Burggraaffchap  van  den  BiiTchop  heeft  ontfangen:  daar 
het  nochtans  uit  oude  Brieven  kenbaar  is,  dat  hy  het  eerft  langen 
tydt  daar  na  gekreegen  heeft  van  den  Grave  van  Benthem. 

Nu  zou  het  dan  aankomen  op  het  getuigenis  van  eenen  Ditmarus, 
daar  de  Heer  Mattheus  [ylnal.  t.\.)  in 't  eerfte  al  eenigen  ftaat 
op  maakte.  Ik  zou  den  Heer  konnen  antwoorden  ,  dat  Ditmarus 

ook  een  Monnik  is  geweeft,  't  geene  hy  ontrent  ue  Monniken  van 
Egmondt  zoo  doet  gelden  tegen  de  Hollandtfche  Graven:  maar  ilc 
wil  my  met  deze  uitvlugt  niet  behelpen.  Staat  dan  te  weetcn  dat 
Ditmarus ,  volgens  de  opmerking  van  den  geleerden  Scriverius, 
(in  zyne  befchryvin^e  der  Hollandijcbe Graven)  o"^  zommige  plaatzen 
duifter  en  jammerlyk  bedorven  is ;  ja  die  hemlecft  zal  duidelyk  bevin- 

den ,  datmen  veele  plaatzen  volgenszyn  eigen  oordeel  moet  uitleggen, 
veranderen,  en  verdraaijen.  En  dus  meent  de  zelve  S:riverius  datmen, 
in  plaats  van  ille  fuerat  fatelles ,  moet  ,illicfutrtt(  fatellcs.Diir 
ter  plaatze ,  te  weeten  omtrent  Utrecht,  was  een  trauwant  geweeft :  en 
dit  zoude  dan  zien  op  Dideryk  Bavo ,  die  een  groot  deel  indeezen  oor- 
logheeft  gdradt.  Dat  zyn  maar  gillingen, zal  iemant  zeggen; ik be- 
kenne  het:  Maar  mag  men  zoo  wel  niet  eens  gtlTcn ,  ids  zoo  veele 
andere  Schryvers,  en  als  de  Heer  Mattheus  zelf.-'  te  meer  daarmen 
deezen  Schry  ver  nimmermeer  zal  verflaan,  zonder  iomwyicn  eens 
te  güTen  en  te  raaden ,  ja  zonder  nu  cn  dan  een  woordtje  te  veran- 

deren: en  noch  te  meer,  daar  hy  een  uitlander  was,  en  daar  de 
uitlanders  de  wetten  van  andere  landen  dikwils -maar  ten  halve  wee- 

tcn: daarhy  in  it  ganlche  verhaal  met  cunzydigheit  J'preekt  ,  en C  z  den 
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den  Graaf  Didcryk ,  ik  weet  niet  waar  al  voor  ,  uitmaakt :  daar 
lyn  legson  door  sjccnc  andere  Sdiryvcrs  ondcrfteunt  wordt? 

Oin^cvcnwcl  afics  te  zeggen,  en  ilc  wa.uhcii  in  gccnon  deck  te veidonkcren,  zoo  is  het  waar  dat  de  HccrM.uihcus  ccnigc Brieven 

voor  den  dag  brengt,  behelzende  dat  de  Graven  iets  te  leen  hebben 
ontfangcn  van  de  Utreehtllhe  BillVhoppen.  Ik  laate  nu  daar ,  of 
dat  opreehce  en  onverdichte  Urieven  zvn ;  hoewel  men  die  zot) 
*cl  zou  mogen  in  iwytel  trekken,  als  de  Heer  Mattheus  in  twyfel 
trekt  zoü  veelc  oude  Brieven ,  die  aan  de  Graven  vergunt  zyn : 

maar  dat  daar  gelaten;  hy  bekent  zelf  dat  ditleenmanldiap  van  geen 
belang  was:  dat  het  inaar  zag  op  zekere  landthoevcn  ,  tienden, 
enz.  dat  de  Graaf  geene  dienrtbaarheit  aan  den  Billchop  fehuldig 
was,  enz.  Een  leenman  die  geen  dienll  Tchuldig  is,  en  aan  gccoe 
wetten  van  den  Lecnlieerc  gebonden ,  die  is  eigentlyk  geen  rechte 
leenman :  Ja  kanalzoo  weinig  een  leenman  gcnoenu  worden ,  als 
men  een  gclchildert  menlch,  een  menfch  z  )ude  mogen  noemen. 

Want,  volgens  de  Rechtsgeleerden ,  is  dicdienÜbaarhcit  indebepaa- 
linge  van  eenen  leenman  belloten,  zoo  wel  als  de  reden  inde  bepaa- 
linge  van  een  menlch.  (Zie  üroiiut,  van  Leeuiven,  Neo/ladius  zsrc. dejtudis.) 

En ,  fchoon  genomen ,  de  Graaf  had  wegens  't  ecne  of  't  andere landt ,  of  wegens  zekere  iladt  een  leenman  van  den  Billchop  gcwcelt ; 
200  lang  als  hy  zyn  leenman  niet  was  wegens  het  Graafichap  van 
Hollandt ,  was  het ,  myns  oordeels ,  met  geene  waarheit  gezegt ,  dat 
de  Graven  van  Hollandt  de  VaHiUen  van  de  Biffchoppen  waren: 

want  dat  luidt  als  of  ze  zyne  Vafallen  waren  geweeft  als  Graven  van 

Hollandt.  Men  zegt  niet  dat  de  Koningen  van"  Engelandt  de  Va- 
fallen zyn  geweelt  van  de  Franfche  Koningen ,  alhoewel  zy  voor 

dezen  ,  ten  opzichte  van  eenige  landtfchappen,  die  zy  in  Vrankryk 
bezaten,  manichap  aan  de  laatften  ichuldig  waren  ,  en  ook  man- 
fchap  veriecnt  hcbben.Zoodanig  een  Icenmanfdiapfchyntook  tot  geen 
nadeel  of  verkleining  te  llrekken.  Want  laat  een  Gtaaf  van  Vlaan- 

deren, gelyk  in  KareldeV.  is  gebeurt,  eens  Koning  van  Spanjen  wor- 
den: die  is  Koning  van  Spanje, en  voor  zoo  verre  is  hy  vry  geweeft 

en  aan  niemant  verbonden.  Hy  is  ook  Graaf  van  Vlaanderen  , 
en  uit  dien  hoofde  (zoo  als  het  de  Franfchenverllonden)  Leenman 
van  den  Franfchen  Koning-,  dat  is  maar  te  zeggen,  dat  hy ,  behalven 
zyne  vr)'e  en  onbeleende  landen  ,  die  de  aanzienlykfte  zyn,  ook 
eenige  onvrye  en  leenroerige  landtfchappen  bezat. 

(6)  Door  de  Watervriezen  worden  niet  alleen  de  Zeeuwen,  maar 
ook  de  Hollanders ,  volgens  Ant.  Mattheus  {de  Nabil  l.  i.  c.  17.) 
verllaan.  En  dit  is  de  reden ,  zegt  hy ,  dat  Robbert  de  Vries ,  die 
n;etde  weduwe  van  Floris  denl  getrouw t  was,  zoo  welde  Water- 
Graaf ,  en  de  Graaf  van  de  Wateren,  als  de  Graaf  van  Hollandt 
genoemt  is  geweell. 

„  [Het  geendeLcvensbcfchryver(op  zyne  637.  en  638. 

„  bladzyde)  van  de  w:tpenen  eenes  Bilichops,  door  't  ge- 
„  tuigenis  van  den  IH. //w/ro/i^r  geftaaft,  aantekent,  als 
„  die  geen  wereldtlyk ,  maar  alleen  gecftelyk  geweer te- 
„  gcns  hunne  bcfpringcrs  en  vyanden  moeten  gebruiken  , 
„  komt  ons  behaaglyk  voor,  en  ifemt  ten  vollen  overeen 
„  met  het  geen 'er  d' Apoltel  Paulas  van  verklaart ,  iCor. 
,,  X.  34.  35".  als  hy  zegt;  t4'ay!t  -vjandelende  in  den  vleefche  , 

X'oere»  wv  den  kryg  niet  naar  den  vleejihe :  -uiant  de  wapenen 
„  onz,es  krygs  zyn  n:et  vleefchelyk ,  maar  krachtig  door  Godt ,  tot 
„  nedervjërpingc  der  Jlerktcn  :    Deivyle  wy  d^  overleggingen  ter 

neder  werpen ,  en  alle  hoogte  die  ztch  verheft  tegen  Godtsken- 

„  ni£'e ,  en  alle  gedachten  gevangen  leiden  tot  de  gehoorzaamheit j,  van  Chriftus.  En  zekerlyk  de  taal  dezes  Schryvers  hier 
„  over,  zal  by  alle  rechtaardige  Chriflenen  haare toeftem- 

ming  vinden;  doch  hoe  zy  kan  beftaan  met  de  gronden , 
„  en  't  ftantvaftig  gebruik  der  R.  Kerke,  bekentmcngeerne 

niet  wel  te  konnen  vatten.  Om  alle  d'oudetydenvoor- 
„  by  te  liaan;  waar  is'erindenaaftvoorgaande,  of  in  deze 
„  eeuwe  cenig  Aartsbiflchop,  of"  Biffchop  van  Vorftclyk „  gezagh,  als  Adelbold  was,  die  niet  tertcns hetgeeüelyk 
„  en  wereldtlyk  zwacrdt  voert,  en  't  harnas  aanfchiet  , 
„  naar  tydts  gelegentheit,  om  met  gewapende  krygsdrom- 
„  men  zyne  buuren  te  belloken  ,  en  vyanden  te  keer  te 

gaan  ?  Behoeven  hier  toe  anderen  aangewezen  te  wor- 
„  den,  dan  de  BifTchoppen  vanMunüer,  Keulen,  Trier, 

Mentz,  enz.  van  welkers  krygsverrichtingen  der  eerflen 

„  Nederlandt,  in  't  jaar  1672.  het  geheugen  noch  niet  is 
„  vergaan ;  en  't  geen  den  Roomfchen  Bilfchoppen  zoo 
,,  eigen  is,  dat  zulks  verder  te  willen  bewyzen ,  cenekaers 
„  voor  't  zonnelicht  op  den  middag  ware  tc  ontifeeken? 
„  Ook  wcetmen  immers  dat  de  BilFchop  van  Rome,  de 
„Paus,  het  zichtbaar  Hoofdt  der  Katholyke  kerke,  en 
„  d' onfaalbaare  verklaarder  van  Godts  Orakelen  op  aarde, 
„  enz,  enz.  niet  alleen  met  den  Vatikaanfchen  blixem  van 
,,  den  kerkban,  maar  ook  met  het  wereldtlyk  zwaerdt  is 
„  gewapent ;  niet  flechts  tocbcfchermingczynerkerkelyke 
„ hecrfchappye,maar  vooral  tot  uitrooijinge  der  ketteren;ge- 
„  lyk  hy  dan  ook  zynen  Vafallen  en  Af hangclingen  deze 
„  magt ,  en  dit  zwaerdt  van  vervolgingc ,  met  der  daadt  over- 
„  draagt,  cn  in  handen  fielt;  waar  van  d' onnozele  Wal- 
„  denzen  cn  Albigenzcn,  door  den  gelukzaligden  Domi- 
„  nikus^  maar  al  te  itreng  d' uitwerkzelen  beproeft  en  ge- 
„  voelt  hebben  ;  daar  wy  ons  nu  niet  verder  zullen  inlaa- 
„  ten.  Ondcrtuirchen  ziet  men  met  lief  uit  de  pennevan 
„  eenen  Roomfchen  Fridler,  dat  hy 't  voeren  der  wereldt- 
„  lykc  wapenen  in  de  Biflchoppen  en  Beflierdercnderker- 
„  ke  wraakt,  waar  in  hy  echter  't  gevoelen,  en  gebruik 
y,  zyncr  Kerke  beftrydt;  ja,  magmeu  niet  zeggen,  'tmid- 
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,,  delpimt  der  cenigheit,  den  Paus  met  zyne  dubbele  wa,- 
,,  penen,  verlaat,  en  de  zyde  kiert  van  de  waarc  en  zut- 
„  vere  gronden  des  C'hrilleiidoms ,  boven  door  den '7/. 
,,  l^aulus  op  het  kruchtigit  beveiligt.'' „  De  Levcnsbefchry  ver  roemt  boven  ( in  zyn  I.  deel ,  pag. 
„640.)  de  godtvrucluige  cn  overgroote  zucht,  die  de 

,,  ̂\(['cY\o'p  Adelboldus  tot  den  H.  Maarten ,  als  Patroon  zyncr 
„  kerke ,  heeft  gehadt,  zoodat  hy  twee  Gezangen  t'zyner  ecrc 
„heeft  gemaakt;  cn  hein  by  eene  parel  Mcx^clykt;  waar 
„  op  de  BilFchop  den  luiÜer  dezer  parel  zeer  hoog  (lelt  en 
„  verheft,  cn  alle  menfchen  kinderen  vermaant  om  haar  te 
„  zoeken;  ruim  zooveel  als  de  Heer  Jefus  zegt  van  die 

,,  parel,  daar  hy  't  Koningkryk  der  hemelen byvergelykt, 
,,  Matth.  XIII.  4'r.  46.  om  welke  men  alles  moet  verlaa- 

„  ten,  opdatmen  haar,  als  eenen  onwaardecrlyken  l'chat, „  beküome.  Dit  gaat  wonderlyk,.wel  aan  ten  aanzien  van 
,,  't  Evangelie,  en  de  hemclfchc  goederen  die  het  belooft; 
„  maar  wat  fchyn  van  wysheit,  ja  van  gezont  verftandt 
,,  (leekt 'er  in  BilFchops  Adelboldns  gelykcnis,  als  zy  gepall 
,,  wordt,  gelyk  hy  doet,  op  den  H.  Maarten  ?  Ishydieeeu- 
„  wige  Fchat  ,  waar  door  iemant  niets  zal  ontbrecken  ? 
„  Moeten  alle  menfchen  poogen  om  St.  Maarten  ,  als 
„deze  blinkende  parel ,  tot  hun  deel  tekrygcn,  cn  zullen 
,,  ze  dan  het  eeuwige  licht  genieten  ;  zoodat  hun  ,  in 
„'t  bezit  van  hem,  niets  zal  feilen?  Schreef  men  dit 
,,  diervoegen  van  den  Heere  Jefus,  als  Godt  en  menfch, 
„  en  in  wien  alle  hcmelfche  fchatten  van  wysheit ,  hei- 
.„  ligheit,  cn  gelukzaligheit  opgeflotcn,  cn  voor  den  ver- 
„  legenen  zondaar  te  vinden  zyn  :  Maar  hoe  pall  zulks  op 
„eenen  Heilig,  ten  zy  door  ccne  uittcrfte  hciligfchen- 
„  derije  en  kerkroof,  met  welk  eenefraaije  verbloeming, 
„  hoewel  zenuwlooze  zinfpeeling,  Biffchop  Adelbold  x^wq 
,,  liefde  cn  hoogachting  tot  zynen  St.  Maarten  heeftvoor- 
,,  gedraagen?  De  Lcvensbefchryver  merkt,  zoo  luttel  als 
,,  zyn  Aantckenaar,  hier  niets  over  aan;  wy  durven  niet 
,,  (feilen  by  mangel  van  oordeel,  zoodat  ze  de  wanfchik- 
,,  kelykhcit  van  't  gezegde  met  het  onderwerp  niet  zouden 
„  gevat  hebben;  maar  waarfchynlyk  door  hunnen  eerbiedt, 
,,  wy  zeggen  niet  voorden  Utrechtfchen  Biffchop,  maar 
„voor  den  gelukzaligden  Maarten  ;  als  op  wien  ,  en  zyns 
„gelyken,  naar  hunne  gronden,  alles  mag  worden  gc- 
„  palt,  fchoon  't  hangt  noch  kleeft,  als  men  zegt,  dat  op 
,,  den  eenigen  Heer  en  Bruidegom  der  Kerke  ,  Jefus 
„  Chriftus,  naar  't hoogde  en Goddelyk recht,  tocpalfelyk 
,,  zy;  doch  dit  flechts  in  't  voorby  gaan. 
„  Dapper  is  d'  Aantekenaar  op  de  Levensbefchryvinge 

„  van  Adelbold  hoven.  ̂   (in  zynen  druk  van  de  64Ó.  tot  de 
„  650'^'^  bladtzyde)  in  de  weer,  om  de  Lyft,  waar  op  zeer 
,,  vcele  Vorflen  en  Graven  tot  Vafallen  en  Leenhouders 
,,  van  dezen  Utrechtfchen  Biffchop  voorkomen,  cn  met 
„  naamen,  als  zyne  Opper-Amptenaaren,  ftaan  uitgedrukt, 
,,  van  alle  geloofbaarheit  te  ontzetten;  zoo  door  befchim- 
„  pinge ,  als  ernftige  redeneeringe ;  en  'er  d'  ongegrondtheit , 
„zoowel  als  d'ongerymtheit,  tegens  wylen  den  Heere 
„  Mattheus,  en  anderen ,  van  aan  te  wyzen.  Dit  nu  fchynt  de 
,,  Schry  ver  zoo  zeer  niet  te  doen, om  deze  wereldtfche  hoog- 
„  heit  en  trots,  voor  dien  der  Koningen  niet  zwigtende, 

van  dezes  Adelboldus  hals  te  fchuiven ;  als  wel  om  deze 

„  volflage  enrcchtdraadfchetegenffrydigheit,  met  hetgee- 
„  flelyk  ampt  eens  Biffchops,  van  de  Biffchoplyke  Order 
,,  en  waerdigheit  af  te  weeren ;  in  welk  gevoelen  en  oog- 
„  merk  wy  hem  geerne  (ten  aanzien  van  't  Recht)  als 
„  rechtzinnig,  en  met  de  gronden  van  't  Evangelie  over- 
,,  eenkomftig,  toevallen.  Doch  wy  konnen  niet  voor- 
„  by  gaan  aan  te  tekenen,  dat,  als  deze  Schry  ver  zegt, 
,,  dat  deze  Lyft  van  Adelboldns  kreupel  gaat  ̂   cn  zich  zeiven 
„  verraadt  igelyk  reedts  van  den  naarnloozen  Utrcchtjchen  Kronyk- 
^^fchryver  ( hy  verftaat  dien  van  'tFafciciilusteynporum  )  aange- 
„  merkt  is,  hyook  in  dit  ganfche  geding,  vooral  in  'tver- „volg,  niet  heel  recht  door  zee  gaat.  Het  blykt  gewis  dat 

deze  oudeSchryver  de  ly(f  der  Leenmannen,  fol.  CCLVI. 

,^  Biffchop  Adelbold  onttrekt  ,  als  boven  iri  zyne  Lc- 
„  vensbefchryvinge,  uit  zyne  woorden,  blykt:  Laat  ons 
„derhalven,  op  dit  eenvoudig  getuigeniffe ,  nevens  hem 
„  en  den  Heere  Mattheus ,  Biffchop  Adelbold  van  dezefi 
„  overmatigen  trots,  in  zyne geeftelyke  en  herderlyke  be- 
,,  dieninge,  vry  verklaaren  ;  Maar,  zegge  ik  verder  met 

,,  onzen  Schry  ver;  opdat'' er  de  BiJ]'choppen  niet  aan  zoude» ,,  verliezen;  zoo  koome  ik,  na  de  Heer  Mattheus  ,  met  eene 
,,  andere  lyft  voor  den  dag,  die  opgeftelt  zoude  zyn  door  Biffchop 
,,  Balduin  lts ,  en  noch  een  veel grooter  getal  van  Leenmannen  be- 
„  helft.  De  vrage ,  en  vcrlegentheit  van  den  Heere  Mat- „  theus,  over  de  verfcheidenheit  dezer  twee  Lyflen  ,  als 
,,  waarvan  d'eene  meer  naamen  van  Biffchoppelyke Leen- 
„  bouderen  oplevert  dan  d'andcre,  en  dat  de  laatfte  over- 
„  zulks  de  zelve  niet  kan  zyn  met  d'eerfle,  is  den  lezer 
„  enkelyk  wat  zandt  in  d'oogen  geworpen.  Had  de  Heer 
„  Mattheus  (gelyk  wy  liefft  doen )  deze  geheele  Lyft  van 
„  Adelbold  laaten  vaaren  ;  of,  zoo  niet,  fterk  beweert  dat 

„zy,  onaangezien  de  verfcheidenheit,  (  door  feil  der  Uit- 
„  fchryveren  ligtelyk  in  dien  tydt  daar  ingeflopen)  de  zel- 
'„vc  met  die  van  Baldutnus  was;  wat  klemmende,  wat 

over- 
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„  overtuigende  redenen  kon  de  Schryver  hebben  by- 

„  gebragt  om  zulks  te  wraakcn  ?  Want  ,  beneemt  ee- 

„' nige  vcrfcheidenhcit  ,  de  gcloofwaerdigheit  van  twee, 
„  of  meer  Schryveren  over  't  zelve  onderwerp ;  hoe  zul- 
„  len  wy  het  met  vcele  declcn  der  Evangelifche  Hifto- 

„  rièn,  hoe  met  d'aanmerkelykfte  gevallen  in  de  wereldt- 
■„  lyke  gebeurtenilFen  gocdt  maaken  ,  daar  't  verhaal  mc- 
„  nigwcrf  zoo  aanmerkclyk  van  fchynt  te  verfcheelcn  ? 
„  Doch  wy  geeven  toe,  met  onzen  ouden  Utrcchtfchen 

„  Kronykfchryver  ,  dat  deze  lyft  t'  onrecht  op  Adelbold 
„  word  gepall  ;  maar  zullen  echter  daarom  ons  die 
„  niet  ten  aanzien  van  Biffchop  Balduwyn  (die  de  XXIX. 
„  Biffchop,  en  de  X.  na  Adelbold  is  geweeft ,  ook  omtrent 
„  180.  jaaren  na  hem  op  den  Biffchoplyken  ftoel  heeft  ge- 
^,  teten )  laaten  ontrukken:  en  wie  moet  zich  niet  ver- 
„  wonderen,  dat,  daar  d' Aantekenaar  zoo  ruimweidig 
„is  in  'tbewecren,  dat  deze  lyft  der  hooge  Leenman- 
„  fchappen,  ten  opzicht  van  den  eerften,  valfch  en  ver- 
„  dichtis,  hyzooingewikkelt,  zoofchraal,  enganfchge- 
„  brekkelyk  dit  ftuk,  met  betrekkinge  tot  den  laatüen  , 
„  verhandelt?  eerft  vry  verminkt  in  dit  Leven  van /f^^c/Wi, 
„  als  niet  eens  reppende  waar  zulk  eene  Lyfl:  (van  den 
„  Heere  Mattheus  ontwyfelbaar  aangewezen)  gevonden 

wordt;  en  dan  verder  in  't  Leven  van  Balduwyn  zelf, 
„  by  hem  in  zyn  II.  deel  pag.  i  lo-  -iió.  te  vinden ,  daar  hy, 
„  zoo  luttel  als  de  Levensbefchry ver ,  niet  een  eenig  woordt 

„  njeldt  van  de  Lyft,  waar  over  't  gefchil  valt :  daar  het 
„  immers  de  rechte  plaats  ware  geweeft,  om  zoowel  die 
„  grooterc  verdichte  Lyft  (naar  zyn  voorgeeven)  van  dien 
„  H- Biffchop,  als  de  mindere  van  Biffchop  Adelbold^  af  te 
,,  weeren  ;  aangezien  het  hier  niet  zoo  zeer  op  deezen,  of 
,.,  geenen  Biffchop  aankomt,  als  wel  op  de  Biffchoplyke 
„  waerdigheit  zelve,  gelyk  wy  boven  aanroeren,  en  uit 
„  de  gaufche  bepleitinge  van  dit  ftuk  door  den  Aanteke- 
„  naar  te  zien  is.  Om  derhalven  de  zaak,  daar  hier  vry 
„  veel  beflags  over  wordt  gemaakt ,  eindelyk  in  zynen 
„  vereifchten  dag  te  ftellen ,  en  te  voldingen ,  heeft  men  ,  in 

't  Leven  van  Biffchop  Balduwyn  ,  deze  ganfche  Lyft, 
„gelyk  die  in  't  bovengedachte  Fafdculus  tempomm  ̂   fol. 
„  CCLVIII.  en  CCLIX.  wordt  gevonden,  in  alle  haare 
„  deelen,  %i  met  d'  oude  taaie  zelve  des  Schry  vers ,  over- 

gebragt;  enmeenenwy,  uit  het  bygevoegt  eenvoudig 
„  verhaal ,  zonneklaar  te  blyken ,  dat  deze  Lyft  echt  en  on- 
„  vervalfcht  is:  zoodat,  watmen  uit  fchaamte  en  verle- 

gentheit  hier  tegen  woelt  en  inbrengt,  deze  Biffchop 
Balduwyn  zulk  eenen  top  van  hecrfchappye ,  op  zynen 

„  Utrcchtfchen  ftoel ,  bezeeten  hebbe.  Ook  laaken  wy 
„  met  reden  de  verzwyging  des  Aantekenaars  van  dezen 

ouden  Kronykfchryver,  dien  hy  zckcrlyk  zal  hebben ge- 
„kent,  alzoo  hy  hem  eerft  tot  zyn  voordeel  aantrekt  ; 
„doch  wiens  getuigenis  over  dit  ftuk,  ter  aangcweze 
„  plaatze  ,  by  niet  zal  hebben  konncn,  of  durven  tegen- 
„fpreeken,  daar  zyne  diepe  ftilzwygentheit  ten  genoeg- 
„  zaamen  en  overtuigenden  bewyze  vanftrekt;  zieverder 
„op  BALDUWYN,  ofBALDUlNUS,  de 
„  XXIX.  Biffchop  van  Utrecht.] 
ADELBRICUS;  by  7.  5f>/^^,  J.Feldenaar,  en 

andere,  AELBRICUS,  ALBRICUS,  is  de  IV. 
op  de  lyft  der  Utrechtfche  Biffchoppen  ,  nazaat  of  naaft- 
volger  van  Gregorius.  Hy  was  een  geboren  Engelsman ,  uit 
de  Neder-Saxifchen  in  dat  ryk :  voerde  maar  flechts  den 
titel  van  Biffchop,  daar  zyne  Voorzaten  dien  van  Aarts- 
biffchop  hadden  gevoert ;  d'oorzaak  hier  van  zie  op  Boni- 
facius  en  Gregorius.  Terwyl  gemelde  zyn  voorzaat  Grego- 
rius  aan  de  jicht  drie  jaren  lang  te  bed  moft  blyven ,  wierd 
hy  tot  zynen  Vicarius,  over  't  geheeleSticht  vanUtrecht, 
eeftelt;  en,  na.  Gregonus  doodt  ,  Biffchop  verkoren;  was 

Canonik  van  St.  Martens  kerk  geweeft;  trad  in  'tjaar 
784.  in  de  Biffchoplyke  regeering.  Karei  de  Groot ,  Koning 
VM  Vrankryk,  naderhant  Keizer,  bekragtigde  niet  alleen 
dlle  de  groote  giften  door  zyne  Voorzaten  aan  de  Utrecht- 

fche Kerk  gedaan  ;  maar  fchonk'er  boven  dien  noch  veele 
landen  aan,  gelegen  tuftchen  de  Rivieren  de  Lek  en  Yffel, 
met  alle  hun  toebehooren ,  huizen  ,  knechten ,  boftchen  , 
weiden,  wateren,  enz.  Adclbrkus  zondt  Ludgerus  ̂   ee- 

nen Vries  uit  adelyken  geflachte,  naar  Fneslandt,  die  daar 

't  Evangelie  predikte  ,  en  der  Afgoden  tempels  ter  néér 
wierp:  het  geldt  dat  aan  de  Afgoden  geoffert  plag  te  wor- 

den ,  gaf  hy  aan  Adelbr  'tcus  den  Biflbhop ;  die  het  aan  den behoeftigen  uitdeelde:  zie  op  LUDGERUS.  Tien  ja- 
ren heeft  hy  als  Biffchop  geregeert;  tot  op 'tjaar  794.  Hyis 

op  de  lyft  der  Heiligen  geftcU;  legt  i" Utrecht  in  St.Salva- 
tors  Munfter  begraaven.  Hy  voert  den  lof  van  godtvruch- 
tig,  oprecht,  vriendelyk ,  medelydend,  en,  naar  dientydt, 
een  geleert  man  geweeft  te  zyn:  zyn  naaftvolger,  in  den 

Biffchoplyken  ftoel,  is  T'heodardus  ̂ QV/^ti^. 
*Van  dcienAdelbricus,  of  Albricus,  IV.  Biffchop  van  Ut- 

recht, tekent  de  Schryver  van  Batavia Sacra^  1.  deel,  pag.  484. 
en  volg.  aan  ;  dat  de  Bollandiften  volmondig  ontkennen,  dat 
hy  een  Engelsman  zou  zyn  geweeft,  naardien  hy,  volgens 
het  zeggen  van  Ahfridus,  een  neef  was  van  Grcgorius , 
die  den  Koningk  van  Vrankrjk  in  den  bloede  beftoat. 
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Wyders  wederlcgt  de  Schryver  't  gevoelen  vznHeda,  als  fol.-,j, 
of  deze  Adelbricus  naderhandt  ook  Aarts-Biflcbop  van  Keu-  ■j,, 
len  zou  zyn  geworden.  Verhaalt  verder  het  afzenden  van 

zynen  gunfteling  Luidgerus,  toen  maar  Diaken,  om  't  lyk van  den  H.  Lebuinus  op  te  zoeken,  en  de  Dcventerfche 
kerk,  door  de  Heidenen  gefloopt,  weder  op  te  bouwen ; 
die  zulks  yverig  ter  handt  flaat,  vind  het  lichaam  van  den 
gedachten  Heilig,  door  zyne  verfchyninge  aan  beminden 
flaap,  reeds  onder  den  buitenmuur  der  kerke  bcdompelt; 

daar  hy  't  echter  uitgraaft,  en,  door  't  uitzetten  van  den 
muur,  met  het  graf  in  de  kerke  trekt.  Daar  op  volgt  het 
verhaal  uit  Altfrtdus  ̂   boven  aangeroert,  dat  Albricus  den. 
Diaken  Luidgerus^  nevens  andere  Godts  dienaaren,  uit- 
zondt,  om  de  tempelen  der  Afgoden  af  te  breeken,  en 
veelderhande  afgoderyen  ,  die  by  de  Vriezen  in  zwang 

gingen,  uit  terOoijen:  't  geen  zy  mannely^<  volvoerden, 
en  daar  door  eenen  grooten  fchat ,  in  d' Afgodentempels 
gevonden,  tot  hembragten;  daar  Koning  iiizrf/zich twee 
deelen  van  eigende,  en  het  derde  deel  ten  gebruike  van 
Albricus  liet.  Dat,  verder,  als  Albricus  te  Keulen  Biffchop 
was  gewydt,  (verfta  van  de  Kerke  van  Utrecht,  en  niet 
tot  Aardtsbiffchop  van  Keulen,  boven  wederfproken  ,  als 
van  geen  geloofwaardig  Schry  ver  geftaaft )  hy  ook  Luidgerus 
Prielicr  heeft  doen  wyen,  en  hem  tot  Leeraar  der  kerke 
aangeftelt  in  het  landt  van  Ooftcrgo,  (het  eerfte  der  drie 
Quartieren  van  Vricslandt,  en  ̂ zexi  Landtflreek  van  IVefl- 
Vrieslandt^  als  de  Schryver  onder  aantekent)  ter  plaatze 
daar  de  H.  Bonifacim  dc  martelkroon  heeft  ontfangen. 

Eindelyk,  zegthy,  dat  de  Biffchop  Albricus^  onder  den  -^''ƒ«- 
vuilaardigen  opftant  van  IVitikindus^  Hertog  der  Saxen ,  ̂"^j 
uit  dit  leven  is  gcfcheiden  ,  op  den  21.  Auguftus  , 
(zonder  het  jaar  te  bepaalen)  en  in  de  St.  Salvators 
kerke  ,  benefiens  zynen  Voorzaat  Gregorins ^  begraaven. 
De  Luykfche  Jaarboeken ,  zegt  hy  verder,  geeven  neftens 

Willem  Heda  en  'J.  Molanus  voor,  dat  beide  die  Kerkvoog- 
den begraaven  zouden  leggen  te  Zujleren^  in  d' Abdye  der 

adelyke  maagden,  op  den  Luykfchen  bodem,  die  door 

IP'ilhbrordus  begonnen,  en  door  Koning  Zwendeboldus  ver- 
groot en  rykelyk  begiftigt  is  geweeft;  doch  dat  deze  Schry- 

\ers  door  J.Beka.,  Adnaan  Barlandus ^  en  Mabillon  hier  in 
wederfproken  zyn ;  die  de  graven  dezer  Biffchoppen,  als 

boven,  in  St.  Salvators  kerke  plaatzen.  '^'* 
By  Willem  Heda^  (vervolgt  d' Outheitsfchryver)  ftaat 

een  Handtveft  van  Karei  den  Grooten^  'W3J2x\>^\\^  aan'' t  oude 
"Trecht  ,  (verfta  Utrecht)  daar  d''  eerwaerdige  Priejlcr  ea Kerkvüogdt  Albricus  het  bewint  fchynt  te  hebben^  vereert  de 
plaatze  Liesduine  ̂   waar  onder  de  geheele  landtftreek  aan 
dü  Eems  behoorde.  Waar  uit  befloten  kan  worden ,  niet  dat 
Albricus^  en  zyne  vordere  Nazaaten,  geen  waare Biffchoppen 
zyn  geweeft,  als  de  geleerde  Pagi  redeneert;  maar  dat 
hy  op  dien  tydt  noch  geen  Biffchop  te  Keulen  was  gewydt: 
gemerkt  dat  de  zelve  Karei ,  zoo  als  de  B 0 Hand fien  ook  j^^ar- 
bemerken,  den  tytel  van  Biftchop  niet  gewoon  is  te  geeven ///^  / 
dan  aan  gewyde  Biffchoppen.  „  27 

A  DELBRICUS     //.  by  andere  A  LFRICUS, 
ALBRICUS,  ALBE  R  IC  US,  AELBRICUS, ook 
wel  AELBERTUS,  een  Vries  van  geboorte  ,  iaroe- 
der  en  opvolger  van  den  om  't  leven  gebragten  Biffchop 
Frederik  ;  (  zie  op  F  R  E  D  E  R  I  K  BiJJchop  van  Utrecht ) 
wierd  door  't  beleidt  van  Odulph,  Canonik  van  St.  Sal- 
vator  t' Utrecht,  tot  IX  Biffchop  van  Utrecht  verkoren, 
in  het  jaar  856.  naar  't  ftellen  van  zommigen,  hoewel  an-  J.Seia. 
deren  beter  ftellen  838.  Hy  voerde  den  hynaümvznAdelen ,  Stfridus 
zie  de  reden  onder  ADELBRICUS  ADELEN:  Van /W. 
aangezicht  was  hy  mismaakt,  en  tot  dien  tydt  toe  onder  de 
Monniken  genoegzaam  onbekent  geweeft  ;  doch  van  een 
oprecht  en  vroom  gemoedt  ,  geroemt  van  zonderlinge 
deugtzaamheit.    Onder  hem  zyn  de  Noormannen  en  Dee- 
nen,  met  andere  volkeren  verfterkt,  inzonderheit  met  de  'Frlefche 
Gotthen,  S weden,  Wandalen,  enz.  weder  in  'tFranfche  Kronyl^. 
ryk  gevallen  ;  maar  wel  voornamelyk  in  de  plaatzen  aan  M^f'. 
denRhyn:  daar  door  bevonden  zich  d'inwoonders  van  Ken-  ̂  

nemerlandt  in  grooten  noodt  en  elende ,  nevens  die  van  ̂'."l'^'^ Wyk  te  Duurftede,  Niewmegen,  Keulen,  Aken,  Bon, 
Ments,  Trier,  Luik,  Tongeren,  Maeftricht  ,  en  Cen- 
trum  :    Eenigen   houden  dit  Centrum  voor  Cortryk  in  ̂ ^j^^ 

Vlaanderen;   anderen  voor  ÓV.  T'rtiyen  in  Brabant.    Te- ^^J*^ gens  dc  indringende  Arrianery  en  Sabellianery ,  \\eeix.  Adel-  q^^^ 
bricus  (andere  noemen  zynen  broeder  en  voorzaat  *  Frede-  1:^3. 
rik )  eene  gcloofsbelydenis  van  de  H.  Drieënigheit  opge-  f{g„ljg 
ftelt,  die  hy  aan  alle  Parochiën  afzondt  om  opentlyk  atge-  HarJv. 
leezen  te  worden:  dus  luid  ze  in  onze  taal.    De  Vader  is  Kronyk.^ 

eeuwige  de  Zoon  is  ectrjjig-,  de  H.  Geejl  is  eeuwig,  '^  onder-  r  deil Jcheidt  is  in  de  Perfoonen  :  de  eeuwigheit  wordt  erkent  in  het  jol,  406. 
Wezen.    De  leader  is  Almagiig,  de  Zoon  is  Almagtig,  de  H. 
Geeft  is  Almagtig.  liet  is  wel  een  drievoudige  naam ,  doch  maar 
eene  kragt  en  magt  :    de  Zoon  van  den  leader  onbegrspelyk  ge- 
genereert;  de  H.  Geeft  van  den  Vader  en  de»  Zoone  uitgaande^ 
onuitjpreekelyk ,  geen  toekomende  'magt,  maar  eeuwig  blyvende 
ondeelbaar.  Eene  vercenigde  Opperhoogheit ,  cen al-eeuwge  heer- 
lykheit ,  die  alleen  jchept ,  alleen  dc  zonden  vergeeft ,  en  '/  ryk der  Hemelen  verkent.    De  Latyufche  woorden  vindtmeu, 
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by  CbriftidMus  Sibatauus.  \\y  oiitworp  ook  cengcbcdts" 
formulier,  om  driemaal  ydcr  ̂ iag,'s morgeus,  's middags, 
en  'savoius,  tot  den  H.  (Jeell  te  fpreekeu.  Hy  was  v.ccr 
vivtig  in  het  vormaanen  en  onderwyxen :  ging  ook  de  ge- 

meente zelt"  voor  met  cenen  vroomen  wandel,  üm  de 
Arriaanlche  kettery  telhnten,  trok  hy  in  perlbon  over 
den  llroom Alkmeere ,  (Almeere) toen  Vrieshuidt  van  Hol- 
landt  Ichcidende.  Terhulpe,  in. dezen  arbeidt,  ontboodt 
hy  van  Utrecht  den  voorheen  gemelden  0.inlph^  eencn ge- 

leerden, neerüigen,  en  godtvruchtigen  man.  Weder  naar 
ïVnen  Billchoplyken  Itoel  keerende  ,  zegende  hy  'c  volk. 
Wy  hebben  geiegt,  dat  anderen  dezen  zynenyver  tegen  de 
Arrianen  Billchop  Fredenk^  zynen  broeder,  tocfchryven: 
buiten  twyfel  hebben  ze  beide  tegen  deze  inbreckende  ket- 
terye  gewaakt,  gelyk  dan  ook  dc  Heer  Schutanus  dit  op 
meer  dan  ccncplaats  hun  beide  toefchrytt:  zoo  gaat  hy  ook 
voort  met  het  aanllellen  van  Odulphus ,  tot  opzichter 
der  kerke  van  Stavoren;  die  eere  zoowel  aan /•m/triyé ,  als 
aan  Adclhricus  (of  Albricus)  gcevcnde.  Hy  was  uit  een  zeer 

Edelgeflagtein  \'ricslandt,  dochterszoon  \\nAdgillnsKo- 
ning  vanVriesiandt:zic  op  ADELBRICUS  ADELEN. 
De  Oude  Hullandtfihe  Kronyk  ,  Chrijliantts  Schotanus  , 
Dion\fiiis  Mutznart  ,  Ja>i  Velde/iaar  ,  cnz.  geeven  Adel- 
brtcHs  maar  een  regeeringe  van  zeven;  Sujfridus Petri ^  Pe- 

trus a  Didenhoven  ^  Henriannus  Culonienfts ^  cnz.  ZOmmigen 

van  negentien,  anderen  van  elf  jaren :  d'Eerftgenoemden 
Hellen  zync  doodt  in 't  jaar  84f.den  t  8.  December ,  of  ook 
op  den  15-.  Augulhis :  dc  anderen  op  85-4.  ook  op  8)  5".  en  noch 
later:  zoodat  hier  ontrent  cene  groote  verwarring  onder 
de  Schryvers  is  ,  niet  alleen  in  de  verfcheide  fpellingen 
van  zynen  naam  ,  maar  ook  van  zyne  regeeringe,  en 

doodt.  Hy  legt  t' Utrecht  in  St.  Salvators  Muniter  be- 
gr;iaven;  en  is  op  de  lyit  der  Heyligen  gebragt.  Ludgerus 
is  zyn  Navolger  geweelt. 

*  De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  eigent  dit  Geloofs- 
formulier, zonder  eenige  twyfeling  hier  over  te  maaken, 

toe  aan  Billchop  Frcdunk,  in  't  1. deel,  pag.  5-05-.  met  deze 
woorden  :  „  In  de  bovengemelde  vergadertnge  by  de  14'^akkers  \ 
„  gehouden^  (  waar  over,  verhaalt  hy  te  vooren  :  pag.  5-03.  zie  j 
,,  zyn  leven  de  manGodts  een  kort  geloofsbegrip  opgeflelt,  ! 

„  naar  de  wyze  van  ̂ t  ge  ene  den  naam  van  Athanauus  draagt ; ' en  heeft  het  zelve  aan  dePaJioors  van  zyn  Bisdom  gezonden  ̂   \ 
om  de  Chrifielyke  lecre ,  raakaide  de  Heilige  Drie-  eenigheit,  in  V 

,,  beknopt  acin  de  gelovigen  voor  te  draagen  ̂ enz.  Verder  vindt 
men  dit  van  dezen  Billchop  A/frieus,  in  't  gedachte  werk ,  1 
pag.  65-4.  aangeteekent ;  „  dat  hy,  naar  't  getuigenis  van  ; 

iJeda,  Beka,  en  meer  anderen,   daar  't  Emmius  ook  • 
„  mede  houdt ,  met  eenparige  Jlemmen  tot  Nazaat  van  den  1 
,,  H.  Fredericus  beroepen  is.  herder  ̂ dat  hy  perfoonshalve  mis- 
„  maakt  was ,  maar  daar  tegen  in  alle  deugden  uitjiak  ;  zynde  ■ 
„  vierig  in  den  Godtsdienjl  ̂   het  wankelbaar  e  volk  verjïerkende., 
,,  een  uitrooijer  der  ketteryen en  eenverfmader  der  rykdommen  ; 
„  dat  hy  eindclyky  nadat  hy  zyn  leven  in  groote  Godtvruchtig- 
„  heit  hadde  ovcrgebragt op  den  if.  Augujius  (zonder  mei- j 

dinge  van  't  jaar  )  is  naar  den  Heere  gereifl.,  hebbende  byde\ 
„12.  <>ƒ,  zoo  anderen  willen by  de  "j.  jaar  en  aan^t  roer  der  re- 
^^igeeringe  gezeten.)  en  is nevens  zynen  broeder /w    Salvators  ! 
„  kerke  begraaven.  \ 

„  Onó.cï  Alfriciis  (vervolgt  de  Schryver)  heeft  de  Graaf  j 
„  Rotgarius  ecne  menigte  van  goederen,  die  hy  bezat,  aan 

d' Utrechtfche  kerke  gefchonken;  als  vooreerit  in  de 
„landen  van  Leomenke,  oiLomryke.,  (milfchicn,  tekent 
„  hy  aan  ,  de  Limerfche)  de  Meluwe Hititengoye;  en  vor- 

„  ders  in  de  dorpen  7^a;/W,  Alatinge M'^ejlerhej'e ,  Duitinge 
„  Loene Sulmonde IVageninge   'Houten.,  Brakel^  T'huil ,  cnz. „  Deze,  en  meerandere  plaatzen,  die  voor  hetgrootfte 
„  gedeelte  wel  bekent  zyn,  Itaan  uitgedrukt  in  de  Regillers 

,,  der  giften,  die  by  "J.  Gerbrand  van  Leyden ,  in  zyne  Ne- 
derlandtfche  Chronyk,  in  't  brede  aangehaalt  worden. 
„  Insgelyks  heeft  Alfricus  aan  de  zelve  kerke,  tot  een 

„  lyftogt,  vereert  alle  de  goederen  die  hem  toequamen  in 
„  de  dorpen  Grao/»^?,  Fumechara.,  en  Hera:  mitsgaders  in 

^,ZeiJi,  Liesduine,  Hees.,  cn  Toren,  in 't  2f .  jaar  der  regee- 
,,  ringe  van  Keizer  Lodewyk;  en  in  't  838.  jaar  naChrillus 

„  geboorte. Hier  op  volgt  nu  d'aantekening  van  eencn  anderen  Schry- 
ver, hoewel  van  dc  zelvegevoclens  en  geloofsbclydenifle, 

die  den  inval  der  Noordtfche  volken  een  weinig  anders 
als  boven,  by  hem  pag.  ̂ ff.  op  de  volgende  wyze  befchryft. 
„  Beka  en  Heda  fchryven ,  dat  de  Noorwegers ,  Deenen , 
„  en  Zweeden,  onder  deezen  Alfricus ,  met  een  fchrikke- 
„  lyk  geweldt,  en  een  ontelbaare  menigte  van  volk  gevallen 
„  zyn  in  het  eiland  Batavia,  en  in  dc  omleggende  landen  , 
„  alles  vernielende  en  verdelgende  daar  zy  maar  by  kon- 
„  den ;  de  vrouwen  fchoffeerende  en  gevangen  wcgvoe- 
„  rende,  de  manluiden  zonder  eenige  verfchooninge  ver- 
„  flaande;  alle  dorpen,  kaiieelen,  lieden,  daar  zy  maar 
„  voorquamen,verbrandende,  enz.  Onzejaarboeken  hebben 
„  dat  ook  niec  vergeeten ;  daar  zyn  'er  die  dce/en  inval 
„  voor  de  eerfte  rcizc  houden,  dat  de  Noordfche  volke- 
„  ren  onze  geweften  bemagtigt  hebben.  Doch  de  naam- 
„  looze  Jaarboeken  der  Franlchen,  door  Pithsus  uitge- 
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„  gccvcn,  ïeggcn  ,  dat  zc  al  by  het  leven  van  den  Biflfchop „  irederik  in  deeze  landen  geltroopt,  en  fchrikkelyk  huis 
gehouden  hebben:  en  Stgebertm  zoo  Wel  als  Krantjius, 

„  Ichynen  dat  zeggen  te  bekragtigen. 
ADELBRICUS   A  D  E  L  E  N  ,  een  Vries  van  ^ 

eenen  zeer  Edelen  Ridderlyken  ftam,  die  zyn  woonplaats  r>,4f„j^ 

en  verblyf  onder  het  dorp  Sexbierum  hadt.    Hy  kreeg  ten  'deF.f.  ' echte  Conovetla.,  dochter  van  Adgillus  den  II.  Koningk  der  Gtrtn 
Vriezen.    Hy  veranderde  zyneii  iiAnm  Adelbrick in  dien  ̂ Mh. 
van  Adelen.,  of,  volgens  anderen,  en  vermocdelyk  beter,  Winjtm. 
hy  beval  zyne  kinderen  voortaan  by  hunnen  naam  den 
bynaam  van  Adelen  te  voeren  ;    dat  van  hen  tot  op  dezeu 
dag  toe  achtervolgt  is  i  zoodat  hetgeflacht  der  vimAdelensy 
in  Vrieslandt,  van  moeders-zyde,  uit  Koningklyken  Vrie- 
fchen  bloede  is ;  het  wel  ke  onlangs  eerlt  uitgeltorven  zynde , 
zo  word  de  naam  vervolgens  noch  ingeheughenille  bewaart, 
in  't  moederlyke  ooir,  door  Adelen  van  Kroonenburg,  te 
Sexbierum;  die  nochvandenhuize  van/??'/»^  is.  Conovcllay 
cene  zeer  Godtvruchtige  Vrouw,  won  by  den  gemelden 
haren  Man  twee  zoonen,  Frederik.,  cn  Adelbrik.  Beifle 
nocii  jong  ,   wierdenze  van  hare  Moeder  den  Biffchop 
Jiixfned,  van  Utrecht,  toegezonden,  om  in  de  gronden 
der  Chriftelyke  Religie,  en  de  pligtcn  der  Godtvruchtig- 
heit  wel  onderwezen  te  worden.    Daar  in  zy  zoodanig  . 
toenamen,  dat  zy  beide,  de  een  naden  anderen ,  Biffchop- 
pen  van  het  Utrechtfche  Sticht  zyn  geworden  :  zie  op  r/^  ;^' 
ALBERICUS  den  II.  en  op  FREDERIK,  iJ/yi  ̂^^'j fchoppen  van  Utrecht.  c^L,!» 

ADELBRICUS  ADELEN,  uit  het  geflacht  /J IJ^' 
van  den  bovengemelden  Adelhricus  Adelen.,  Neef  der  Bif-  witif.' 
fchoppen />^^/m^,  ie.\\Adelhrick\  wasontrenthetjaar85-o.de /ei.  109.' 
derde  Poteftaat  van  Vrieslandt.    Hy  floeg  en  verdreef  de  P.  a  Di- 
Noormannen.,  die  eencn  inval  in  Vrieslandt  deeden  ,  op  het  denh.in. 
Vriefche  geweltaanden  L<jawr-ftroom ,  ontrent  het  vlek  ■F«''. 
Collum:  verder  vinden  wy  van  hem  niet  aanmerkelyks.  Zie 
van  de  magt der Po/^7?.a/e»  in  Vrieslandt,  hunampt,  verkie- 
zinge,  en  hoe  't  Potellaatfchap,  in  zyne  kracht  (taande,  Vries- 

landt zeer  treffelyk  heeft  doen  bloeijen,op  Potestatent. 
ADELEN,  een  Slot  of  Adelyk  huis,  dat  in  de  Vander 

Vriefche  Grieteny  Wonferadcel ,  onder  't  quartief /fe/ïer^oo,  Ho:tve 
gelegen  was  in  't  dorp  Ptngjum.  #  handv. 
ADELEN,  een  flot  of  adelyk  huis  in  de  Vriefche  chron. 

Grieteny  Barradeel ,  onder  't  Quartier  IVeJlergoo  ,  in  het  H'/w/e- 
dorp  Sexbierum.  tnius. 
ADELEN,  een  zeer  edel  geflagt  in  Vrieslandt.,  van 

de  mocdcrszyde  uit  Koningklyk  Vriefch  bloet  :  zie  op 
ADELBRICUS  ADELEN. 

Schot. 

A'DELHEYD,  anders  Alida,  Alyd.,  en  Alyt,  Voog- 
defie  over  Hollandt ,  Zcelandt,  enz.  gedurende  de  min- 
derjarigheit  van  Grave  Floris  den  V.  Na  dc  doodt  vanGra- 
Ve  l-Fillem  van  Hollandt,  en  Roomfch  koning  ,  door  de 
Vriezen  verflagen  (zie  opWlLLEM  DEN  H.  Grave 
van  Hollandt)  wierd  de  regeering  over  de  Graaflykheit  van 
Hollandt,  en  Zeelandt,  in  voogdylchap  aan  Floris.,  broe-  OuJe 
der  van  den  gemelden  Grave  Willem  ,  in  't  jaar  ii^y.  of  Holt. Kr, 
izfó.  opgedraagen  :  Maar  deze  Floris.,  omtrent  drie  jaaren  M  317. 
daar  na,  in  een  tournoyfpel  eene  doodelyke  wonde  ont-  Scriver. 
fangen  hebbende  ,  waar  aan  hy  t'  Antwerpen  overleedt ,  Gr/jv. 
wierd  in 't  jaar  layS.  tot  een  niewe  Voogdtin  zyne  plaatze,  t"'»^oi^' 
Hertog  Henrik  van  Brabandt ,  zufterling  van  den  jongen  ̂ ^y^'- 

Grave  f/mjjofzoon  van  des  onmondigen  GraafsOudt-oom,  ̂ •"f^'' aangeftelt:  doch  hy  wierd,  om  de  fnoode  dartelheden , en  ̂ ^^^ 
Veld. 

294. 

^  H'iv&us ütto  van  Gelder,  uit  het  huis  vanNafiau,  eencn  zoon  van  chr. 
des  jongen  Graafs/yomOudt-moeije:  daarentegen  verkoren  Brab.l. 
die  van  Zeelandt  vrouwe  Adelheid,  zuiter  van  Grave  Wil-  16. 
lem  den  II.  weduwe  van  Grave  Jan  van  Avennes,  van  He-  O.  Holl. 
ncgouwen,  als  de  naafte  in  den  bloede:  daar  die  van  Hol-  chron. 
landt  en  Zeelandt  oneenig  over  wierden,  en  de  Hol- 317- 
landtfche  Edelen  groote  onrulten  in  't  landt  om  verwek-  5-  VeL 
ten:  want  veelen  van  hen  hielden 't  voor  fchande,V3neen  denaar f. 
wyf  geregeert  te  worden,  en  hadden  daarom  Grave  ^94* 
alsgezegt  is,  tot  Voogt  verkoren;  ook  groeide  dezetwee- 
dragt  zoodanig  aan,  dat'er  naderhant  een  hardt  gevecht, 
tuflchen  beide  partijen,  om  voorviel  tc  Voervotfe' ,  of, zoo 
d'üude  Melis  Stoke  zegt,  Vernouts-ee.    Hy,  die  omtrent 
dezen  tydt  geleeft  heeft ,  maakt  van  den  Hertog  vanBrabandt 
geen  gewag  als  Voogdt  ,  maar  ftelt  vrouw  Adelheid  vixx 
Henegouwe  ,    terilondt  na  de  doodt  van  haren  broe- 

der Grave //-'///«-w,  tot  VoogdelTe  over  Hollandt.  By  J. 
de  Beka  leeltmen  Voornerzee  ,   volgens  den  druk  Anno 

1611.  \\\t^ege.cvcn'viin  BernhardiisFurmerius;  maarinzom" 
mige  gefchrevene  Exemplaren  vindtmen  Vomotitzee  ,  cn 
d'öWf  Hüllandtfche  Kronyk  fpeldt  Voervoetzee.    Wederzyds  j>tka  in 
fneuvelden'er  zeer  veelen  ,  echter  behielden  de  Hollanders  Hennco. 
het  veldt,  en  Otto  van  Gelder  bleefVoogdt  door  overmagr.  xo.Efif. 
De  naam  van  Voervoetzee  in  de  Oude  Hol  landtfche  Chro-  O.  Holl. 

nyk  ;  van  Vernouts-ee  by  Melis  Stoke;  \^nVornoutzee  inde  Chrojnl^ 
oude  Goudfche  Chronyk  ;  van  p'oomerzee .,  oiVornotfé.,  enfo^-  3^7» 
Vornerjéhy  J .  de  Beka;  van^er«/«e«  by  MattheusVoffius ,  of  3^^. 

Voor- 
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P^oornetee,  hj  ïytten  Vcrtaalder  N.  Borremans,  of  Voer- 
nout-zee  by  J.  Reigersberg  in  de  Zeeuwfche  Chronyk  , 
of  Voimezca  by  P.  Didenhoven,heeft  niet  weinige  Scliry  vers 
het  hoott  gebroken,  om  uit  te  vinden,  waar,  en  welke 
deze  plaatze  niogt  geweeft  zyn,  zonder  evenwel  iet  voor 
volle  zekerheit  te  durven  vuil  (lellen:  te  meer,  omdat 
de  Gefchiedboekcn  ons  geen  licht  noch  berechtgeven ,  of 
het  een  Water-  of  Landtgevecht  is  gewecfi.  Ondertuf- 

A  D 

tl. 

■*  * 

"y 

(menigte)  by  zich  had;  hoe  kon  hy  dan  ccn  getal  van  4000 
dooden  gchadt  hebben?  Waren 'er  40.  (zegt  de  Heer 
Scriverius  hier  op)  'twas  al  vecle.  'Jan  Reigersberg^  inzyne 
Zeeuvjfche  Chronyk^  heeft  ook  alleenlyk,  AsX  Adclheid  é^n 
(trydt  op  de  Weftvriefen  won,  zonder  het  getal  der  doo- 

den uit  te  drukken:  dusbequam  de  heldtdadige,  maar  ook  ''^^^Iv 
arglilligeVorllln  deze  zege.  Ondertullchen ,  gi:\)'kAdeihcids  -joetil}, 
kloekmocdigheit  geroemt  wierd,  was  daar  tegen  hareecr-  gp  ' 

ÖuJ. 
GouSif, 

Kron. 

paz.  67.  Ichen  fchynt  uit  de  Oude  Rym-Chronyk  %<an  Melis  Stoke  te  gicj  igheit  en  Itaatzucht  lafterlyk  ;  daar  beneven  oorzaak  van  z.c, 
Re't«ersl>.  blyken ,  dat  deze  flag  ergens  in  de  Zeeuwfche  landen  voor^  zeer  veel  quaadts,  inzonderhcit  van  het  beklaaglyk  onheil  p. 
crc. 

Ive 

„     „  ...  .....  247' 
gevallen  is :  houdnien  het  voor  eenen  zeeflag ;  dan  mogt  men  s  harer  eenige  onfchuldige  dochter ,  vrouwe  Ada ,  die  zy ,  noch  2  48.  At, 

M. 
Vojftus 

vai.m 
Tlor.  V. 

vermoeden  dzt l^orKouts-ce,  P'oerfier of (^oor^er  zee zal  bete 
kenen  de  Voorner-zee  ,  of  de  zee  by  de  Stadt  F'oorne^  in oude  tyden  gefpelt  Vocme.  Indien  voor  een  landtftrydt, 
zoo  kon  die  ergens  op  't  landt  van  Voorn,  aande/!ee,  ge- 
fchiedt  zyn;  of  op  eene  plaats  of  Landtflreek  opdien  tydt 
Vernouts  Ee,  of  Voervoetfé,  enz.  geheten:  doch  nader- 
handt,  met  zoo  veele  andere  Landen  en  dorpen,  door  de 
ïeeweggefpoelt,  en  nuonbekent.  Dus  wierdt  dan  vrouwe 
Adelheid  door  de  Hollanders  uit  hare  Voogdy  over  Hol- 
landt  en  Zeelandt  gefchopt.  De  jonge  Grave  Floris  tradt 
daar  na  met  de  Vlamingen  in  verbondt;  heeft  ook  (ver- 
moedelyk  met  bewilligingvan  de  Staten  des  Landts )  Graaf 
Otto  van  Gelder  de  Voogdye  opgezegt,  en  zyne  Moeije 
Adelheid  is  weer  de  zorge  der  Regeeringe  aanbevolen  ; 
vermits  hy  noch  te  jong  was  om  dien  laft  te  dragen:  dit 

gefchiedde  in  't  jaar  1271.  Doch ,  ontrent  vier  jaren  daar 
na,  heeft  hy  haar,  door  eene  onbedachte  drift  zynerjeugt, 
niet  alleen  fmadelyk  afgezet  ,  maar  ook  ganfch  uit  Hol- 
landt  gedreven.  Zie  onder  vele  anderen  hier  op  na,  Matth. 
Vojfius  in  zyne  Jaarboeken  van  Hollandt  en  Zeelandt,  Thomas 
Vligerius  de  Comitibus  Hollandice  ̂ c.  voorts  op  FLORIS 
den  V-  Grave  van  Hollandt  en  Zeelandt,  k^c. 
ADELHEYD,  anders  AriDAofALYT,  dochter 

maar  omtrent  17.  jaren  oudt,  uittrouwde  aan  den  j^erin*  iito'^e 
gen  Grave  Lodewyk  van  Loon:  vermits  zy  nu  wel  wi(l  dat  R'ymkr, 
dit  ganfchclyk  tegen  de  borfl;  der  Ridderfihap ,  Edelen,  en  p-  (^o. 
Steden  van  Hollandt  en  Zeelandt  zoude  zyn;  zettezyde-  ReiienL 
zen  handel  (ten  dien  einde  den  gemelden  Lodevjyk  van  '('''"»• 
Loon  al  by  tyds,  en  onder  de  doodelyke  ziekte  vaii  haren  '^'^'l 
Man  Gruve  Diderik ,  en  buiten  zyn  weeten ,  ontbodcnheb-  '^^  V 
bende ,  om  in  alle  ftilheit  in  Hollandt  te  komen)  met  zulken  ̂ '  ̂'** 
fpoedt  voort ,    dat  haar  mans  uitvaart  ,   als  onderwy- 
len  overleden,  tot  na  de  bruyloft  van  haare  dochter  Ada^ 
tot  haaregrootefchande,  en  't  verderfvan  haar  eenig  kindt, 
uitgcilelt  wierdt.  Dit  werk  befchikte  zy  dus,  vermits  zy 
haar  Mans  doodt  voor  de  deur  zag  ,   en  zich  verzekert 
hield  dat  Grave  Lodewyk,  door  haar  bcUel  tot  zulk  een 
hoog  huwelyk  geraakt,  haarnergcns  in  zou  durven  weder* 
fprecken,  en  zy  dezer  wyze  't  roer  der  regeeringe  in  han- 

den houden.    Wat  hier  op  gevolgtis,  hoe  de  ongeluk-  ̂ ^»>- 
kige  vrouwe  Ada ,  buiten  hare  fchuldt.,  korts  daar  na  uit  haar  f^clyf 
vaderlyk  erfdeel  geworpen,  gevangen  gezet,  en  in  haare  ̂ f"fi-f' 
gevangkeniHc  door  de  doodt  weggerukt  wierdt;  zie  op 
ADA,  op  LODEWYK  GrAje  van  Loon,  c«  WILLEM 
den  l.  Grave  van  Hollandt. 
ADELHEYD,  anders  ALID A ,  ALYD ,  of  ALYT 

van  Poelgeeft ;  uit  eenen  vermaarden  adelyken  Stam  der  Hol- 

an- 

di-re 

rc»  op 

ADA 

aange- 

uet,tn. van  Diderik,  Grave  van  Kleef,  gemalin  van  Z>/</^r/i  den ^ 
VIL  Grave  van  Hollandt,  Zeelandt,  &c.  was  eene  vrouw  jlandtfchc  Edelen,  was  ongemeen  fchoon  ,  maar  niet  minder 
van  ongemcene  kloekmocdigheit ,  die ,  met  eene  mannelyke  wulpfch  ,  dartel ,  en  lichtvaerdig ;  wierd  daarenboven  onma- 

dapperheit,  eenen  veldtflag  zou  hebben  konnen  bywoo-  tig  trots,  en  hoogmoedig,  toen  Hertog  van  öc/'/ere» 
,      nen,  en  beftiercn.    Toen  gemelden  haren  Man,  Grave  (eerll,  gedurende  de  krankzinnigheit  van  Grave //-^zY/t-»/, 

^        Diderik,  t'eener  tydt  wierdt  aangetall:  van  fw&e.d^rWi'Vy-i^deF.  Ruwaerd,cu.,n^  dcszelfs  doodt,  Gr^z'z;^  van  Hollandt, 
lli       anden,  namelyk,  van  Grixvc  Balduyn  v^.n  Vlaanderen  en  i  Zeelandt,  enz.  overleden  in 't  jaar  1404)  haar  ten  byzit 
m' Henegouwen,  ewviw      Drechter  (briefen ,  ondct  Jonkheer  \hz(i  genomen.    Zy  was  de  zyde  dtr  Cabeljanvjfchen  toe-  M.Voff, 

broedervan  Grave  P/Wfr/'X' (vermidtszommigeoor- 1  gedaan ,  en  hitfte  derhalven  Albert  gedurig  tegen  de  Hoek-  jaarb.v. blazers  en  vuile  tongen,  haat  en  vyandtfchaptuflchendeze  jyf^e>2  op.    Daar  door  wierd  het  vuur  der  oneenigheden  ,  lioll.p. 
twee  broeders  hadden  berokkent )  was  hy  in  beraadt ,  wienidat  tuflchen  deze  twee  verwoeftende  partyen  wat  gefmoort  47'^' 

van  tweën  hy  eerft  te  keer  gaan,  of  aangrypen  zoude.  Na  ge-  j  was  geweell.weér  in  hevige  vlamme  ontfteken.^^///?;>?,zoon  '^^h"_ 
nomenberaadtenbefluit,verdeelthy  zynekrygsmagtintwee  van  Albert,  mishaagde  niet  weinig  dat  de  vleijerijen  ,  de-  Comit. 
hoopen.    Met  den  eenen  trok  hy  in  peribon  op  tegen  1  zer  ontuchtige  en  trotsmoedige /?d^p//jeyi^,  zoo  veel  op  zy- 
Grave  Balduyn:  den  anderen  hoop,  en  't  beleidt  beval  en  |  nen  vader  vermogten.  Het  verdroot  hem, dat  hy  gcdwon- 

ieYa in 
BaU. 

Holl  in Albr. 

betrouwde  hy  aan  zyne  gemalinne  Adelheid,  tegen  de  Drechter 
Vriefen.  Het  ontbrak  haar  aan  geen  hart  en  moedt ,  om  de 
Vyanden  onder  de  oogentezien  ,  en  eenen  Veldtflag  te 

O.  mll. 
Kron. 
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vermits  in  Jongkheer  IVillem  een  onvertzaagt  hart  ftak ,  en 
de  Vriefen  een  ftoutmoedig  en  hartnekkig  volk  waren : 
(  men  merke  hier  aan ,  dat  door  de  Drechter  Vriefen  vcr- 
llaan  worden,  de  Wed- Vriefen ,  die  te  Enkhuizen  en  daar 
omtrent  woonden  ,  wiens  landt  het  Drechter  Landt  ge- 

heten wierd  ;  zie  op  DRECHTER  VRIESEN.) 
Adelheid  kocht  dieshal  ven  de  Vriefen  met  geldt  om,  en 

kreeg  hen  op  hare  zyde;trok  vervolgens  op  Jongkheer/Z-^/Z/é';» 
P.Scriv.  aan,  en  leverde  hem  in  't  jaar  1195".  dicht  by////^;w«^ir,  (lag; 
H.iiorr.  {IVillera  had  deze  Stadt  korts  te  vooren  ingenomen  en  ver- 
innotis  brandt;)  het  gevecht  was  fel,  en  't  üout  in  denaanvangk 
f/"  twyfelachtig,  naar  wiens  kant  zichdezege  wilde  wenden  , 
jaarb.  tot  dat  die  van  Niewendorp  (of  Niewdorp  )  en  IVinkel,  met 
P-  hunne  Vaandelen  verraderlyk  tot  de  Hollanders  overlie- 
Voffins  pcn^  die  aanftondts  op  de  nu  ontblootte  zyde  hunner  Vyan- 
]aarb.  vielen,  en  voort  van  achteren  en  vooren  indrongen  : 

"lij's/flif  "^y^^  wierd  den  noch  overige  Vriefen  eene  groote l'^mk     "'^'^^''1^!?^  toegebragt.     De  oude  Goudtfche  Chronyk  zegt  , 
'''  dat  'er  over  de  4060  Vriefen  verflagen  bleven ;  'maar  de 

gen  wierd  haar  meer  dan  eene  eige  moeder  te  ontzien. 
De  Hoekfchen,  die  Albert  tot  het  RuvjaerdfchapO\'QX  Hollandt 
en  Zeelandt  hadden  gevordert, welker  zyde  hyook  te  voo- 

waagen  ;  echter  vondt  zy  geraadzaam  lift  te  gebruiken ,  j ren  had  gehouden,  fpeet  het  ten  allerhoogften,  dat  ze  nu 

Heer  P.  Scriverius,  in  zynen  Toetsfteen  dezer  Chronyke, 

fpreekt'er  aldus  van,  uit  de  oude  Egniontfche  Chronyk,  zon- 
der het  kleen,  of  groot  getal  der  gefneuvelden  uit  te  druk- 

ken: „De  Grawm  Adelheid  (y^/y/)  befchikte  te  Egmont 

„  de  nootwendigheden  des  borlog's  tegen  de  Vriefen,  be- „  leggende  alles  met  een  wonderlyk  vernuft,  en  haaron- 
„  beteutert  toonende  :  zy  maakte  ook  te  winnen  de  Vriend- 
„  fchap  der  oudfte  en  voornaamfte  Vriefen  van  Nothorp  , 
„  die  zy  tot  haar  gelokt  had,  &c.  Melis  Stoke  zegt  uitdruk- 
kclyk  in  de  Rym-Chronyk,  dat  die  van  Winkel  en  Nyedorp 
aan  Jongkheer  IVtllem  {ondermiet)  dat  is,  door  omkoping, 
afvallig  gemaakt  waren  ,  en  niet  vochten  ,  maar  wee- 

ken :  hy  begroot  ook  't  getal  der  geblevene  Vriefen  niet ; 
en  gewilTelyk  ;  daar  twee  omgekofte  dorpen  den  uitflag  aan 
eenen  Veldtflag  konden  geeven,  moet  de  hoop  niet  zeer 
groot  zyn  geweeft.  De  Rym-Kronyk  zegt  alleenlyk  van 
Gravinne  Adelheid,  of,  zoo  zy  haar  noemt,  Alyt; 

A  L  Y  T  quam  mitten  Kenemaren , 
Ende  met  Ridderen  van  den  haren  ; 

Daar  by  voegende  ,  dat  Willem  maar  een  klcene  menye 

dus  door  hem  verdrukt  wierden,  en  alles  door  eene  Byzit 
wierd  beftiert;  datmen  ,  in  plaats  van  den  Gr^zi;?  en  de  Sta- 

ten des  Landts,  nu  eene  hoer  moft  ecre  bieden, ja  gehoor- 
zaamen :  datmen  zonder  haar  aan  geen  ampt ,  aan  geen 
gehoor,  aan  geen  recht  kon  geraaken  ;  datze  uit  hunne 
bedieningen  fchopte ,  allen  dien  zy  wilde  hoonen ,  enz.  Ver-  idem 
mits  nu  de  Hoèkfchen  bemerkten  dat  Wülem  yznOoJlervant ,  d.  470, 
zoon  van  Albert,  al  zeer  lang  van  deze  Adelheid  afkecrig  O.Goudf. 
was  geweeft,  mcendenzc  hem  eenen  aangenaamen  dienlt  ̂ rcny-i 
te  zullen  doen,  door  haar  uit  den  weg  te  ruimen.    Daar  f-Aló. 

op  zyn  eenige  t'zamengefpannenen  onder  de  Hoekfchen  by 
nacht  in  't  hof  gedrongen ,  vielen  met  bloote  degens  in 
Adelheids  üaapkamer ,  en  bragten  haar  met  veele  wonden 
om  't  leven:  dit  gefchiedde  in  't  jaar  1392.  in  den  nacht 
na  den  woensdag  van  St.  Mattheus  binnen  'sGravenhage. Grave  Albert  was  daar  over  uitermaaten  vertoornt  ,  doch 
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hield  zyne  gramfchap  binnen;  vermits  de  beftellers  van  dit  j^i  ̂̂ ^^^ 
werk  veele  in  getal ,  van  een  groot  aanzien ,  en  in  fterke  q 
Kafteelen  geweken  waren : .1.  maar,  opgehitft  door  de CizZ-f/-  kronyii^ 
jauwfche  party  ,   inzonderhcit  door  Heer  Jan  van  Arckel,  ƒ.  40^. 
die  met  Egmont  Hoofden  dezer  vcrdeeltheden  waren ,  deed  o.GouJ, 

hy  de  Hoekfchen  voor  't  Hof  roepen.    Zy  weigerden  zich  Ijrcwyfr 
te  recht  te  ftellen  voor  eenen  Vorft,  die  verwoedelyk  te-  pa^.\  i», 
gens  hunne  perfoonen  van  grimmigheit  blaakte.  Dies  wier-  Vojfïi 

denze  gebannen,  met  verbeurt-verklaring  van  alle  hunne  i""''^- 
goederen.    De  voornaamften  onder  hen  waren  Heer  Phi-  /"»i-j8f. 
Ups  Burggrave  van  Leiden  ,  Heer  Diderik  van  Afpercn ,  met 
zynen  zoon ,  de  twee  gebroeders  Ambachts-Heeren  vander 
Lek,  Heer  Henrik  van  Monffort,  Heer  J.-tn  van  Heemfiede^ 
Heer  Jan  van  Vliet ,  Heer  Philips  van  Polanen  ,  de  Heer 
van  Duvenvoorde  ,  enz.  Zeer  ernftig  badt  Wtllem  van  Oo'  \ 
flervant  zynen  Heer  vader  voor  hen  :  maar  vernam  dat 
men  hem  hieldt  voor  deelgenoot ,  immers  toeftemmer  van 
den  begaanen  moordt.  Hy  nam  daar  op  met  de  anderen  de  itdi?^ 
vlucht  uit  \Gravenhagc  naar  't  Kafteel  Altena  ,  by  Woudri-  ibid. 
chem  of  Workirm.    De  oude  Hollandtfche  Chronyk  zegt, 

dat  W^illem  van  Ooftervant  voor  deze  Edelen ,  die  hem  zeer 
lief  waren,  gebeden  hebbende,  van  zynen  vader  ganfch  niet 
gchoort  wierd;  deshalvcn  hy  toornig  wordende,  in  arren 

moede 
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moede  v:in  hem  fchciddc ,  cn  zich  naar  0«/'?'<*«^  begaf.  Daar 
lyn'er  idus  hiut  v,ich  de  Heer  M.  l'oljlus  hoorcn ;  diemee- 
neu  dat  dc  Hoekfehen  over  deïeii  handel  van  't  vermoor- 

den \.\\\  AcUlheiii  \M  Pucl«ccjiy  met  OoJ}erz\i»t  hadden  ge- 
raadpleegt,  en  daf/.e,  ronder  hem  tot  hunnen  ruggelleun  tc 
hebben,  ruiken  grooten  werk  niet  zouden  liebben  durven 
bellaan.    Dat  hy,  Ichoon  hy  't  niet  VQor  goedt  keurde, 
evenwel  daar  liiet  tegen  was;  maar  alles  by  zieh  hield , 
als  twyfelende  aan  den  onzekercn  uitllag  ,  dien  hy  zich 

t^eenliiis  geweeteu  wow  hebben:  doch,  voegt  hy'er  by  ,  daar 
alle  Schryvcrs 'ivvygen,  kan  ik  niet  tekers  zeggen,  enz. 
Hier  op  aan  trok  Al/^crt  ryn  volk  uit  IJolLimie ,  /.celandt  en 

H  <rll4  riesLiMdt  by  ccn,  w'ierd  Vcldthccr  tegeir/ynen  eigen 
ïüon  U'ilUm  ,  eu  rukte  voor  /ilte»a  ;  tcrwylen  Cocnmadt 
A'«'tr,  vader  van  Willem  Kftj'fr,  d'\c  (vermits  hy  als  Hotinee- 
(ler  van  Hertog  //tófr/  van  Beljercn^  Grave  van  l  lollandt, 
Zeclandt  ,  enz.  Adelheul  tegen  dc  belpringers  had  willen 
belchermcn,  ook  om  hals  was  geraakt)  op  Albcrts  bevel, 
met  cenig  krygsvolk,  alle  de  landerijen  der  Hockjlhat  vcr- 
woeÜte.    Toen  wierden  ter  neer  geworpen  't  huis  te  Hu- 
di-Kp\l,  Duvcnvuorde ,  Sinjdburjl  ̂   llcemjlcdc^  Padde»poc/,  cn 
meer  andere  Burgtcn  cn  Kalleden  der  Hoekfehen.  Wtl- 
Icm  van  Oojhrvant ,  't  KaÜeel  van  /liu-fja  genoegzaam  van 
alle  noodwendigheden  voorzien  hebbende,  weckmetzync 
Bondgcnootcn  naar    Mcrtogeyibofih.  Gedurende  dc  belege- 

ring van  Aluna.,   quam  Billchop  Jan  van  L«v.(',  jongfte 
zoon  van  Hertog  Albcrt,  cn  bezwoer  zynen' Vader,  dat hy  doch  zynen  ouditen  zoon  Wtllcw,  als  ook  de  Jloeffciic 
Edelen  ,  weer  in  genade  wilde  aanneemcn  :  't  zelve  verzoek  1 dccden  de  Staten  van  lieKegauzven ,  nevens  dc  Afgezondenen 
der  Hullandtfche  en  Zcativfche  (leden.  Echter  kondcnzc  niet . 
anders  verwerven,  dan  dal»  de  bezetting  van  het  Kaltcel 
Aliena  tocgctlaan  wierdt,  behoudens  lyf  en  goedt,  naar] 

Hertogcxbojïh  te  mogen  trekken.    Toen  deed/^/Amdcczc . 
ücrkte,  behalven  alleen  dc  twee  torens,  onder  de  voet 

fmyten.  Jongkhcer  H  'illcm  \an0ojlerva»t bemerkende  dat  j 7jn  Vader,  gedurig  door  de  Cahcljauwfchcn  aangezet ,  | 
in  zyne  llrenge  hardigheit  voortvoer,  begaf  zich  met  de 
Hoekfchc»  naar  /W//ry/-,  by  Koningk  C^ïcW,  of,  zoo  an- 

dere zeggen ,  cerd  w^ltlx  üe-imnarken ,  van  daar  naar  E);gclaMdt , 
vervolgens  naar  den  Franfcheyi  Koningk.  De  Wt<ii M.VoJJïus 
meent,   dat  Grave  Wtllcm  van  Oujkrvant  niet  zoo  heel 
lang  in  zyns  Vaders  ongenade  heeft  gellaan,  maar  alreeds 

't  jaar  1394.  met  hem  verzoent  is  gewecft:.    't  Zy 
zoo  'twil,  de  trots  en  meellerfchap  van  Hertog  Albcrts 

HoU.  in  Byzit,  Adeihcid  van  Poelgecjl  ̂   heeft  Holla:idt^  vermits  zy 
dc  ondergeraakte  Cabcljauwjlhe  zyde  weer  op  dc  been 
holp,  zeer  zwaare  fchade  cn  onrull ,  haar  zelve  dedoodt, 
en  meer  andere  rampen  en  verwoeftingen  veroorzaakt. 

Wanneer  nu  Hertog  AIbcrt  \m  Beyeren in 't  jaar  1404.  ge- 
(lorven  was ,  en  zyn  zoon  U'illcrn  van  Oojlervant  in  de  Re- 
gecring  over  He-negouwen.,  Holliwdt,  Zeeiv/idt ,  en  l^rieslar/dt 
getreden  was,  heeft  hydc  Hoekfehen  ,  als  die  met  hem  ver- 

drukt waren  gcwcell ,  zonderlingegrootegunilenbctoont : 
daar  tegen  haatte  hy  de  Cabeljauwfchen  doodclyk,  ver- 

mits ze  hem  by  zynen  Vader  hadden  zwart  gemaakt,  en 

d' oorzaak  zyner  ballingfchap  gcwcell  waren:    zie  ver- 
der op  ALBERT  van  Beyercyi  Grave  -van  Hollandt,  en 

WILLEM  van  Oojlcrvant.'^  \  Is  een  millag  van  Saffridus Petri,  dat  Heer  Jan  van  /^rfXr/middeIaar  zou  geweelt  zyn, 
tullciien  Hertog  Albert  en  zynen  zoon  Willem  tot  vcrzoc- 
ninge:  daar  hy  in  tegendeel,  met  C onraad Kuyzer.,Gr^ve.  Albert 
op  het  hevigll  aanhitltc  tegen  den  gemelden  zynen  zoon. 

■^PP'Jl^-  D'  ontuchtige  en  rampzalige  Adelhad^  boelin  van  Hertog 
^  B  !é"  ̂"  G  '^^'^  Albert ,  was  de  dochter  van  Heer  Jan  van  Poelgeejl , jonger  zoon  van  Dirk  van  Poelgeejl^  Heer  van  Homade 
O  Hji  '^^  Coudekerk ,  van  hem  by  Juttiou  Clementia  van  Nievelt 

Kron.    o'^wonnen'.:  Hy  bezat  het  laagc  huis  tc  Poelgeejl.,  cn  ovcr- 
Vslf.cju-c.  Icedt  1390.  twee  malen  had  hy  tc  Jeruzalem gewccll.  Hier 

Voffius'  dient  aangemerkt ,  dat  Hertog  Albert  deze  Adelheid  van Poelgeejl  als  boel,  nadat  hy  Weduwenaar  was  geworden, 

gebruikte. A  D  E  L  U  S  of  A  D  E  L ,  in  de  oude  Vriefche  en  Hol- 
landtfche  Chronyk  bekent  voor  den  oudden  zoon  van  Fr//ö, 

die  eerde  Naamgever  zou  j^eweed  zyn  van  't  gc^ed,  nu 
Frieslandt ,  od^riesiandt  geheten  ,  en  eerde  Prins  over  't  zelve , 
ontrent  300.  jaarcn  voor  Chrijius geboorte.  Alhoewel  wy  in 
ditduk  geenc  zekerheit  dellen,  zoo  vereifcht  echter  de  ge- 
legentheit  dezes  werksdat  voor  tc  draagen,  'tgeen  by  een 
goedt  deel  Schryveren  daar  van  gevonden  wordt,  om  ook 
daar  in  niet  onkundig  tc  zyn.  Ónder  't  woordt  l^rieslandt 
zullen  wy  pogen  den  rechten  oorfprongk  dezes  naams  na 
te  vorfchen,  cn  op  tc  helderen.  Uit  het  gedacht  der  kin- 

deren van  ÓV/M,  zoon  van  Noach ^  was  afkomltig  en  ge- 
fproten,  volgens  oude  brieven  ,  een  Adehis ,  of  Adel IWns 
van  Benedicla  frejia .,  by  de  Indianen  Palibothra,  cn  by  de 
Grieken  Prajia  genoemt.  Deze  Adelus,  door  den  Tyran 
Agrarnone.,^  van  zyne  kroon  berooft,  vluchttemctzynedrie 
zoonen  Fnjo.,  Saxo,  cn  Bruno  nzzr  Athenen;  daar  hoorde 
Frifo  eenen  tydt  lang  de  leden  van  den  Philofooph  Plato  , 
begaf  zich  vervolgens  in  diend  van  den  Macedonifchcn 
Koningk  Philippus;  na  Philij>pu5  doodt  by  zyuca  zoon 
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AUxanJer  den  Grootcn en  eindclyk  in 't  gewed,  dathydcii 
Naam  van  Frifios- tandt  {  Frieslandt)  gaf,  daar  hy  als  Prins 
over  regeerde  :    zie  een  breder  berecht  hier  van  onder 
l'  RISC).  Na  de  doodt  van  Frifo,  volgde  hem  zyn  zoon  Peni dt 
Adelus,  ot' Adel,  als  tweede  Prins  \-x\\  /ricdandt ,  inordrc  Ong desgetals.  Hy  wordt  geroemt ,  als  een  Vorll  van  zeer  goede  Frif/B. 
zeden,  cn  eenen  zacluen  aardt;  heeft  de  Wetten  door  Neander 

gemaakt ,  ten  nutte  der  Onderdanen,  voorgoedtge-  df  an- 
keurt,  bevedigt,  noch  andere  diendige  daar  bygevoegt , 

en  alle  t'zamen  in  fchrift  tot  een  Corpus  of  lichaam  doen  ̂ 'rm. 
vervatten.   Dit  fchynt  niet  wel  over  een  gebragt  tc  kon-  ̂   9i-C. 

nen  worden  met  den  overouden  en  voortrcdelyken  La-  ̂ '^bo'an. 
tynfchcn  Gefcliichtfchryvcr  "  Comelitis  Taeitus ,  die  weini-  '""J'""- 
ge  jaren  na  des  Jleeren  Chri(lns  geboorte ,  en  veel  meer  dan  ""^f  . 200.  jaren  na  AeLcnAJel,  gcfchreven  hebbende  ,  zelf  noch  ' 
in  zynen  tydt  de  Dtiitfchers,  waar  onder  hy  ook  dc  l^ricfen  p  y^^'r betrekt,  van  alle  kennis  der  letteren  uitduit,  tenware  }t:ron. 

men  ïcggen  wilde,  dat  Frtfo  de  Schryfkond  alreedts  in  ' /W/V«  bekomen  ,  immers  tc/f//!rc'«i'«gelcert,  cn  zynen  zoon  Fried, 
/A/f//.'j-,nevcns  anderen  van  zyn  hof,medcgcdcelt  hadde:  wel-  ♦  Tac.dt 
ke  kennis ,  als  maar  aan  weinigen  gemeen  gemaakt ,  ten  tydc  morib. 
van  C.  Taeitus,  door  dc  gedadigc  onruden  en  oorlogen  Gtr/». 
der  Vriefen,  weer  verloren  kon  zyn  geweell.  Deze  Natie, 
door  langdurige  krygsbcdryven  en  omzwervingen  door 
dc  wercidt  ,  eerzc  zich  in  Vrieslandt  nederzette,  heel 
verwildert  geworden,   vervreemt  van  goede  tucht,  eu 
ganfch  uitfpoorig,  heeft  Adel  lot  een  bezadigder  levensre- 

gel gebragt,  en  dus  voortgezet  dat  zyn  Vader  Frifo  aange- 
vangen had;  echter  niet  door  fi:gten  van  Godtsdicnfl ,  maar 

door  't  indcllcn  van  goede  burgerlyke  wetten  ,  drek- 
kende  toteenen  beteren  omgangk,  goedt  verllandt  onder 
den  anderen,  cn  intoominge  van  allerley  ongercgelthc- 
dcn,  enmisdryven;  of,  zoo't  anderen  opgeeven  ,  maakte  hy 
Ordonnantiën  tot  vermeerdering  en  aanwas  der  broeder- 

en burgerlyke  geinecnzaamhcit ;  ten  dien  einde  veel  vry- 
heit  toedaandc,  als  verlof  aan  elk ,  om  met  malkandercn  te 

fpeelcn,  zingen,  vergaden,  en,  naarder  Duitfchen  wy- 
ze  (met  welke  zy  in  verbondt  dondcn  )  door  drinken,  of 
andere  vcrmaakclykheden ,  vriendtfchap  onder  den  ande- 

ren aan  tc  queeken  :  makende  daar  by  te  gelyk  een  wet, 

dat  een  der  gaden,  daar  't  lot  op  viel,  moll  opzicht  heb- 
ben op  de  maat  en  manier  van  het  drinken,  om  alle  wan- 

order cn  ongebondenheit  voor  te  komen ,  die  't  overdadig zuipen  kan  veroorzaken;  en  meteen,  dat  het  oogmerk 
ter  verludiginge  ,  niet  in  onlud  en  verderf  quame  te  eindi- 

gen.   Zulke  Opzichters  noemden  de  Vriezen  in  hunne 
taal  Siverds  (als  of  men  zeidc  Sedevjeerds. )    By  d'oude  Balth. 
Grieken,  die  ook  dicrgclykc  gewoonte  hadden,  droeg  dees  Neand. 
Opziendcr  den  naam  vm  Koning  der  gaften.  By  de  Sicilia-  deAnt. 
nen  dien  van  Mnamon.    Prins  Adel  zocht  met  de  Duit-  Germ, 
fchers  in  een  nauwer  verbondt  van  vriendtfchap  te  geraa-  p.  87. 
ken;  en  vermits  de  Swaben  toen,  onder  deze  natiën,  zeer  Wtnjem. 
magtig  waren,  nam  hy  Suobina  ,  dochter  des  Swabifchen  ƒ  i^- 

konings,  ten  huwelyk.  Eenigc  dellen  voor  Swaben,  Swe-  .^''''^j 
ven,  oi  Suevi  ,  en  maaken'er  Zeelanders  van:  By  Aei.e  J""- ^* Suobina  won  hy  zynen  nazaat  Ubbo.    Adel  was ,  zoo  by  de 
nabuuren  als  onderdanen  ,  zulkcrwyze  bemint,  datdegec- 
nen  ,  die  in  'tduk  van  wel  regeeren ,  of  in  andcretretfelyke 
hoedanigheden  en  deugden  uitdaken  boven  anderen,  naar 
dezen  Adel  (in  d'oude  fpraakc  Athal  of  Athel)  in  vergely- 
kinge  met  hem  Athelmgs ,  of  Athalings  ,  nu  in  onze  taal 
Adetyken ,  Edelen ,  Edellingen ,  AdclUngen ,  wierden  genoemt  : 
zie  't  woordt  ADEL  in  HOL  LANDT,  In  't  vyf- 
en-tvvintigde  jaar  van  zyn  Prinsdom,  zou  Acze  Adelus  een  ̂ "J^'j heir  naar  't  Noorden  der  Erittannifche  Eilanden  gezon-  ̂ -^^^ 
den  hebben ,  daar  hy  zyns  broeders  zoon  Schottus  't  bevel  over  winjem^ 
gaf;  die  met  de  zynen,  naar  \\emAe  Schottfchenoi  Schotter s 
genaamt,  dat  landt  innam; dat  ook  naar  hem  en  zyn  volk  rer. 
den  naam  van  Scbotters-landt  of  Schotten-landt  (nu  Schot-  loniob. 
landt )  zou  bekomen  hebben.    Het  is  wel  gelooflyk  dat  de  /  i.f.it 
inv/oonders  van  dit  en  andere  Brittannifche  Eilanden  hun-  Scotart. 
nen  oorfprong  uit  cene  vermenginge  van  daar  aangekomene  Tèrlf. 
Duitfchcrs  hebben  ;  maar  daarom  evenwel  behoeft  men  ƒ•  40« 
niet,  voor  zekere  waarhcit ,  al  het  voorverhaalde  aan  te 
neemcn,  en  dat  het  de  zuivere,  oprechte,  of  oorfprong- 
kelyke  naamreden  van  Schotlandt  zou  zyn  :  onaangezieii 
Sujfrid  een  boek  heeft  uitgegeeven  van  den  togt  der  Vrie- 

zen in  Schotlandt.    Onder  de  regceringe  van  dezen  Vorft 
deltmcn  vad  ,  dat  de  Deenen  in  Vrieslandt  zyn  gevallen; 
defgelyks  in  een  goedt  deel  van  Duitfchlandt ,  geweldige 
plonderingen  en  verwocdingcn  pleegcnde.  In  dezen  Adels 
tvdt  moeten  de  Vriezen  langer  ,  als  hedendaags  ,  ge- 
leeft  hebben,  of  hy  een  uitdek  boven  anderen  zyn  geweed  : 
want  Bernhardus  Furrnerius  fchryft  hem  eene  regeeringe 

van  94.  jaren  toe.    Zyn  doodt  zou  na  't  begin  der  we-  ̂ ^J^" 
reldt,3797.  anders  lyi  jaarcn  voor  des  Heeren  Chridus 
komdc  in  't  vleefch,  voorgevallen  zyn  :  zyn  zoon  en  na- 

zaat in  't  Prinsdom  was  de  gemelde  Ubly>. 
ADEWERT,  ookgefpcldtAEDWERT  en  ED 

WE  RT,  is  eene  zeer  ryke  Abdye  der  Ciderienfche  Or 
den  ,  in  't  Wederquarticr  der  Groninger  Ornrnelrnden  ,  ge 
weed;  cn  cea  der  34.  Coaveatea  ia  die  Provintie:  zy  scoum. wTerdj/  49- 

conviv. 
IVinferm, ihid. 

Tdem 

Tl/om. 

Hifl. 

p.  91. 
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Fnf. 

f.n 



ADE  ADG  ADG  A.DO  25- 
word  van  anderen  ook  Jduwert  gcnoemt.  Een  dorp  inimet  ïoodanigen  bepaalden  magt  ,  dat  over  Vrieslandt 
*t  zelve  quartier  der  Ommelanden ,  voert  noch  heden  dien  noch  als  Koningen  hebben  gcregeert  deze  Adgillus  de  II. 
naam:  zie  op  ADUWERT.  \Godcbald    en.  d(t  Jonge  Rndbvd:  anderen  evenwel  willen  , 
ADGILLUS  del.  (by  zommigen  ADGILDUS )  datze  allccnlyk  Stadthouders  des  Konings  van  Vrankryk 

word  gezegt  de  vyfde  Koning  over  Vrieslandt  geweeft  te !  waren,  en  het  bewindt  in  den  naam  derFranfche  Konin- 
zyn;  doch  de  I.  der  Vriefche  Koningen  die  den  Chrifte-jgen  voerden.  Maar  ten  bewyze  van  het  tejgendeel,  bren- 
lyken  Godtsftienfl:  omhelfl:  heeft.  Hy  was  een  zoon  van  j  gen  de  Vriezen  de  munt  by  ,  die /Jdgillus  de  II.  heeft  doen 
Koning  Beroald ,  of,  zoo  andere  fpellen,  Bertoald.    Hyjlla^an,  in 't  par  733.  met  dit  omfchrifr :  ADGILLUS 
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SECUNDUS  FRISIORUM  R E X : genoegzaam  lldem 

tooncndc,  dat  de  Vriefche  Koningen  d' oppermagtigheit  Schoia». 
des  Koningklyken  gebiedts ,  dooi  Karei  Martel  ̂   niet  had-  vWinf. 
den  verloren.    Dit  fchyat  echter  zoo  vaft  niet  te  gaan , 
als  zommigen  wel  meenen  ;  vermits  deFranfchekoningk- 
lyke  Hiltoryfchryver  Mezeray  deze  zwaarc   necrlaage  Idem 
der  Vriezen  op  't  jaar  734.  Itelt,  en  dat  de  munt  van 
Adgillus  een  jaar  vroeger,  in  't  jaar  733.  gcflagen  is.    Hy  '""3"  ̂ • {Mezeray^  fpreekt  aldus  van  Karei  Martcls  zege.   „  Met 
,,  eene  gelyke  gezwindtheit  verwon  hy  de  Vriezen  ,dood- 
„  de  hunnen  Hertog  Popon.,  {Popo)  die  op  Radbod  gcvolgt 
„  was,  in  eenen  grooten  flag  ;  bragt  vervolgens Ooilergo 
„  en  Wellergo  onder 't  jok ,  fmeet  alle  hunne  Tempelen ,  idem 
,,  heilige Boflchen ,  en  Afgoden  ter  neêr,  en  bedekte  hun  ̂ ^^^eray 
„  geheele  landt  met  afch  en  bloet.    Men  fchryft  dezen 
Adgillus  eene  Zeer  loffelyke  regeeringe  over  zyne  onder- 
daanen  toe ;.  en  dat  hy  in  't  jaar  739.  (  Chnfliaan  Schotanus 
zegt  737.)  zou  overleden  zyn  ;  twee  zoonen ,  Gnndcbaldt:n 
Radbod.,  nalatende,  waar  van  op  hunne  naamcn  breeder; 
daar  by  noch  twee  dochters ,  Conovella  (  Cunavclla  )  en  Sanda- 
cilla;  d'  eerft  genoemde  wierdt  ten  huwelyk  gcgeeven 
aan  Adelbrkus,  eenen  Ridder  van  zeer  Edelen  (lamme  in 
Vrieslandt:  zie  A  D  E  L  BR  I  C  U  S  A  D  E  LE  N.  De 
Schryver  der  Oude  Hollandtfche  Chronyke  verhaalt,  dat 
Adgillus  de  II.  van  hem,  Algid  genaamt,   Gundebald  en 
Radbod  naliet ;  dat  G undebaldliS^onin'gk  van  Vrieslandt  wierdt , 
en  met  den  dapperen  Roelandt.,  voor  't  Chriüen  geloove 
ilrydende ,  verflagen  bleef  in /^owexW/c, in't jaar  770.  en  dat 
van  dien  tydt  2LiVrankryk  het  Koningkryk  van^r/Vj/^W^be- 
hieldt :  Radbod.,  tweede  zoon  van  Algid.,  oï  Adgillus ,  was 

quam  aan  't  ryk  in  't  jaar  van  Chriftus  630.  of,  volgens 
2ornmigen,63i.  Vermits  hy  noch  jong  was  toen  zyn  va- 

•  der,  door  Koningk  Clotarius  vunVrankryk ,  in  eenen  veldt- 
llag  het  leven  verloor  ,  voegde  die  Franfche  Vorft  hem 
vier  Voogden  toe.  De  Franfche  koningklyke  Hiftori- 
fchryver  Mezerai  (lelt  twee  jaaren  vroeger.  Toen  nu 
Clotarius in  eenen  hevigen  (Irydt,  BerWt^  verflagen  hadt, 
en  de  meefte  Vriefche  manfchap  omgebragt  was,  vermits 

hy  niet  een  eenigen  mansperfoon  in  't  leven  liet ,  die 
de  hoogte  van  zyn  zwaerdt  in  lengte  overtrof  (  zie  op 
BEROALD)  zoo  matigde  C/ö/<zrm  zich 't  recht  aan, 
van  Koningen  over  de  Vriezen  te  fliellen :  gelyk  hy  ook 
ADGILLUS,  in  zyn  vaders  plaats ,  tot  Koning  aan- 
ftelde,  en  te  gelyk, wegens  zyne onmondigheit,  Voogden 
of  momboirs  befchikte;  daarenboven  't  Koningkryk  aan 
zich  cynsbaar  maakte :  zulkerwyze,  dat  dt  Vriezen  hem 

jaarlyks  zes  hondert  ofl'en  ,  of,  volgens  anderen,  oïfen- huiden,  moflen  opbrengen:  hier  ftaat  aan  te  merken,  dat 
de  oude  Franfche  Gefchichtfchiyvers  ,  gelyk  onder  de 
niewe  Mezeray  doet,  de  Vriezen  dikwyls  onder  de  Saxen 
tellen,  en  noemen:  Melis  Stoke  gcx\xv^t  het  zelf  al  in  zy- 
nen  tydt,  en  in  i-^ntRymhonyk; 

De  Neder-SaJJen  heeten  nu  Vriefen. 
't  Is  derhalven  niet  vreemt  de  Koningen  .der  Vriezen 

onder  den  naam  van  Saxen,  of  Safl:èn,  en  zoo  over  en  we- 
der, voor  te  Hellen.  Adgillus  tot  meer  jaaren  gekomen, 

en  merkende  hoe  veele  vernielingen door  over- 
vloeijingen  der  zee, geleden  had  ,  leerde  zyne /^r/>/f^e  on- 
derdaanen  de  aarde  aan  het  (trandt  der  zee  te  verhoo- 
gen  ,  en  kleine  ronde  heuvels  op  te  werpen ,  die  men  nu 
Z/er-j'èw  noemt,  om  by  hooge  vloeden  daar  op  hunnen  toe- I  Heer  van  Neder-Vneslandt ,   nu  Egmont.,   doch  niet  zoo 

r.Winf. 
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}•  59- 
Winfem. 

Meze- 
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vlucht  te  konnen  neemen",  ter  reddinge  hunner  perfoo- nen,  beefl;en,  en  goederen.  Middelerwyle  dat Vrankryk, 
na  Konings  Clotarius  doodt ,  door  inwendige  beroerten  en 
fcheuringen,  in  eenen  zeer  flechten  flaat  flont  ,  regeer- 

de AdgilJus  vreedzaam  in  Vrieslandt  :  hy  had  toegelaten 
dat  eenige  Chrifl:en-leeraars ,  uit  Engelandt  overgezonden», 
het  Evangelie  in  Vrieslandt  mogten  prediken  ;  en  ook 

ïelf  het  Chriüendom  aangenomen  :  overleedt  in  't  jaar 
67c.  of  680.  en  wierd  te  Stavoren  begraven.  Hem  volgde 
in 't  ryk  derVriezen/^^i^^oi^i^e/;  van  zommigen  een  zoon 
van  Adgillus  ,  van  anderen  ganfch  buiten  't  geflacht  van 
Adgillus  gQÜclt;  en  dat  hy  afkomftigzou  zyn  geweeft  van 
eenen  Diderik,  die  ontrent  het  jaar  300. over  een  gedeelte 
van  Vrieslandt  zich  tot  Koning  opgeworpen  hebbende  ,  ge- 
regeert,  en  zynen  ftoel  te  Medenblik  beveiligt  had  :  zie  op 
ADELBOLD  in  Monkelen,  en  op  DIDERIK  gezegt  Ko- 

ning van  IVeJivrieslandt.  Biflchop  i-Vilfried  van  Jork  in 
jLngelandt ,  een  geleerdt,  en  godtvruchtig  man  ,  van  Koning 
Ekfried  uit  zynen  floel  verdreven  ,  en  door  felle  tegen- 

winden in  Vrieslandt  aangeworpen  ,  wierd  aldaar  van 
Adgillus  zeer  vriendelyk  ontfangen  ,  by  welke  gelegent- 
heit  l-Vilfried  hem  bewoog  den  Chriftelyken  Godtsdienfl 
aan  te  neemen,  en  ook  zndtxt  Vriezen  het  Evangelie  te 
mogen  verkondigen. 
ADGILLUS  de  II  ;  van  zommigen  genoemt  ALGID, 

en  ALDEGILDUS  de  VII.  Koning  van  Vrieslandt, quam 

na  zyn  vaders  Radbods  doodt  aan  't  ryk,  in  't  jaar  710. 
Deze  Radbodde  I.  had  in  Vrieslandt  het  zaadt  der  Chrillelyke 
leere,  onder  zynen  voorganger  Adgillus  den  I.  geflrooit, 

en  al  tot  wasdom  opgefchoten  ,  weer  uitgerooit  ,  en  't 
Heidendom  herllelt;  zoodanig,  dat  zelfs  onder  de  Vriezen 
geen  overblyfzel  des  Chritlendoms  meer  bemerkt  wierdt: 
ïie  op  Radbod  den  I.  Zyn  zoon  Adgillus  de  II.  nevens  Zyn 
bafl:ertbroeder//ör»z<j-,  of  //or^'o, hadden  de  Chrillelyke  Re- 

ligie wel  weêr  aangenomen,  doch  de  onderdanen  bleven 

heidenfch  en  hartnekkig.  Eenige  Schryvers  (lellen  d'oor- 
ïaak  in  Adgillus  onachtzaamheit  en  traagheit ,  of  in  zyne 
vreesachtigheit  ,  voor  d' onverzettelykheit  der  Vriezen. 
Bilfchop /y''?//f/ïrori/ van  Utrecht  porde  Karei  Martel  aan, 
om  deze  Heidenen  te  beoorlogen  ;  die  ,  zyne  aankomft 
verneemeride  ,  ten  hoon  en  ter  verachtinge  Van  hunnen 
Koning  Adgillus .,  tot  V  eldtoverlle  den  heidenfchen  Popto., 
(  van  anderen  /Je/W  genaamt ,  zoon  van  Gerlach ,  die  Krygs- 
generaal  geweeft  was  van  den  mecrgemelden  Koning 
Radbod)  V  cïkorcn  :  Zeggende,  dzt  Karei  Martel  niet  zoo 

zeer  d'invoeringe  der  Chrillelyke  Religie,  als  wel  de  heer- 
fchappy  over  hen,  en  de  vernietiging  hunner  privilegiën 
en  vryheden  zocht.  Maar,  in  't  gevecht  tegens  hem, 
wierden  zy  deerlyk  geflagen  ,  ook  eindelyk  gedwongen 
hunne  Afgodifche  boflchen  en  tempelen  uit  te  rooijen, 
der  Chriftenen  Godtsdienft  weêr  aan  te  neemen  ,  indien 
niet  _met  hart  en  ziel  ,  ten  minÜen  in  uiterlyken  fchyn , 
en  zich  onder  Vrankryk  tc  buigen:  doch  zulker  wyzc,en 

magtig  als  zyne  Voorouders  waren  geweeft  :  vermits  dc 
Koningen  van  Vrankryk  Vrieslandt  onder  zich  hadden 
gebragt.    Of  deze  Adgillus  de  II.  Stichter,  of  alleen  Her-  o.  Boll. 
(lichter  vzn  Alkmaar  geweeft  zy ;  zie  op  ALKMAAR,  ci.ron. 
Ondertulfchen  ftaat  hier  eene  dwaling  in  veele  Chronyk-  ƒ.  59. 
fchryvers  aan  te  merken;  datze  maar  eenen  Koningk  over 
geheel  Vrieslandt.,  in  oude  tyden ,  ftellen;  waar  tegen  de 
zeer  oude  Fredegardus  Scholafticus  getuigt,  dat  m  't  jaar  717.  zie 
de  Koningen  van  Vrieslandt  ( in  't  meervoudt )  gezamentlyk  Schotan. 
Pipyn  de  handt  boden,  om  de  oproerige  Saxen  te  bedwin-  in  z.yne 
gen, die  hunne  beloften,  drie  jaaren  te  voorcn  XMiCarolo-  Chron. 
rnannus  gedaan,  verbroken  hadden.   Vermits  veele  Schry-  "^an 
vers  daar  geen  acht  op  hebben  gegeeven  ,  zyn 'er  ook  in  Vned. 
de  GefchiedeniÜen  niet  weinige  verwarringen  ontilaan  ;  /■  ̂9- 
waar  uit  nauwkeurige  Lezers  zelfs  zich  niet  ten  vollen 

konnen  ontwarren.  '"'^ 
ADOLFH  VAN  GELDER,  eenige  loon  \zn  Arnald  J^^f" of  Arnoud.,  Hertog  van  Gelder,  uit  den  ftam  van  Egmont.,  Neand 

quam  in  't  jaar  1438.  ter  wereldt.    Hy  ftelde  zich  wreve-  jj^"^-' 
lig  aan  tegen  zynen  vader,  zoo  uitzyn' eigen  boozenaart,  Cer^n'^' 
als  ophrtzing  van  zyne  moeder,  en  eenige  misnoegde  Gel- 
derfche  (leden  ;   inzonderheit  die  van  Niewmeegen  ,  daar 
Hertog  Arnoud  eene  vyandtfchap  tegens  opgevat,  en  hun 
het  Stapelrecht  der  Rhynfchc  wynen  ontnomen  hadt ;  ook 
het  zelve  Stapelrecht,  vermits  hy  zeer  om  geldt  was  ver- 

legen, ter  oorzake  van  zynen  oorlog  met  den  Grave  van 
den  Berg  ,  aan  de  ftadt  Dordrecht  verkocht  ;  daar  noch 
by  quam,  dat  hy  eene  niewe  fchatting  zogt  in  te  voeren. 
Adolph  van  Gelder , tegen  zynen  vader  opgedaan,  onthielt  fcZ-Jn' 
zich  binnen  Venloo.    Hertog  Arnoud.,  om  dit  quaadt  den  macher 
verderen  loop  af  te  fnyden ,  belegerde  hem  in  de  ftadt  ;  inann. 
doch,  op  goede  gedane  beloften  van  beterfchap , nam  hem  cUv. 
weêr  in  genade  aan.  Korts  daar  op  hariïte  Adolph  op  niews  oUens, 
uit  in  eene  veel  zwaarder  en  gevaarlyker  weêrfpannigheit,  deUrb. 
heillooze  verongelykingen ,  en  fnoode  tergingen.    Arnoud  Cenn. 
zond  twee  zyner  Hovelingen  ,  Wernard  en  Arend  Prangen .,  P-  '^T-^ 
naar  Arnhem,  om  d.iar  iets  voor  hem  te  verrichten.  Deze  ̂ .^^Jh 
uit  de  ftadtdeGr^ïrf/gaande,  namen  hunnen  wegdoor'tge-  ̂ 'y 
biedt  van  X/e^f,  om't  weêrfpannige  Niewmecgcn  te  myden.    '  ''■ 

101. 

Ter- 

onaanoe-  .,. 

5j    T^?__  -"'C. 

Evenwel  vielenze  in  handen  van /^^/o//''^.*  want 
zien  zy,  onraadt  verneemcnde,  in  de  kerk  van  't  Dorp Zeellcra  vlooden,  en  de  deur  achter  zich  toegrendelden ,  y^,^;^^ 

liet  Adolph  echter  die  oploopen  ,  en  hen  beide,  fchoonze  ̂ jp  " aan  den  Altaar  ftonden,  daar  van  afrukken,  naar  N-ieiv-  „:tm.\z 
meegen  fleepen,en  den  volgenden  dag,  ten  fpyt  van  zynen 
vader  y^r»o//<;/,  het  hooftafflaan  ;zyns  Vaders  brief,  ten  voor-  Pontan. 

deelc  der  gevangenen  aan  hem  Adolph  gel'chreven ,  liet  hy  cddtr. 
ongeopent.  M^emer  TeJJ'chenmacher  zegt  wel,  dat  deze  on-  ge;ch. luften  tuifchen  vader  en  zoon  ontftaan  zyn  ,  omdat  1  Deel 
Arnoud  de  broeders  van  Pra>fgen  .,  die  by  Adolph  in  bla- ƒ.153. 
kende  gunft  ftonden,  en  eenen  dootflag  teiV/V/hadden  be-  Thef- 
gaan,  ter  doodt  hadt  gebragt:  doch  de  Wccx  Arend \'snfch*nm. Slichtenborjl  ycrwyt  hem,  üat  hy  op  een  verkeert  padt 



A. Slici/t. 
im  Pont. 
1  D«l 
/•  153- 

Itirm J'onian. 
ibid. 

O.  Holl. 
Kron. 
ƒ•  -+74 
Ph. 
Cowiné.  i 

Idem Potitan. 

O.  Holl. 
Chron. 
/'.478. 
Boxh. 
Ton. van 
Holl. 

p.  309. 

Idem 
Por.lan. 

ibid 

ƒ  ̂59- Vliier.de 
Cotnit. 
Holl.  in PhiliDp. 
Burg. 

z6  A  D  O 

wandelt,  en  llch  wel  verzekert  houdt,dat  hy  {Tejfchcumachcr) 
hier  meer  Tcgt,  dan  hy  ooit  bcwy/cii  kan.  AJolphs  moe- 

der Ctith.iriiui,  gcnv.iHn  van  Hertog  ,irno»d,  vondt  dc  be- 
dryvcn  haaros  loons  gocdt,cn  ftcrktc  hcminv.ync  boosda-. 
den  tegens  haarcn  man,  en  v.ynen  vader , maar  tegclykv.y- 
nen  vyandt.  De  Ihidt  Niewnuegen ,  daar //./ü//'/i  vich  ont- 
hieldt ,  onderlleundc  hem ,  rokkende  ook  Arnhem  en  '/.utphin tegens  Aruou.i  op.  Zoo  grof  maakte  het  de  gemelde 
C.ttbaritta  ,  niet  alleen  door  haren  zoon  AJulph  tot  alle 
we(5rlpannigheit  aan  te  vetten,  maar  ook  met  haaren  nian 
op  allerlei  wyzc  fchendig  te  hooncn ,  dat  hy  liaar  einde- 
Ivk  van  iich  lliet ; doch  echter ,  op 't  fmeeken  haarcr  vrien- 

den, haar  onbedachtclyk  weer  lotïyn  ongeluk  en  fchade , 
aannam:  want  zy,  wegens  haarc  verllootingc  noch  meer 
verbittert,  fpande  voorts t' ecnemaal  met  deNicwmeegers, 
cn  haaren  zoon  Aclolph  aan.  De  andere  Gelderlche  fteden 

bragten  vy  ook  tot  hun  fnood  opzet.  Roermond  ̂ Wccwwh- 
gezondert,  dat  zich  getrouw  aan //r«o/.'^  hield.  Onderden 
valfchen  fchyn  dat  Adoiph  zich  met  zynen  vader  wou  ver- 

zoenen, kreeg  hy  zynen  Vader  zeer  trouwloos,  door 

ccnigc  Niewnice^fche  verraders,  w^\nncer  hy  's  nachts  op zyn  bedde  lag,  m  handen;  tcrwyl  dees  zeer  wel  tevreden 
was  over  deliiewc  vcreeniging  met  zynen  Zoon  en  Genia- 
linne,  zonder  ecnig  vermoeden  van  eenen  zoogodtloozcn 

toeleg.  In  'tfeltte  van  de  vorlt,  in  den  winter  van't  jaar 
I46s".  deed  Adiilph  zynen  vader nauwelyk3  half  ge- 
kleedt,  met  zyne  llaapmuts  op  't  hooft,  over  't  ys  naar  de 
Maas  voeren,  en  voorts  naar 't  Kalleel  tcB««>f» ,  daarhy 
in  gevangkenille,  onder  de  bcwaringe zyner bitterde  vyan- 
den,  om  hem  alle  leet  en  verdriet  aan  te  doen,  wierdt 

gehouden.  Dus  nam  Adolph  onwettig  den  titel  y-AïiHcriog va»  Gelder  aan  ;  en  byna  zeven  jaren  lang  hield  hy  zynen 
vader  Armud  in  eene  elendige  hechtenis.  De  Hertog  van 
Kleef,  Oom  van  Adolph,  nam  de  party  op  van  den  gevan- 

gen Arfioud,  en  kondigde  zynen  Neef,  met  alle  die  hem 
ap.nhingcn  ,  den  oorlog  aan.  Met  afbranden  en  doodtflaan 

viel  hy  in  't  Landt  van  Ntewmeegen;  Adolph  deede  even  't 
zelfde  in  't  Landt  van  Kleef:  ook  ontzagen  zich  Adolphs 
volk  niet  den  Landen,  Kloolleren,  en  Kooplieden  van 
Braba-/it:  fchade,  en  verderf  toe  te  voegen:  doch  op  fcherpc 
waarfchouwingen  van  Philips,  Hertog  van  Burj^M>idié^,w eek 
Adolph  benedenwaarts  af,  en  viel  met  een  gedeelte  zyns 
hcirs,aan'c  eindt  van  dc  Betuwe, onverwacht  iudcHeer- 
lykheit  van  Culemburg,  vermits  Heer  Gerard  van  Culcmhttrg 
zich  voor  die  van  Jï/tff/ had  verklaart.  Hy  vernielde  daar, 
door  vuur  en  zwaerdt,  alles.  Doch  de  Cmlenburgcrs  dee- 
den  eenen  moedigen  uitval ;  flocgen  veele  der  Gelderfchen 
doodt,  en  dreven  de  anderen  op  de  vlucht.  Adolph  quam 
met  zyne  nu  verzwakte  magt  te  Thicl ,  hebbende  eerfl  een 

gedeelte  van  zyn  volk  naar  Holla-zidt  gezonden,  om  't  flot 
en  Heedtjen  van  Ifcljiein  ,  het  erfgoedt  van  zynen  Oom 
van  's vaders  wegen,  den  Hecre  van  Egmondt ,  te  vervvoe- 
ften.  De  plondering  was  zeer  barbarifch  ,  hoewel  de 
overrompeling  zonder  veel  tegenweer  gefchiedde.  De 
velting  wierd  byna  ganfch  over  hoop  gefmeten  :  noch 
KloolTers  ,  noch  Godtshuizen.  bleven  verfchoont:  maar 
toen  deze  verwoefters,  na  de  verrichtinge  van  zulk  eene 
fchoone  daadt  ,  zich  naar  Gornichem  ,  fn  't  landt  van 
Arkel,  begaven  ,  wierden  zy  ten deele, door  laft  van P/^;'//^/ 
van  Burgundicn ,  by  den  kop  gevat,  en,  die  't  niet  ontlie- 

pen, 't  hooft  afgellagen  :  dit  gefchiedde  in  't  jaar  146Ó. 
zie  op  YüSELSTEYN.  In  't  volgende  jaar  wierd 
eene  wapenfchoriïinge  gemaakt  tuflchen  Adolph  van  Gel- 

der, en  den  Vorrt  van  Kleef,  -/Lynen  Oom  van  's  moeders 
zyde,  voor  den  tydt  van  eenigc maanden  :  ondermeeraa- 
dcre  voorwaarden  ook  op  deze:  ,,.dat  Adolph  zynen  vader 

Arnoud  zou  loslaaten  ,  Buureu,  Lobech,  of  eenig  ander 
„  Kafteel  hem  inruiinen,  rykelyk  onderhoudt verfchatten, 
„  vryheit  geeven  om  te  mogen  jaagen,  vilTchen,  gaan  en 
„  (laan,  waar  hy  begeerde,  doch  onder  de  hoedevaneene 
„  gcnocgzaame  Wacht,  opdat,  door  zyne  volkome  Vry- 
,,  heit,  het  landt  niet  weder  in  roeren  mogt  raaken.  Dit 
verdrag  wierdt  dus,  door  bemiddeling  van  vier  Keurvorlle- 
lyke  Gezanten,  uitgewerkt.  Het  onderhoudt  van  Hertog 
Arnoud,  was  Op  5000  goutguldens  jaarlyks  bepaalt.  Maar 
Adolph  hield  geen  woordt;in  tegendeel  zynen  vader  gevan- 

gen ;  en  viel  andermaal  op  die  van  Kleef,  met  de  wapenen 
in  de  vuift.  Na  veele  vervvoellingen  ,  quam  het  opniews 
tuflchen  hen  beiden  tot  vrede  in  'tjaar  14Ó3.  doch  vermits 
Adolph  al  wéér  gcene  der  voorwaarden  voldeede  ,  her- 

vatte de  Klevenaar  den  Oorlog,  en  \oeq^deGeldcrlandt\ee\ 
rampen  toe,  gelyk  ook  Adolph  niet  minder  deed  aan  het 
landt  van  Kleef.  Het  quam  tuflchen  beide  partyen  tot  ee- 

nen Veldtflag;  voor  't  aangaan  deed  Adolph  met  geboge 
kniën,  in  de  tcgenwoordigheit  zyner  Baronnen ,  e:a  Rid- 

deren, iievens  meer  anderen  ,  't  volgende  gebedt.  Heer 
Jefus !  die  met  eenen  lucnk  alles  befliert ;  U,  ó  hartekenner !  is 
niets  -verborgen ,  en  ook  niet  met  wat  voor  een  harte  ik  mynen 
vader  gevangen  hebbe  gezet ,  en  gevangkelyk  houde ,  niet  uit  haat 
itoch  eerzucht,  maar  ten  hepe  der  arme  gemeente ,  die  hy groo- 
telyks  beleedigde ;  ware  het  anders ,  ik  zou  uwe  gejïrenge  handt 

niet  kannen  ontgaan  \'  Stry  dan  mor  u  wenkneeht ,  opdat  uw  volk 
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niet  verloren  ga.    Geef  dat  ik  mynen  Oom ,  den  Hertog  van 
Kleeve,  moge  overwinnen ,  die,  by  myn  vaders  tydt,  onze  lan- 

de» zoo  veel  heeft  onttrokken.  Indien  mynen  wenji  h  ver  vult  worde  y 
zoo  doe  ikU ,i  levendige  en  vjaaraebtigeGodt ,  eene  gelofte ,  dat  tk 
mynen  vader  zat  loslaaten.    Ondertiijjchen  vjeete  ik,  dat  myn 
bedryf  niet  anders  dan  gcrethtvaerdigt  kan  worden.     De  lezer 
oordeele  uit  het  voorheen  verhaalde,  en  't  geen  noch  vol- 

gen zal,  of  deze  woorden  uit  een  godtvruchtig  ,  of  uit  Tef- 
een  ongodilUfch  harte  voortquamen  ;  vern\its  een  groot  deel  fchenm. 
zyns  volks  in  bekommeringe  voor  de  nederlaag  flont_^  en  Inann. 
vreesde  dat  Godt  in  dezen  llag  Adolphs  zeer  fnooden  han-  CUv. 
del  tegen  zynen  vader  wel  mogt  ftraffen ;  deshalven  heeft  P^ntan. 
hy  vermoedelyk,  door  zulk  eene  betuiginge  in  een  open- <^''^'- . 
baar  gebedt,  van  eenen  Misprielleruitgefproken  ,  getracht  S'^A^'*'*- 
hun  deze  gedachten  te  beneemen,  en  moedt  in  te  bocze-  ̂ f^*^^ 
men.    't  Gevecht  is  voorgevallen  in  't  voornoemde  jaar';..^?^* 
1668.  tulfchen  Wachtendonk  en  Stralen,  omtrent  ):\e%  Klovjier '.y^^  ': 
in'tSandt,  en  Adolph  behieldt  de  overwinning:  Ten  voor-^^^'^ 

heelde,  dat  in  oorlogen  en  veldtllagen  aan  de  rechtvacr- ƒ-  ^'^j' 
dige  zaak,   immers  in  onze  oogen,   niet  altydt  de  zege  ' HafftU volgt  :  dat  ook  Godt  de  Heer  niet  altydt  zoo  tcrltondt 
flralt,  zelfs  dezulken,  die  hem  als  befpotten  en  tergen,  ov/r. 
Zoo  weinig  a.\s  Adolph  palleopzyn  woordtaandemenfchen  p.ii<;. 
gedaan,  zoo  weinig  voldeedt  hy  ook  zyne plegtige belofte  Vliier. 
aan  Godt  :    want  niet  alleen  ontfloeg  hy  zynen  vader  ibid. 
Arnoud  niet;  maar  liet  hem  noch  daarenboven- in  flank  enf'*pra. 
drek  leggen.    Toen  hy  ,  omtrent  een  jaar  daar  na  ,  van 
Paus  Panlus  den  II.  zwaarlyk  gedreigt  wierdt,  wegens 
zynen  boqzen  handel  tegens  dien,  daar  hy,  naafl  Godt  , 
het  leven  van  had  ontfangen,  riep  hy  de  Staten  van  G^^/^^er- 
landt  hy  een,  en  verzocht,  doch  met  een  bedricglyk  harte, 
dat  hy  zynen  vader  mogt  uit  de  boeijen,  zyn  gemoedtvan 
de  pynbank,  en  zynen  naam  van  fchande  verloflen ,  door  den 
gedachten  zynen  vader  uit  de  gevangkenifle  te  ontflaan. 
jDie  van  Nicwmeegen  bulderden  daar  dapper  tegen  aan,  en 
lieten  hooren :  zy  hadden  hun  leven  cn  hunne  goederen 
nu  al  dikmaals  voor  hem  Adolph  gewaagt,    tot  tegen- 

I  flandt  van  zynen  vader  Arnoud,    die,  na  zyne  ontfla- 

iginge  ,   by  de'  eerfte  gelegentheit ,   hen  alle  t'  zamen  , den  eenen  voor,  den  anderen  na,  zou  zoeken  uitte  rooi- 
jjen  ,  om  dus  zynen  moedt  aan  hen  te  koelen.  Toen  nu 
\  Adolph  daar  tegen  inbragt,  dat  men  hem  niet  naar  zyn 
leigen  hooft  zou  laten  regceren,  maar  wel  vafl  intoomen 
'door  voorwaarden  en  wetten,  ook  hem  alle  begeerte  ter 
jïvrake  doen  afzweeren,  als  mede  alle  invoeringe  vannie- 
'  wigheden,  enz.  wierpen  de  Niewmeegers  dit  uit :  „Indien 
„  gy  doch  t'eenemaal  gezint  zyt  uwen  vader  los  telaaten, 
„  zullen  wy'er  niet  tegen  worftelen,  maar  alleenlyk  bid- 
„  den,  dat  wy  onder  uvveheerfchappye,en  in  uwe  tegen- 
„  woordigheit,  onze  halzen  onder  het  zwaerdt  des  Beuls 
,,  mogen  leggen,  om  dus  met  eenen  enkelen  doodt  vry 
„  te  gaan  ,  daar  wy  anders  onder  uwen  vader  Arnoud 
,,  hondert  fmertelyke  dooden  te  verwachten  hebben.  Men  vli'^tr. 
meent  dzt  Adolph  wel  wift,  hoe  hy  met  de  Niewmeegers 
flont ,  en  dit  alles  zoo  tuflchen  hen  opgeflelt  was  ,  oni  Pontan. 
zich  eenigzins  te  ontlaflen  van  den  fmaadt  ,  door  zoo  Geld. 
eene  fchandelyke  daadt  op  zynen  hals  gehaalt.    Immers ,  gefchied. 
Hertog  Arnoud  mofl  gevangen  blyven  ,  en  dit  was  naar  ̂   Deel 
Adolphs  zin:  maar  toen  d' ontzagchelyke  Vorfl,  Hertog/ 163. 
Karei  van  Burgundiën ,  de  Strydtbare ,  of  iS'^w//^  gebynaamt ,  G.HaJf.  ■ 
Heer  der  meelle  Nederlanden  ,  hem  door  eenen  Heraut  ■^'Ij- te  Hefdin  in  Artois  voor  zich  deede  dagvaarden,  en,  met 
allen  ernfl,  zyns  vaders  loslating  begeerde;  verfcheen  Adolph 
aldaar,  en  bemerkte  wel  haafl,  dat,  indien  hy  weigerde, 
hy  zelf  wel  gevangen  konde  worden  ,  als  in  de  magt 
van  den  Burgundier  zynde  :  daarom  gaf  hy  een  brief  jen 
van  zich,  met  eige  handt  aan  den  Caflelein  van  Buuren 
gefchreven,  hem  beveelende  om  Hertog  yfr»oW  terflondt 
in  vryheit  te  ftellen;  dat  ook  gedaan  wierdt.   Zommigen  O.  Holl. 
verhaalcn  dit  een  weinig  anders,  en  omflandiger; wegens  Chron. 
de  zonderlinge  aanmerkelykheden ,  zullen  wyden  inhoudt  ̂ ■^93' 

op  't  kortfle  voordraagen.    Adolph  van  Gelder  hadt  zich  op  y'?''''' nie  ws  met  den  BiJJchop  van  Keulen ,  de  Heeren  van  Brederode ,  ̂̂ if'^^ 
en  den  Koning  van  f/rankryk  verbonden  ,  tegen  Hertog Carolo 

Dc  KL-  ,^„4. 
den  brief  pontan. 

Karei  van  Burgundiën ,  den  Hertog  van  Kleef ,  en  BiJfchop  ̂ g^^j.. 

David  van  Burgundiën  ,  Bifl'chop  van  Utrecht.  ^ venaar  ,  fchriftelyk  daar  van  bericht ,  zondt 
aan  Hertog  Karei  van  Burgundiën  (te  gelyk  ook  Hertog  zDeel 
vm  Lotharingen ,  Brahandt ,  hnnenburg,  Limburg,  Grave  ƒ.  163, 
van  Burgundiën ,  Vlaanderen,  Hencgouw ,  Artois,  Hollandt, 
Zeclandt ,  Namen,  Heer  van  Vrieslandt,  Salins ,  en  Mechelen  ) 
die  daarenboven  ,  aangezet  door  Paus Paulus  den  IV.  en ,  na 
dezes  doodt,  door  Paus  Sixtus  den  IV.  Ad/lph  van  Gelder 
voor  zich  te  Gent,  door  Jan  van  Kleef  en  Jan  van  den 
Berge,  ontboodt:  daar  na,  vermits  hy  niet  verfcheen,  te 
Hesdin  in  Artois  deed  roep'en.  Gekomen,  verzocht  A^^re/hem 
zynen  vader  Adolph  los  te  willen  laaten,  met  belofte,  ia 
't  bywezen  van  alle  de  daar  zynde  Heeren;  indien  hy  zulks 
deede,  ten  gevalle  van  hem  Karei ,  en  de  tegenwoordige 
I  voornaamePerfoonen,dat  hy  daartegen  hem  Adolph  weer 
zou  believen  in  alles,  dat  hy  billyk  zou  mogen  begeeren. 
Deze  gaf  tot  antwoordt;  hy  was  met  cencn  hoogca  eedt '  aan 
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s^myne  Ge/derfde  (tanden,  zoo  fteden  als  ridderfchap, 
verbonden,  in  deze  zake  niet  zonder  hunne  toeftcmmin- 
ge  te  doen.    Hertog  Karei  vraagde  daar  op  met  ecnen 
half  lachenden  mondt;  of  hy  zich  dan  tot  eenen  flavc  zy- 
ner  eige  onderdanen  gemaak  t  hadde  ?  liet  niet  af  tc  bidden , 
en  zeide:  Indien  't  maar  alleen  daar  aan  haperde,  dan 
wou  hy  den  fteen  wel  haaft  van  't  graf  wentelen.   De  an- 

dere Heeren  vielen  hem  desgelyks  aan  met  vcele  fmee- 
kingen  ;  derhalven  derft  Adolph  niet  langer  weigeren, 
vreezende  grooter  crnft  ,  en  gaf  van  zich  het  gedachte 
briefjen  ,  aan  den  CaÜelcin  van  Buren  ;  waar  in  hem 
wierd  bevolen,  Hertog  Jdolph  va»  Gelder  aanllondts  uit 
zyne  gevangkenis  te  ontflaan,  en  teftellen  in  handen  van 
Hendrik  V3i\\  Parwis.,  cnPhilips  vanWaJfenaar die  den  ou- 

den Vorft  Armud.,  uit  het  kafteel  van  Buren.,  naar  T'hiel., 
en  voort  naar^sHertogenhofch  voerden,  daar  hy  vangeefte- 
lyke  en  wereldtlyke  Heeren  ,  met  uitftekende  eere  en 
blydfchap ,  wierd  ontfangen.    Van  daar  begaf  hy  zich 
naar  Hesdin  in  Artois  ,  by  Hertog  Karei  van  Burgundïên , 
van  wien  hy,  gelyk  ook  van  de  daar  tegenwoordige  Hee- 

ren, zeer  vriendelyk  wierd  verwelkomt :  maar  zyn  fnoo- 
de  zoon  Adolph  wendde  het  aangezicht  van  hem  af ,  en 
vervloekte  den  Burgundiïr  in  zyn  harte  ,  omdat  hy  hem 
als  gedwongen  hadt  zynen  vader  Arnoud  ia  vryheit  te 
ftellen.    Ook.  zonden  de  Gelderfche  ftedcn  brieven  van 
klagten  over  Hertog  Arnoud.,  ten  voordeele  van  Adolph., 

aan  Hertog  Karei  van  Burgundié'n;  voor  wien,  en  voor  zy- 
nen Raadt,  beide,  vader  en  zoon ,  zich  op 't  beft  zochten  te 

verantwoorden.   Adolph  mengde  onder  de  verdediging  van 
2yn  bedryf  zoo  veele  fmaadtwoorden  ,  en  hoonredcnen 
tegen  zynen  vader,  datze  onverdraaglyk  waren  ;  wierp 
hem  larterlyke  vcrwytingen  in 't  aangezicht ;  dreef  den  fpot 
met  eenige  zynerhemaangeboornelyfsgebrcken,  en  droeg 
ïich  als  zynen  allerergften  vyandt :  Arnoud  verweerde  zich 
tegens  hem,  daagde  ook,  onaan gezien  zynen  ouderdom 
en  zyne  zwakheic,  dezen  zynen  eer- en  plichtvergeten  zoon 
tot  een  twee-gevecht.    De  vermaarde  en  zeer  geroemde 
Gefchichtfchryver  Comminceus  getuigt ,  dit  met  eigen  ooren 
en  oogen  gehoort  en  gezien  te  hebben.  Hertog  A^r^/zocht 
vrede  tuflchen  vader  en  zoon  temaken,  jahyboodt/^^^o/^^ 
het  Gouverneurfchap  van  het  Burgundifih  Hertogdom  aan, 
boven  't  bezit  van  Gelderlandt,  deÜadtCri^wuitgezondert, 
met  6000  guldens  jaarlyks  voor  zynen  vader  tot  onder- 

houdt ;  die  ook  den  Hertoglykcn  titel ,  gedurende  zyn  le- 
ven ,  zou  behouden;  doch  te  vergeefs.    De  gemelde  Ph. 

Cornimcus  bragt,  uit  des  Burgundiërs  laft ,  dezen  voorflag 
zzn  Adolph;  maar  kreeg  tot  antwoordt ;  Liever  wou  hy  zynen 
vader  met  het  hooft  nederwaarts en  zich  zelfs  daar  na ,  in  eenen 
put  werprn,  dan  zulk  een  verdrag  aangaan:    Arnoud  was  44. 
jaren  lang  Hertog geweeji ,  het  wierd  derhalven  tydt  dat  h\  (^Adolph) 
ook  regeerde :  Echter  wou  hy  hem  noch  wel  i^coogls.  jaarlyks  laten 
toekomen ,  doch  onder  uitdrukkelyk  beding ,  dat  hy  nooit  voet  in  Gel- 

der landt  zou  zetten.  Korts  daar  na  zocht  y^^/o/f»^  in  vermomde 
k  lederen  van  daar  te  ontfnappen ,  en  uit  des  Burgundièrs  han- 

den te  geraakcn ;  was  ook  alreeds  tot  hy  Namen  gekom&n  : 
doch  vermits  Karei  allerwegen  ordre  had  gezonden  om 
op  hem  te  paffen,  werdt  hy,  als  hy  over  de  Maaze  wilde 
vaaren,  om  naar  Gelderlandt  voontc  trekken,  dooreenen 
Prieftcr  gekent  ;  dierwyze  wierdt  hy  ontdekt,  en  naar 
Kortryk  gevoert,  daar  hy  ,  zoo  lang  Hertog  i^i^rc/vanBur- 
gundiën  leefde,  in  hechtenis  bleef.    Dus  overquam  hem 
zelf,  dat  hy  zynen  Vader  met  de  uiterfte  vyandelyke  bit- 
terheit  hadde  tocgebragt;  alhoewel  de  Burgundièr  hem  in 
zyne  gevangkenilfe  veel  zachter  handelde  ,    als  Hertog 
Arnoud  van  deezen  zynen  zoone  wedervaren  was  :  Dit 

gefchiedde  in  't  jaar  1470.  Hoe  nu  Arnoud  de  hartnekkige 
Gelderfche  fteden  weêr  door  gewelt  aan  zich  bragt;  hoe 
hy,   ten  decle  wegens  geldtgebrck  ,   en  ook  om  zich  te 
wreeken  van  zynen  wcderfpannigen /?/^yi/o»2 ,  't  Hertog- 

dom Gelderlandt  verkocht  (anderen  willen  verpandde)  aan 
Hertog  Karei  van  Burgundiën onder  voorwaarde,  dat  hy 
Arnoud.,  zoo  lang  hy  leefde,  den  tytel  en  het  bewindtzou 

behouden;  zie  'op  ARNOUD,  Hertog  van  Gelder. Toen  nu  Hertog  Karei  in  den  flag  van  Nancy  gcfneuvelt 
was,  verkoren  de  Staten  van  Gelderlandt  (na  Amouds 
doodt,  door  dwang  onderden  niewen  Heer  den  B/^r^«W/fy 
geraakt )  terftondt  Adolph  tot  hunnen  Hertog :  en  de  Gen- 

tenaars tegen  Prinfes  Maria.,  eenige  Erfdochter  van  Hertog 
Karei.,  oproerig  geworden ,  verloftenhemuitzyncgevang- 
kenis  te  Kortryk:  zie  nu  dat  volgt. 
ADOLPH,  Hertog  van  Gelder.,  eerfte  en  laatfte  van 

dien  Naam.  In  het  bovenftaande  hebben  wy  van  hem  ge- 
handelt  als  eenen  wreveligen,  en  wcérfpannigen  zoon, 
die  zynen  vader  Hertog  Arnald  {Arnoud)  uit  deregeeringe 
had  verftooten;  geworpen  in  eene  elcndigegevangkenille, 
(ecnen  diepen  duifteren  kelder,  zegt  Philippus  de  Comines, 
een  Schryver  die  van  alles  nauwe  en  zekere  kcnnille  hadt ) 
en  ganfch  qualyk  met- hem  gehandelt.  Hy  zette  zich  on- 

wettig in  zyns  Vaders  ftoel,  totdat  hy  zelf,  door  Hertog 
Karei  van  Burgundiën  gevangen  wierdt  gezet;  die  wel , 
na  des  Hertog  Amouds  doodt,  tichmtciXcï vmGeldtrtnndt 
maakte:  doch,  voor  Nancy  gcfneuvelt,  wicidt  Adolph., 
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door  de  Gcn(e?faars,d'\e  oproerig  waren  tegen  vrouwe  7Vf<jr/</, eenige  Erfdochter  van  i^i?rc/,  uit  zyne  hechtenis  verloft,  cn, 
als  reeds  gezegt  is,  van  de  Staten       Gelderlandt  tot  Hertog 
aangenomen,  en  dus,  voor  zooverre,  wettige  Hertog  va>t 
Gelderlandt.    Hy  in  vryheit,  en  tot  deze  hoogheit geraakt, 
hadt  de  ftourheit  van  Prinfes  Maria  de  Ryke  {loo  wegens 
de  veelheit  haarer  Hertogdommen  ,  Graatfchappen ,  Hecr- 
lykheden,  en  fchatten  van  haaren  vader  nagelaren  ,gcnoemt) 
ten  huvvclyk  te  verzoeken  ,  daar  de  Gentenaars  haar  ook 
toe  dwingen  wilden :  zie  op  M  A  R I A  ,  eenige  Erfdoch- 

ter van  Karei  den  Stouten.    Hertog  Adolph  tradt  haar  ten 
dienile  in  den  Oorlog  tegen  de  Franfoifen:  doch  haaft  daar 
naverloorhy,  in  eene  fchermutfelinge  voor  Z^oor»/^,  zyn 
leven.  Hy  was  nu  weduwenaar  ,  cn  daarom  trachtte  hy 
met  de  gemelde  Maria  te  hertrouwen  ,  die  deshalven , 
wetende  der  Gentenaren  voornemen ,  niet  droevig  was  over  gefth 
zyne  doodt.   Dus  verhuisde  hy  uit  deze  wcreldt,  in  het  T.Dtel 
negen-en-dertigfte  jaar  zyns  ouderdoms.    Hy  hadt  godt- /•  3°7' 
loollyk  tegen  zynen  vader  Jr»oai/gehandelt:cn  Hertog  Karei  Comin, 
handelde  onbillyk  met  hem,  voor  zoo  veel  men  hem  aan- 

merkt,  als  van  de  Gelderfche  Staten,  na  zyus  vaders  over-  *" lyden  ,  tot  Hertog  aangenomen.    Hy  was  een  zoon  van 
de%  Burgundièrs  ~bA.oe\)Q .,  en  daar  by,  door  huvvelyk,  zyn 
zwager  ;  vermits  zy  beide  twee  zufters  ter  Gemalinnen 
hadden.  Adolph.,  als  een  Ryksvorft  ,  was  i^ijre/i  oordeel  en 
vierfchaar  niet  onderworpen,  't Betaamde  A^-ïrc/nict zynen 
bloetverwant,benertens  zyne  kinderen ,  van  hun  Vaderlyk, 
en  Grootvaderlyk  erfdeel  te  berooven  ,  door  het  zelve  onder 
de  handt,  van  Hertog  Arnoud.,  zonder  bewilliging  van  de 

Staten  vznGelderlandt .,  tckoopen:  dus  oordeelt 'er  j'^^^^'f^^/ Marchantius  van:  Maar  ondertullchen  ziet  men  de  handt  en  Comm. 
wraak  des  Heeren  blykelyk  over  hem  in  dit geheelc  werk.  fUtJ. 
Adolph  was  in  't  jaar  143S  geboren;    begon  zich  tegen  zy- 

nen vader  AnMudte  kanten  in  't  jaar  I4f9;  zette  hem  111 
'tjaari464.  of,  volgens  anderen ,  1465- gevangen ;  liet  hem 
door  dwang  van  Hertog  Karei  van  Burgundiën in  't  jaar 
1470.  anderen  1471.  los;  en  geraakte  in  't  jaar  1477.  als  ge- 
zegt  is  ,  voor  Doornik  om  't  leven.    Zyne  gemalin  was 
Catharina,  dochter  \3.n  Karei  de  Bourbon ,  voor  hem  overle- 

den :  had  by  haar  eenen  ecnigen  zoon.  Karei  van  Gelder ^ 
gezegt  van  Egmont .,  zynen  nazaat  in  zoo  zwaare  oorlogen  : 
(zie  op  CA  REL  van  EGMONT  )  en  eene  dochter 
Philippa  .,  Echtgenoot  geworden  van  Rene.,    oi Renatus 
Wertog  vm.  Lottharingen.,  die  Hertog  iC^re/van  Burgundiën 
den  doodelyken  flag  voor  Nancy  toebragt.    Adolph  van 
Gelderlandt  had  tot  een  zinnebeeldt,  ofzinfpreuk,  eenen 

'Arent  op  een  Aardtkloot,  met  dit  byfchrift.  Ik  trachtc 
naar  hooger.    By  zyns  vaders  leven  gebruikte  hy  de  Her-  Pmt. 
toglyke  magt;  maar  mogt  den  Hertoglyken  titel  niet  voe-  GAd. 
ren:  toen  hy,  na  zyns  vaders  doodt,  den  titel  mogtdraa-  Jriift.zd. 
gen,  kon  hy  de  magt  niet  oefenen,  vermits  hy  in  hechte- i  2.74- 
nis  zat;  en,  door  de  Gentenaars  daar  uit  verloft,  leefde  hy 
niet  langer  dan  een  half  jaar  daar  na.    Eerft  was  hy 
Hertog  zonder  naam ;  daar  na  Hertog  zonder  landt. 
Vermetelyk  vocht  hy ,  met  eenige  weinigen,  tegens  eenen 
grooten  hoop  Franfchen,  die  uit  Doornik  waren  gevallen , 
en  bleef  in  dat  gevecht  doodt.    De  uitgevallenen  voer- 

den 't  lyk  binnen  Doornik  ,  en  't  wierdt  in  de  groote  , 
of  St.  Maria  kerk  aldaar  begraaven.    Toen,  in  den  aan- 
vangk  der  Nederlandtfche  oorlogen  tegen  den  Koningk 

van  Spanjen  ,  het  onftuimig  krygsvolk  ,'  en  't  onhandig grauw,  in  dc  genoemde  ftadt,  tegen  de  kerken,  kloofters, 
beelden,   en  altaren  ftormden,  wierdt  ook  het  graf  van  idem 

Adolph  opgebroken :  zyn  lichaam  ,   fchoon  't  meer  dan  Pcntan, 
80.  jaaren  daar  in  gelegen  hadt,  vondtmen  noch  ganfch  on-  ibid 
gefchonden  en  gaaf,  buiten  twyfel  door  de  kracht  van  den  ƒ•  -74- 
balfem.    Het  lyk  wierd  leelyk  mishandelt,  onder  een  ge-  O.  Holl. 
roep,  dat  hy  niet  waerdig  was  in  dc  aarde  te  ruften  ,  die  Chon. 
zoo  fchendig  tegens  den  gecnen,  door  wien  hyop.d' aarde  •'•443- 
gekomen  was,  had  gewoedt  en  te  werk  gegaan.    Jakob  4-*^" de  III.  Koning  van  Schotlandt,  had  wel  zeer  bevveeglyk 

3.zn  d\e  \ar\.  Ntewmeegen,  uit  Edenburg,  gefchreven,  no-  V^" 
pende  de  verloffinge  van  hunnen  Erf  heere ,  en  zyn  (3'rt/éö/!'j)  ̂  
Grootvader,  den  doorluchtigen  Hertog /^r»»?^^  van  (?f/aVr;  j-.P.ynt 
noemende  te  gelyk  Adolphs  daadt  onmenfchelyk  ,  waar-  /J,-^, 
dig om, volgens  debefchreve  wetten  en  gedurige  gewoon-  An:l. 
ten,  ten  minften  met  ontervinge  geftraft  te  worden  ;  be-  />. 517. 
fluitende  met  bede ,  van  zulk  eene  godtloosheit  in  hun  gebiedt 
niet  langer  te  gedoogen,  veel  min  te  handthaven  en  voor 
te  ftaan:  maar  de  ganfch  verbitterde  cn  hartnekkige  JV/Vu/- 
mecgers  wilden  nergens  naar  luifteren. 
ADOLPH, //^r/'ö^  1-^»  ̂ ^-^  BERGH.  Na  de  doodt 

van  Hertog  Reinald  van  Gelder,  den  vyfden  ,  overleden 
1423.  zonder  kinderen  na  te  laten,  hebben  de  Staten  van 
Gelderlandt  tot  hunnen  niewen  Hertog  verkoren  Arnauld, 
uit  den  ftam  van  Egmont  ,  achterneef  van  den  gemclden 

Reinald.,  uitzynezufter  'Jühanna\d^t\S'\'>e\e\\d\ev\. Arnauld.,  Pont. 
of  Arnoud.,  die,  van  zynen  boozen  zoon,  Adolf  van  Gelder ,  ' zoo  barbarifch  gehandelt  wierdt,  gelyk  boven  op  ADOLF  gefcLiei. 
van  Gelder .,  ewhenedeno^  AKNÖXJD  Hertogva»  Gelder te  ̂ Dul 
zien  is.  Hertog  //i:^//  vandenBergh  wift  by  \Lc\ier  Sigifmund f  109. 

(daar  toe  door  's  Keizers  gieritjheit ,  en  eenige  Gcldcrfchcu , D  i  meer 
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meer  tot  hem,  dan  tolArmHd  j^cncgcn)  te  wccgc  tc  bren- 
gen, dat  ïync  Mujcllcit  hem  anno  1421-.  met  dcHerto^- 

domincn  van  Gfl.k-r  en  Gulik  bclCviiJe  ;  verwittigende 
alleen  yder  der  BurgemeeHeren ,  ̂icliepenen,  en  Raden, 
13ureeren,  en  de  g-.inlclic  Ciemeonten  der  lieden /iöcr///o/.v/, 
G'wi  i»,  l\'>ila,  /irkcu-tts ,  StriiieUy  Niewmec-j^en  ̂   Grave^  Bom- 
ni.-l,  7 biel,  ll'achte»Ju»k lLird.-rw\k.,  Etburgh /.utphc»  , 
Djftccheni ,  Doesburg.,  Groe»too  {nu  Grol)  cn  andere  plaat- 
Zen  des  Vürllendums  Gche  ,  en  't  (ïraatTchap  Ziitphe»: 
„  Hoe  hy,  na  't  onvruchtbaar  afllervcn  van  ïynen  Oom, 
„  Vorlt  Rcyii.tU,  desielfs  landen  (aan  hem  en  't  Room- 
,,  Iche  Ryk  toegevallen  zynde  ,  en  nu  open  llaandc  ) 
„  had  vergunt  en  overgedraagen  aan  zynen  Oom,  Aduhh 
„  .  van  den  Berge;  )  derhalven  zyn  crniHg  bevel  was ,  dat 
„  ze  den  gemeldcn  AJulph  ,  zonder  ritltel  of  tcgcnzeg- 
„  gen,  zouden  aanneemen  ,  voor  hunnen  wettigen  Heer 
„huldigen,  en  erkennen;  zonder  yets  te  pallen  op  den 
„  Edelen  man  Amuiid  \an  Egifto>/dt ,  die,  met  zyncMede- 
„  helpers ,  de  voorlchrevcn  landen ,  tegen  alle  ryksgebruik, 
„  hadde  aangevnerdt  ;  noch  hem  voor^  Hertog  of  Graaf 
„  erkennen,  of  zoo  noemen,  op  llratfezyner  Keizerlyke 
„  ongenade;  en  ten  dien  einde  hen  ontllaandc  van  den  eedt , 
„  door  welken  zy  zich  tot /V/v/Wj  gehoorzaamhcit  mogten 

„  verplicht  hebben.  AHioewel  hy  (Sigijr/juml)  in 't  voor- 
gaande jaar  ,  's  weeks  na  S.  Marien  Hemelvaartsdag  , 

hadde  kond  gedaan:  „Dat,  vermits  de  Hertogdommen  van 
„  Ge/der  en  Gulik  ,  nevens  't  Graaffchap  Zutpheri .,  na  de 
„  kinderlooze  doodt  van  Hertog  Rcyfiald ,  aan  hem  en 
„ 't  Roomfche  ryk  w^ren  toegevallen;  Hy  overzulks 
„  zyne  neven  ,  Amoud  en  IVillcm  ,  maar  inzonderheit 
„  Armud^  als  denondüen  op  Itraat,  voor  den  voornaam- 
,,  ften  erfgenaam,  en  rechten  Heer  der  voorfchrcven  lan- 
,,  den  hield,  en  hem  ook,  als  Leenman  van  hctRyktoe- 
„  kende  de  gemelde  Landen,  Graaffchappen  enHeerlyk- 
„  heden.  Ridders,  Knechten,  Staten,  en Veflingen , met 
,,  de  onderhorige  Tollen  ,  Schattingen  ,  Ingezetenen  , 
„Velden,  Wateren,  en  Waterloopen :  maar,  indien 
„  y^r»o/<i/ zonder  Vettige  kinderen  overlecdt,  zoo  zouden 

,,  de  genoemde  landen  overgaan  aan  zynen  broeder //^/7/f;«, 
„  als  hier  van,  en  zyns  broeders  naaften  en  rechten  erf- 
„  genaaim.  Verzoekende  cindclyk  ,  dat  Hert-og  Armud., 
„  of  (indien  hy  niet  meer  in  't  leven  was)  li^illan  ,  zoo 
„  haalt  liy  (  S/giJhufid )  weer  in  Daitfchlandt  quam  (alzoo 
„  hy  zich  toenmaals  te  Oj/i'y/  in  iiongaryen  bcvondt)  dege- 
„  melde  Landtfchappen  van  hem,  onder  'toverlangen  van 
„  't  vaandel, naar  oudt  gebruik, als  mede  van  den  Roomfchen 
„Koning,  zon  komen  ontrangen;  voorbehoudens  zyne 
„  en  des  Roomfchen  Konings  gerechtigheit.  Ondercuf- 
^'chen  is  't  by  zommigen  twyfelachtig  ,  of  dezen  brief, 
nopende  de  belceninge  van  Arnoud.,  wel  ten  vollen  be- 

veiligt ,  en  afgezonden;  dan  of  hy  maar  alleen  een  ont- 
werp gewcclt  is.  Ad/}lph  vanden  Berg  oorlogdc  wel  te- 

gen Hertog /fraW,  die,  fchoon  een  en  andermaal  van 
den  Keizer  in  den  ryksljan  gedaan  ,  echter  het  neit  in- 
hieldt  ,  zoo  veel  Gelderlandt  en  Zutphen  betrof :  maar 
Gulik  trok  Adolph  naar  zich.  Grootc  onheilen  veroor- 

zaakte hy  de  Geiderfche  en  Zutphenfche  landen  :  maar 
ftak  zich  ,  door  dezen  oorlog  ,  in  zwaare  fchulden ;  een 
groot  geldt  opneemende,  daar  hy  zyne  landen  voor  ver- 

pandde. Meer  fchade  zou  hy  anderen  en  zich  zeiven 

gedaan  hebben ,  indien  hemde  Doodt  niet  in  't  jaar  1434.  of, 
volgens  anderen  143"'.  hadde  weggerukt. Hy  florf  te  Keulen  : 
en,  vermits  hy  kinderloos  de  wcreldt  verliet,  erfde  zyn 
broeders  zoon  Gerardrywc  landen.  Deze  Adolph  vandeniJer^ 
was  van  cenen  onfluimigcn  ,  en  onbefchaamden  aart: 
Weinig  pafte  hy  op  zyn  woordt,  en  plechtig  gedane  be- 

loften; wanneer  hy,  by  de  vcrbreekingc ,  voordeel  zag  te 
doen.  Hy  was  tot  het  Vorftendom  Gulik  wel  gerechtigt , 

maar  geenzins  tot  het  Hertogdom  Gelder,  't  Geen  voorts 
van  hem  gezegt  zou  konnen  Avorden  ,  gaan  wy  voorby; 
om  niet  buiten  de  paaien  der  Vereenigde  Nederlanden  te 
gaan :  zie  op  ARNOUD  vn»  Gelder. 
ADOLPH  van  NASSAU,  was  Stadthouder 

van  Aartshertog  7kf«Ar/W//ört»  van  Ooilenryk,  (door  hu- 
■vvelyk  van  Maria.,  eenige  Erfdochter  van  Karelden  Stryd- 
baren.  Hertog  van  Burgundicn ,  Lottharingen  ,  Brabandt, 
Luxemburg,  Limburg;  Grave  van  Burgundicn,  Vlaan- 

deren, Henegouw,  Artois ,  Hol  landt  ,  Zeelandt,  en 
Nair.en ;  Heer  van  yrieslandt,  Salins,  Mechelen,  enz. 
naderhant  Roomfch  Keizer)  die  ook  Heer  geworden  was 
over  Gelderlandt  cn  Zutphe>i ,  omtrent  het  jaar  1489;  had 
groote  moeijelykheden  met  die  van  l^ageningen ,  die  noch 
van  dc'/.en  Ad/j/ph  ̂   noch  ook  \zn  Maxi>niliaaf2  (  na.  de  doodt 
ïyner  gemalinne  Maria,  Voogdt  over  hun  beider  onmon- 
digen  zoon  l'hilips,  Heer  overde  Nederlandtfche  Provin- 
tiën,  naderhandt,  door  huwelyk.  Koning  van  Spanjen) 
eenig  werk  maakten:  vermits  zy  eene  zeer  groote  gene- 
gentheit  toedroegen  hunnen  eigen  Heer  AW/  van  Egmont., 
zoon  van  Hertog  Adolph  van  Gelder .,  die  zynen  Vader, 
Arnoud  van  Gelder .,  zoo  tyrannifch  gchandelt  had  ;  waarom 
ook  deze  laatfle  't  Hertogdom  Gelderlandt ,  en  't  Graaf- 
fch:4)  Zutphen  aan  den  gemeldcu  Karei  va.a.  Burgtrndien , 
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Vader  van  Maria.,  verkocht  hadde,  om  z,ich  dezer  wyze, 
aan  zyncn  godtloozeii  A n  s  a  lo  m  ,  te  wreeken.    Meelt  pg„f_ 

geheel  Gelderlandt .,  en  Z.ittpben  had  tot  Karei  van  Egr/iont  CelJ.' de  /.elfde  liefde;  gelyk  hy  dan  ook,  na  veel  om/.wervens ,  gefchieJ. 

uitgellane  verongelykingen ,  en  langdurige  ballingfchap ,  zDcl  ' cindclyk,   onderlleunt  van  eenige  1'Vanfche  benden,  in  ƒ.  191. 
Gelderlandt  met  een  zonderling  groot  gejuich  ontfangen  193. 
wierdt;  vindende  weinig  tegenltandt,  dan  alleenlyk  voor 
Buren,  Leerdam,  Goch,  en  H^achtendunk.   lYxi:  \xn  Arnhem 
lieten  dezen /^ir/»//)^  van  Nalfau  weeten  {:\\%  Maxtmiliaans 
Stadthouder  over  Gelderlandt)  datzc  den  eedt  aan  hunnen 
Erfheere  Xrfri.7  hadden  afgelegt,  gelykvoor  heenenaanzy- 
nen  vader  Adolf.  Den  eedt  aan  Maximiliaan  gedaan  ,  was 
hen  door  dwang  afgeperlt ,  en  derhalven  van  geener  waar- 

de.   Dus  kon  Adulph  van  Nailau  weinig  nut  van  zyn  jje^ 
Gouverncurfchap  trekken,  en  hadt  (lechte  gelcgcntheit  , /z,;^ ó* 
om  Maximiliaan  groote  dienden  te  doen  :  zie  een  breeder  ƒ.  294, 
bericht  van  deze  zaaken       C  hW^Lé  van  E^tnunt.  301. 
ADOLPH  van  NASSAU  ,    broeder  van  Grave  Haffeit 

Lodeiuyk  van  NalIau  ,  zeer  vermaardt  in  den  aanvangk  iiift. 
der  Nederlandtfche  oorlogen  tegen  den  Koning  vanSpanjen.  Oelr. 
Toen  beide  deze  Graven,  nevens  Grave  j^f/ox  van  óV^o»- 
wc/iberg,  cn  anderen,  een  deel  volk  by  een  hadden,  trok- 

ken ze  in  May  15-98.  n-x-xx Vrieslandt ,  oin  de iladt  GVöwV/^fa 
te  veroveren.    In  hunne  Vaendels  (iont  .Reeuperare  aut 
mon;  dat  is  Herwinnen  of  fterven.    Ferdinandus  de  Toledo, 
Hcnog  vxn  Alha,  zondt  tegens  hem  een  deel  Spaanfche 
en  Italiaanfche  benden,  oucier  den  Overflen  Brafornonte^ 
den  Grave  van  Mecgen,  en  van  Arenberg,  &c.  't  Quam 
tüt  eenen  bloedigen  Ilag  ,   daar  veele  Spanjaarden  ,  en 
Spaanfche  Hooftlicden  in  fneuvelden,  zelf  ook  de  Grave 
van  Arenberg,  van  de  zynen  zeer  hoog  geacht  en  beklaagt. 
Dit  gefchieddeden24  dcrvoorfz.Bloeimaandt.  'tVyandt-  Eman. 
lyk  overblyfzel  vloodt  in  't  Woo^tx He liiger-Lee ,  dat  ter-  van 
fiont  dapper  beftormt,  en  kloekmoedig  verovert  wierdt:  iAeter. 
doch  vooraf  hadteen  kogel ,  van  binnen  gefchotcn  ,  Grave  ̂ '^derl. 
Adolph  van  Nalliru  ter  doodt  getroffen.    Anderen  verhaa-  ̂ ^i^' ., 
len  dat  hy,  in  den  aanvangk  van  't  -gevecht,  te  gelyk  met  f ■('"'"') 
den  Grave  van  Arenberg  om  't leven  quam;  zulker  wyze,  5^".  . 
dat  Adolph  van  Arenbergs ,  en  Arenberg  van  Adolphs  handt, 

gelyktydig  het  leven  verloren.  De  JeVuit  Famtanus  Strada  ̂  'J""- zegt  hem  bericht  te  zyn  van  eenigen ,  die  zelfs  in  den  flag  te-  ̂rjl^^i 
genwoordig  waren  geweell,  dat //re^iifr^,  zyn  volk  in  wan-  ƒ 
ordre  gebragt  ziende,  en  gewaar  wordende,  dat  G  rave 
Adolph  van  Najj'au  heldtdadig  vocht,  op  hem  aanviel ;  hy  i^c^d. wierdt  wel  gewondt,  dochgingk  echter  te  kloekinoediger  Schotan, 
voort ,  en  doorfchoot  Adolph ,  daar  na,  zynen  degen  trekken-  e^c 
de,  doorllak  hy  hem  noch.  Adolph  ondertuflchen  niet  ilil  Tam. 

I  ftaande ,  doorftak  Arenbergs  paerdt ,  en  gaf  hem  ook  zoo  veel  Strada 
datzc  beide,  dicht  by  malkander  leggende,  den  geelt  gaven,  '^e  bell» 
jDüch,   vermits  geene  der  Friefche  Chronyken  de  zaak  ̂ ^k  p-f- 
j  zoo  vcrhaalen ,  wordt  van  veelen  aan  dit  bericht  van  Hoofts 
getwyfelt.  Ondertuflchen  is  dit  zeker  dat  de  lyken,  beide  ̂ f^"- I  van  Adulph  en  van  Arenberg,  in  de  kerke  des  kloofters  te  o 

\  Heiliger-Lee  begraven  zyn.    't  Verlies  viel  dies  te  fmerte--'*  ' 
lyker  voor  dezen  Staat,  en  't  Gemeenebelte ;  omdat  deze 
Heldt  zoodanig  in  dapperheit ,  en  deugden  in  zynen  lente-  • 

I  tydt  bloeide,  datmen  (hadt  hy  in  't  leven  mogen  blyven) i  eenen  zeer  heerlyken  ooglt  van  hem  te  verwachten gehadt 

'  hadde.  Hy  was,  als  reedts  gezegt  is,  broeder  van  Grave  Schotam 
^Lodewyk,  ook  van  //^/V/c/j^van  NalTau,  Prinfc  van  Oranje  ;  Fr  chr. 
i  alle  z'oonen  van  Grxvc  IVillcm  van  Na_ff'an  ,   hy  Juliana,  f.  -j^o. 
l  dochter  des  Graafs  van  Stolberg  'm  Koning flein.  Deze  Grave 
•  U^illcm  had  vyf  zoonen  ,  vier  van  hen 'hebben  hun  bloet vergoten,  en  hun  leven  verloren  voor  de  Nederlandtfche 
Vryheit,  en  reddinge  der  Nederlanden  uit  de  Spaanfche 

geweldenarije,  of 't  woeden  over  zielen  en  lichamen:  na- 
mentlyk,de  gemelde  Prins //-^///é'^jz van  Oranje,  te  Delf 
verraderiyk  doorfchoten  van  den  Bourgonjon  Balthafar 
Gcrards,  daar  toe  van  Spanjen  omgekocht :  Gr:xv cLodeiuyk, 

en  Grave  Hendrik,  beide  in  't  gevecht  op  de  Mokerheide 
gcfneuvelt;  daar  by  noch  deze  Grave  Adulph  van  Nafjdu , 
by  Heiliger-Lee,  te  gelyk  met  zynen  vyandt ,  den  Grave 
van  Arenberg,  gebleven.  , 

ADOLPH  -c^^«  NASSAU  de  Jonge;  zoon  van  '''^f'' 
Grave  Jan  van  Najj'au,  Catzenelleboge ,  l^ianden ,  enz.  die 
tweede  zoon  was  van  Grave  'Jan  van  Nafjdu  Dillenburg ,  ''' 
gewonnen  by  zyne  eerlte  gemalinne  Ifabella,  van  Luchten- 
berg  ;  en  deze  Grave  "Jan  ,  de  tweede  zoon  van  Grave 
i4''illem  van  NaJJau,  by  Juliana  van  Stolberg;   die  vader 
was  van  den  iirxvc  Adolph       Najfau ,  van  wien  in  de 
vorige  poft  is  gefproken  :  Deze  Adulph  de  Jonge,  uit  den 
NalJaufchen  Itam  ,    in  dicuft  van  den  Nedcrlandtfchen 
Staat  zynde,  nam  in  't  jaar  1608.  den  lalt  op  zich,  om 
de  brandtfchatting  ,  of  contributiegelden  in  Luxemburger 
landt,  die  zeer  traag  opgebragt  wierden  ,  te  gaan  inhaalen. 
Den  7.  November  trok  hy  uit  Nievjmeegen  met  ̂ yo.  rui- 

ters.   In  'r  weer  te  rugge  keeren  met  eenen  goeden  buit, 
ontinoetten  hem  op  den  weg  60.  vyandtlyke  foldaatenuit 
Rxnberk,  die  hy  gevangen  nam,  doch,  tot  zyn  ongeluk, 
weer  los  liet,  op  't  woordt  des  Stadtvoogdts  van  Meurs. 
Deze  weêr  in  hunne  bezettingc  tc  Ryaberk  gekomen  ,  fattjche 

gaven 
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'NaQ'au^  niet  (terker  dan  ifo.  ot"  i6o".  te  paerdt,  zeer  ver 
moeit  en  afgereden  v/as ;  daarenboven  ,  dat  hy  voorge- 

nomen had  te  vernachten  in  de  dorpen  Finen  en  U'^a}7um^ 
beneden  Santen:  't  was  alles  waar  ,  bchalven  het  getal 
der  ruiteren,  dat  uit  35-0.  koppen  beftont.  Op  dit  bericht, 
befloot  de  Spaanlchc  Gouverneur  by  nacht  lien  te  doen 
overvallen  :  ïóndt  daar  op  Stanley  ,  ïoon  van  den  Engcl- 
fchen  Coloncl  Stanley  (die  voor  dezen,  ten  tyde  als 
Leycefter  Gouverneur  generaal  der  Vcreenigdc  Neder- 

landen was,  de  (ladt  Z>ew»^fr  verraderlyk  aan  de  Spaart- 
fchcn  hadde  overgegeeven  )  met  768.  mannen  zyner  bezet- 
tinge  ,  zoo  Engellchen  ,  als  Spanjaarts  ,  Walen  ,  en 
Duitfchers,  uit,  daar  zich  veele  Officiers,  nevens  ecnige 
naar  den  buit  vlammende  Burgers  hadden bygevoegt,  om 

Leven  zynen  aanflag  tot  de  daadt  te  brengen.  Des  avondts  ten  tien 
uuren  trokkenze  uit  Rynherk^  quamen  in  den  nanacht  ten 

3.  uuren  aan 't  genoemde  dorp,  vernamen'ergeen  fchildt- 
Prinjjen  vvacht  (ook  was'er  geen  geftelt,  wegens  de  vermoeitheit 
Willem  (j^r  paerden)  cn  vielen'er  op  aan  met  een  geweldig  ge- 

fchreeuw,  gefchiet,  en  geraas  van  trommelen.  De  Staat- 
fche  ruiters  ,  zich  verraft  vindende ,  reddeden  zich  door 
de  vlucht,  zoozy  bcftkonden.  Eenigen  bleven  gevangen , 
ook  wierden'er  40.  of  50.  paerden  genomen.  Die  in  het 
ander  dorp  waren  ,  door  't  fchieten  opgewekt  ,  moften 
door  bevel  van  Grave  Adolph  terftont  opzitten ,  om  hunne 
makkers  ter  hulpe  te  komen.  Van  de  gevluchte  Staatfchen 

gejchiedj  wierd  hom  bericht  ,  dat  de  Spaanfchen  niet  meer  dan  300. 

/.  464/  te  voet  fterk  waren  :  hy  befloot  derhalven  hen  zelfs  in  't dorp  aan  te  grypen ;   doch  derwaarts  trekkende^  zag  hy 
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gaven  den  Gouverneur  te  kennen  dat  Grave  y^JoIph  van  [van  de  floot, met  armen  en  beenen  uitgeftrekt, zyn paerdt , 
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aan  zyne  flinke  zyde  doodt.    Toen  men  hem  uitgehaalt, 
en  tien  of  twaalf  fchreeden  voortgedragen  hadt,  begeerde 
hy  datmen  hem  neerleggen  zou  ,  alzoo  de  fmert  zyncr 
hooft  wonde  zeer  groot  was :  Corporaal  Dekker  ging  onder 
eencn  boom  zitten,  en  lei  Gva.'xi  Adulph  met  het  hooft  in 
zynen  fchoot ;  korts  daar  aan  wierdt  hy  in  een  boerenhuys 
gebragt,  en  verbonden:    Doch  de  flauwten  namen  zoo- 

danig toe  (inzonderheit  omdat  hy  ,  in  't  gevecht  zeer  ver- 
hit en  zwaar  gewondt  zynde,  in  't  koude  water  van  de 

floot  had  gelegen)  dathy,  denatuurlyke  warmte  verdwy- 
nende,   den  geeft  gaf,   onder  't  dikmaal  uitzuchten  der 
woorden,  OGodt!  ook  de omftanders  verzoekende,  voor 
hem  te  bidden ,  zoo  lang  hy  leefde.    Zyne  doodt  was  de   F.m.  v. 
doodt  van  ecne  grootc  menigte  der  vyandcn  :  want  zoo  l^eieren 
haaft  onder  de  Staatfche  ruitery  gehoort  wierdt ,  Aixx.  Adolph  j-  '^■B- 

van  Najjau  geftorvenwas,  wicrdtnze  heel  droevig,  en  te  ̂ ^'^^^  t 
gclyk  zoo  verwoedt,  dat  %c  gezamcntlyk  zwoeren  hem  te  zul-  e^*^- 
len  wreekeny  en  [chelm  zou  hy  zyn  ̂   die  iemant  der  Spaanfchen  "''^"^ 
in  V  leven  liet ^  of  cjuarthr gaf.  ̂ Zy  vüldeeden  hunnen  eedt  ̂ -"^^ ftreng  genoeg  ;  niet  alleen  verflocgenze  alle  hunne  vyan- 

den  vechtenderhandt ;  maar  ook  ,  tegens  wil  en  dank  hunner  ̂ "q' 
OfHcieren  en 't  krygsgebruik ,  hen  die  zy  te  vooren  gevan-  "' gen  hadden  genomen.    Niemant  dan  een  Scrgiant,  en 
zes  Duitfchers,  die  zeer  zwaar  gequetft  waren  ,  wierden 
verfchoont.    Van  de  zyde  der  Staten  bleven  alleen  maar 

acht  mannen  ,   en  omtrent  20.  waren  'er  gequctft.  De 
Spaanfche  Gouverneur  van  Rynberk  liet  zyne  dooden  , 
over  de  600  in  getal,  met  pontons  afhaalen;  daar  noch  5-6. 
gewonddc,  en  14.  onbezcerde,  die  zich  onder  de  verfla- 

datze  in  goede  ordreop  hem  afquamen,  begeerig  om  ook  genen  ncêrgelegt,  cn  zich  doodt  geveinft  hadden,  om  't 
dezen  Staatfchen  hoop,  daar  de  buitby  was,  te  flaan  ;  in  '  leven  te  mogen  behouden,  ondergevonden  wierden.  An- 
mceninge  van  dien  te  overrompelen,  gelyk  ze  den  anderen  deren  verhaalen  ,  dat  van  de  ganfche  vyandtlyke  menigte , 

gedaan  hadden.    Grave /^rf'o//;/;  gaf  bevel  dat  zyne  ruiters  maar  alleen  twee  gequctften  ontquamen.    Grave  Adolph 
met  lange  roers  zouden  afzitten  ,  en,  onder  't  bevel  van  was  van  zyn  volk  ongemeen  zeer  gelieft,  gelyk  ook  van 
den  Rimieefter  Cronenburgh     los  gaan  op  de  vyanden,  allen  die  hem  kenden ;  zyn  verlies  niet  minder  beklagende, 
die  ondertulTchen  zich  op  een  ruim  veldt  begaven  ,  dicht  ̂   wegens  zyne  uititekende  en  weêrgadelooze  dapperheit ,  gee- 
by 't  gedachte  Dorp ,  rontom  met  eenc  hage  bezet,  of,  nerlcy  gevaar  ontziende,  met  een  zonderling  beleidtgepaart, 
volgens  andereu,  aan  d'eene  zyde  met  eene  hage  voor- 1  als  zyne  veelerlei  deugden  die  hy  daarenboven  bezat :  waar 
zien ,  aan  d'andere  met  eene  floot ,  waar  door  meu'cr  niet !  door  hy  ,  by  langer  leven ,  grooten  dienft  zou  konnen  ge- 
kon  bykomen.  Hecvig  fchooten  de  Spaanfchen  ,  doch  met  I  daan  hebben.    Toen  hy  dus  «op 't  bedde  van  eere  florf,  iJdem 
weinig  vruchts  voor  hen.  Grave  zocht  eenen  door- |  was  hy  niet  ouder  dan  2Z.  jaaren  en  3.  maanden.   Irict  Ibid.crc, 
togt,  en  vondt'er  eindelyk  een:  doch  zoo  nauw,  dat'er  lyk  wiQïéi  ividiX  N:ewmeegen  gevoert ,  en  daar  met  eene 

^af-    niet  meer  dan  een  paerdt  te  gelyk  door  kon.    Toen  hy  heeriyke  llaatfle  begraavcn. 
faufcke  nu  zommige  ruiters  had  gelait  om  door  dezen  weg  de      ADOLPH,  Grave  van  Meurs^  Nienaar ^  Alpen ^  ̂c. 
heldert    Spaanfchen  te  naderen  ,  zocht  en  vondt  hy  eenen  ande-  •  van  wegen  de  Staten  Generaal  der  Vereenigde  Nederlan- 
pon'^to-  j-en^  doch  niet  breeder  dan  den  vorigen,  echter  drong  hy  i  den  ,   Gouverneur  van  Gelderlandt  en  Utrecht.    Toen  in 
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d'allereerftc  door,  en  zoo  haaft  hy  van  30.  der  zynen  ge- 
volgt  wierd,  beftont  hy  daar  mede  op  de  vyanden  los  te 
gaan,  zonder  de  anderen  in  te  waciiteu.  Zynen  hoedt  in  de 

oogen  gerukt  hebbende ,  barllte  hy  uit ,  ̂tza!  voort  dan;  gaf 
zyn  paerdt  de  fpooren,  en  viel  op  de  Spaanfchen  in  :  zich 
gedurig  naar  de  rechte  handt  draaijende ,  totdat  hy  achter 

hen  quam,  om  hen  den  weg  naar  't  kerkhof  af  te  fnyden. 
Dus  alleen  vooruit,  lofte  hy  zyn  piftcol  op  den  vyandt, 
wierp  het  toen  weg,  nam  zyn  degen  in  de  flinke,  zyn 
ander  piftool  in  de  rechte  handt,  en  reedt,  na 't  affchieten  , 
weer  naar  zyne  ruiters,  hen  vermanende,  ook  alzoo  de 

Maert,  14^5'.  de  Üadt  Nièwmeegen  (door  lift  vanden  Over- 
ften  Schenk,  in  dien  tydt  op  de Spaanlche zyde ,  en'tbcftel 
van  eenigen  die  binnen  deze  ftadt  de  handeling  van 't  geldt 
hadden,  en  zich  van  de  rekcninge  zochten  te  onttrekken) 
van  den  Verecnigden  Staat  zocht  af  te  vallen,  ten  dien 
einde  de  Roomfch-Catholyken ,  van  de  voorgemelde  quade 
Geldthandelaaren  en  onvroome  Bewindthebberen,  opgehitft 
zynde;  ftont  dit  van  een  quaadt  gevolg  voor  de  Neder- 
landtfche  Provinciën  te  zyn.  Grave  Adolph,  als  Gouver- 

neur van  Gelderlandt,  de  bewegingen  der Roomfchgezin- 
den  verneemende,  zocht  wel  meer  bezettinge  daar  binnen 

Spaanfchen  aan  te  grypen,  gelyk  ze  hem  hadden  zien  doen.  te  brengen,  maar  de  Burgery  wou  zulks  niet  gedoo.;en  : 
Flux  reedt  hy  andermaal  voor  uit  ,  zag  de  vyanden  aan 
de  ecne  zyde  niet  al  te  wel  gefloten,  brak  voor  zyn  per- 
foon  alleen  in  de  zelve  ,  en  geraakte  ganfchelyk  uit  het 
gezicht  der  zynen ,  wegens  den  geweldigen  damp  ,  door 
't  gedurig  fchieten  der  vyanden.    Dus  bcvondt  hy  zich  in 
het  midden  der  Spaanfchen ,  en  deed  hen  zoo  veel  afbreuk 

als  't  mogelyk  was:  maar  wierd  tcrftont  omringt ,  envan 
allen  kanten  met  pieken  en  rappieren  befpiongen ,  geftoo- 
ken  ,  en  gehouwen  ;  waar  door  hy,  ongenfapent  zynde  (ver- 

mits zyn  Pagic  of  Edelknaap  door  haaft  zyne  rulting  in  het 
quartier  had  gelaten)  verfcheide,  en  daar  onder  doodlyke 
"Wonden  kreeg.    Dus  zyne  krachten  verliezende  ,  begon 
hy  ter  rechter  zyde  zyns  paerdts  over  te  hangen  ;  toen  kreeg 
hy  noch  eene  houw  over  't  hooft  ,  van  het  eene  oor  tot 
het  ander,  nevens  een  fteek  onder  't flinke  fchouderbladt. 

Idem    ̂ ^^^  ̂ '^'^^  wonden  ontfing  hy  met  een  onvertzaagt  harte, 
ibid.      zonder  een  woordt  te  fpreeken,  of  iets  te  laten  blyken , 
p.  384.  d^t  voor  eenen  Heldt,  en  dapper  gemoedt,  onbetaamlyk 
Oriens   mogt  worden  geacht. Ondertulfchen  wierden  deSpaanfchen, 

van  d'aankomende  Staatfche  ruiters,  van  achteren  en  voo- 
leven     ren,  niet  groot  gewei t  aangetait  ,  zelfs  met  hunne  eige 
enz.  der  fpiefl!en  ,  die  de  Staatfche  of  Adolphfche  hen  uit  de  handen 
Prinjjen  hadden  gerukt ;  zoo  datze  ,  in  groote  wauordcr,  gedwongen 
U'ill.en  wierden  naar  de  gedachte  floot  te  wyken.    (jrzve  Adulf, 
■'^'^""''"^  midden  onder  hen  zynde,  viel,  vermits  zyn  paerdt  ftrui- 
^         kelde,  in't  water,  in  welken  val  ook  zyne  rechte  wange, 

tot  de  neus  toe ,  zeer  gcquetft  wierdt :  zeker  ruiter //rf/r^- 
ven  genoemt,  te  vooren  van  de  Spaanfchen  gevangen  ,  dit 
alles  gezien  hebbende  ,  riep  een  Corporaal  van  den  Rit- 
meefter  Cronenburgh  toe,  die  aan  de  andere  zyde  van  de 
floot  was,  dat  hy  hem  ter  hulpe  zou  komen;  dieterftondt 
toefchietende,  Grave  //A/p/;  op  zynen  rugge  vondt  leggen  , 
tot  de  kin  toe  onder  't  .vatcr ,  met  het  hooft  op  den  kant 

waar  door  die  van  de  Roonifche  Religie  ,  ftoutcr  worden- 
de, de  zaak  met  Schenk  zoodanig  beftierden,  dat  de  ftadt 

Ntevjmcegen  in  handen  van  P^;r»?rt  viel.  In  de  andere  Gel-  Em.v. 
derfche  Iteden  ftaken  de  Pausgezinden  hier  door  de  oorcn  Meter. 

op.   Doesburg  joeg  de  Staatfche  bezetting  uit,  en  nam 'er  /  237. 
Spaanfche  in.    De  Roomfch-Catholyken  binnen  Arnhem  i^'oojt 
zouden  't  zelfde  werk  hebben  verricht;  doch  Grave  Adolph  •N''-'^"'/. 
van  Nienaar  voorzag 'er  in,  en  verzeekerde  zich  van  deeze  ̂ 'fi- 
ftadt,  door  de  poort  te  vermeefteren,  terwyle  hy  de  bur-  '■  ̂'89» gery,  door  eenen  valfchen  alarm,  aan  eene  andere  poort 

hadt  gelokt.    In  't  volgende  jaar  \s?>6.  veroverde  hy  A'uys  jj^cm door  vcrrafllng ;  maar  korts  daar  na  herwon  Parma  deze  /^;V/fr/» 
plaats.    In  den  flag  van  Arnerongen,  tegen  de  Spaanfchen  Grotli 
onder  'Taxis  ,  was  hy  Overfte  van  't  Staten  volk  ,   doch  Kederl. 
leedt  daar  1585-.  de  neerlaag.    In  't  jaar  ifSS.  wierdt  hy, 
op  't  verzoek  eeniger  burgeren  der  ftadt  Utrecht,  aldaar/.  loj. 
Gouverneur:  veele  van  de  Utrcchtfchen ,  en  de  Magi- 
ftraat  der  Stadt,  en  onder  hen  de  Burgermeefter  Pr6//»/«i, 

anders  geheten  van  •w3iX<:\\\nè.e.Leyceflerfeiji€t\c 
(niet  uit  wrevel,  maar  uit  eenvoudige  welmeenendheit , 
immers  de  meeften)  misleidt  door  de  veinzeryen ,  en  zonder- 

lingen grooten fchyn  vanongemecnenyvcr  ,  voorden  wel- 
ftandt  van  den  Gereformeerden  Godtsdienft,  en  de  Kerke; 
waren  ook  daarom  yverzugtig  tegen  de  Hollanders ,  diehet 
daar  omtrent,  volgtns  hun  gevoelen,  zoo  nauw  met  na- 

men.   Veele  blauwe  boekjens  tegen  die  van  Hollandt  , 
van  hen  pafquillen  genoemt,  wierden  in  deze  ftadt  gedrukt 
en  verkocht.    De  Staten  Generaal  waren  hier  over  zeer 
bekommert,  vreezcnde  dat  de  vyanden  van  den  Staat  daar 
voordeed  uit  mogten  trekken  :  deden  om  die  reden  Grave  j^^,^ 
Adolph,  nu  den  tytcl  voerende  van  Grave  van  Nienaar,  Meteren 
Lingen ,  Meurs ,  Stadthoudcr  van  Gelderlandt ,  terecht,  cn  ƒ  1^^. 

Overy£'cl^  binnen  Lrw/'i;  komen,  om  daar  eeae  goede  ge-  unens 
D  3  legeiu-  ̂ eJerl. 
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U'gciuheit,  rot  J'uitvocrin^c  \\\\  hiiii  voornemen,  re  vcr- 
w  iclucn.  Tdcii  ( in  't  bv^iii  \.\\\  Odobcr  ifSS  )c1c  Magi- 
llr.i.it  /cm  vcrandort  worJcn  ,  volgens  oudergewoonte, 
hiidvlcn  die  van  de  lladt  (ïedeiniteerden  naar  Engelandrge- 
londen;  doch  vermits  Kok  i  :  Dti.Hey ,  Grave  van  Lmty/t-r , 
overleden  was,  bemoeide  Koningin  £///rtAt'//>  /.ichnict  ver- 

der met  de  wetver/cttini; :  de  Utreclitlche  biirgery  was  | 
j^anfeh  in  alarm ,  het  volk  onder  malkaiidercn  verdeelt, 
tn  geretdt  tot  de  wapenen.  Grave  /iJulph  van  Nicnaar 
nam  ïvnen  flag  zoo  we!  waar,  dat  het  cenc  deel  der  bur- 
gerije  hem  toeviel,  en 't  ander  lliilhiande  bleef;  wierd 
dus  meeller  van  de  Ihidt,  en  veranderde  de  Magillraat  op 
den  (>.  üdober.  De  voorheen  uitj'cwekene  Jjallingen 
quamen  ook  weder  binnen;  doch  onder  belotte  en  eedt, 
dat  /ich  ter  gecner  tydt  zonden  trachten  te  wreckcn  over 
hen,  die  aan  Inuine  ballinglchap  ichuldt  hadden,  linrgermec- 
rter  l'ronniyik  (anders  v.i»  Dci  cnt.'y)  door  den  fchoonen  Ichyn 
van  groeten  yver  voor  de  Religie,  van  Lfva//«- misleidt , 
anders  zeer  vroom,  en  die  een  iHchtelyk  boek  over  'tge- 
bedt  des  Heercn  heeft  uitgegeeven,  wierd  ,  na  cenc  gc- 
vangkenifll'  van  41.  weken,  nevens  meer  anderen,  weêr 
los  gelaten;  als  aan  geene  llrafbaare  misdaaden  fchuldig 
bevonden.  Korts  daar  na  is  Grave  Adulphx-xwMeurs ^  Nie- 
miiir,  enz.  door  een  ongelukkig  toeval  om  't  leven  geko- 

men. Den  )-.  Oftober  I5'89.  te  /frnhem  eenige  niewe 
uitvindingen  van  vnurwerkcn  bezichtigende ,  raakten  de 
vonken  van  eene  toorts  in  't  buskruidt,  waar  door  hy 
doodelyk  bezeert  wicrdt,  en,  den  tweeden  dag  daar  na, 
overlcedt.  Hy  wordt  geroemt  een  dapper,  vroom,! 
goedtaardig  Heer,  en  van  onberifpclyke  'zeden  te  zyn  gc- 
weelt :  Aorf  kinderloos,  en  liet  aan  tyne  Gemalinne, 
die  te  voorcn  weduwe  van  den  onthalsden  6V<^^■e^|<^«i/ac/r» 
was  gewccrt,  de  crttenillc  zyncr  goederen. 

ADOLPHUS  VENAl^ÜR,  o(  Adolf  de  Jager , Predikant  te  Alkmaar,  aan  de  zyde  der  Remonftranten  ; 
geoordeclt  onzuiver  in  leercn leven:  zie  op  VENATOR 
Adolvhus. 

tol.  10^.    ADRIAAN  FLORISZOON,  anders  ADRIANUS FLORENTiUS,  geboren  te  Utrecht  den  2S.  Februarius 
^        des  jaars  I45'y.  wierd  Paus  van  Komen.,  met  den  naam  van 

Adrianus  den  VI.  'Zyn  vadef  Floris  wordt  van  ïommigen gezegt    een  fchoenlapper  ,  van  anderen  een  brouwers 
knecht;  wederom  van  anderen  een  houtzager,  een  brou- 

wer, een  tapytwerker  te  zyn  gcweell.    Dit  laatfte  ftelt, 
nevens  Onuftius  Paftvixius,  ook  de  Antwerpfchc  Jeüiit , 

Joh.Ca-  Pater  Comciius  Hazart:  doch  alle  t'zamen  qualyk  ;  want 
Itntag.    wy  vinden  alhier  t'  Utrecht ,  in  oude  verïeekcrde  bcfchci- 
dtvU.    den  ,  meer  dan  eenmaal,  dat  dceze  Fioris ,  vader  van 
Pontlf.    Adrianus  Florc'/itius ,  geweeil  is  een  Schuitemak  er  ,  van  al 

eenige  middelen,  door  cene zondcrlingegroote  zuinigheit eeni 

lifttn Meteren 
iiid. 

h.  de 
Groots 

jaarb. Jol.  I-fÓ Idem 
Me  teren 

van  hem  by  een  vergadert.    Zcldtzaam  is  het  dat  v^... 

in  1"dr'  ̂'^  Weinige  Schryvcrs ,  tegcns  alle  blykelyke  waarhcit  (in 
k/'         vervolg  aangetoont)  Utrecht  de  cere,  \z.x\  Adriaam  ge- boortefladt  te  7yn,  willen  onttrekken 'j^^         u  vervolg  aangetoont )  utrccnt  ae  cere,  van  Adriaans  ge 
Carnel.   boortefladt  te  7yn ,  willen  onttrekken  ,  en  die  ecnc  an- 
Huzart  tlere  plaats  inruimen  ;  dan  eens /^w/ïfr^*;»  in  Hollandt ; 
trlumph      ̂ ^'^        Ronfum  in  Italië».  Wy  zuilen  den  gcmelden  P. 
derPu'4-  Cornelitis  Hazart  hier  laten  fprceken.  ,,Dat  lladriayius  &itï\ 

„  Nederlander  van  natie  was ,  geboren  t' Utrecht,  getuigen 
„  cenpaariglyk  alle  dicvanhcmgcfchreven  hebben  ;  alhoe- 
„  wel  de  Schryvcr  Opmerus  (  een  Amilerdammer )  wil  heb- 
„  ben  dat  hy  te  Amjlerdam  geboren  zou  lyn ,  en  een  zoon 
,,  van  Gnüjelmtis  Eggert eenzcer  trcttelyk  burger, die  om 
„  't  geloof  uit  het  landt  ging  ;  of  dit  zoo  is,  wil  ik  niet 
„  bctwiden  ;  't  is  zeker  dat  het  niemant  ooit  in  de  ge- 

/tn  ;  d. fol.  193. 

Uit  Uf- 
recht- 

fche 

Aanlek. 

1409. 
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echter  700  veel  verkreeg,  dat  hy  in  *t  Portftenfer  Colle^U  ̂  
of  Lecrlingsgenootlchap ,  om  niet  zou  woonen,  ot  op 
eene  Hechte  beurs  ieeven.    Onnfrius  Pa/jvi»ita  iklt,  dar 
hy  in  een  (^ollcgie  te  Lc»ve»  geraakte  ,  daar  vroome  be- 

hoeftige jongelingen,  eenige jaaren  lang,  op  gcmeene  kollen 
ihideeren.In  onze'Utrcchtfciie  oude  Gedenk fchriften  vindt-  jj^^ men  dat  F/oris,  vader  van  Adritm»,  met  zyn  fchuitemaken  u^Larr 
(of  hy  zelfmeellerSchuitemakcr,  of  fehuitemlkers  knecht  ibid. 
was,  llaat  niet  klaarlyk  uitgedrukt)  wel  eenige  middelen  unuphr. 
had  overgefpaart,  door  grootezuinigheit,  gelyk reedts bo-  Pauvln. 
ven  gezegt  is  ,  doch  niet  groot  genoeg  om  zynen  zoon  'm  Adr. 
geheel  op  eigen  kollen  te  laten  Iludeeren ,  en  voor  zich  zei-  VI. 
ven  wat  over  te  houden ,  tegen  den  ouden  ,  of  gebrek  kely  ken 
dag;  dat  hy  deshalvcn,  door  goede  vrienden  te  Leuven, 
verworf,  dat  zynen  zoon  Adnaan  in  een  Collegie  aange- 

nomen wierd.   P.  C.  liazart  zegt,  dat  hy,  uit  armoede,  ̂   /  # 
gewoon  was  te  ftudeeren  by  de  kaers,  die  yder  nacht  voor 

het  beeldt  van  de  H.  Maagdt,  dat  noch  op  de  brug  by  de  ,'(.,/'^ 
Vismcrkt  ftaat,  ontltoken  wierd:  doch,  vocgt'er  by,  dat  /i/;""^* dit  is  eene  ovcrlcveringe ,  die  te  Leuven  voor  waarachtig  ̂ ^j./^^ 
wordr  gehouden ,  fchoon  geen  der  Schryvcrcn  daargewag 
van  maakt.    Adnamis  nam  zoodanig  in  geleertheit  toe, 
dat  hy  Decanus  van  de  Leuven fche  Hooftkerk  wierd  ge- 
m.iakt;  ooV  Vtce-Canccller  van  de  Leuvenfchc  Univcrli- 

teit,  hebbende  't  opzicht  over  alle  de  Collegien.    Keizer  Uem 
Max'trniltaaii  dc  I.  verkoos  hem  tot  Onderwyzcr  van  zyns  Hai,art 
zoons  PhilippHs  oudftcn  zoonc  Prins  A^rt^-c/,  naderhant  Ko- ning van  Spanjcn  en  Roomlch  Keizer,  noch  maar  zes  ja- 

ren oudt ,  toen  zyn  vader  Philips  in  Spanjcn  overleedt. 
Andere  fchryven  deze  verkiezinge,  tot  Lcermeelicr  van 

Karei.,  toe  aan  vrouwe  Margaretavan  Ouflenryk.,  Landtvoog-  ̂ ^''^ 
defTeder  Ncderlandtfche  Provintiën  ;  en  vermoedelyk  heeft  ̂ nuphr. 
Keizer  Maxii-ailiaa»  deze  keur  op  aanpryzinge  van  vrouwe 
Margareta  gcdiL^Vi.    Karei,  na  zyns  vaders  doodt ,  Komng 
van  Spanjcn  geworden ,  daar  na  ook  Roomfch  Keizer ,  van  dien 
naam  de  V.  (lelde  dezen  Adrianus  Florentius  tot  Gouver- 

neur, of  Stadthouder  over  de  Spaanfche  Monarchie;  na- 
dat Ferdinandus  Catholicus ,  Grootvader  van  Karei,  en  Koning 

van  Spanjcn,  hem  al  voorheen  tot  Biiïchop  van  Tortöza  in 
Cataloniin  bevordert  hadt.    P<ïai  Leo         maakte  hem, 
toen  hy  noch  in  Spanjen  was  ,   Cardinaal  der  Roomfche 
kerke,  in 'tjaar  15-18.  metdcntytel  van  St.  JohannesenSt. 
Paulus.  Door  toedoen  van  Keizer  CareldenV.  in  de  oneenig- 
heit  der  Cardinalen  te  Romen  ondermalkanderen,  raakte 
hy,  na  de  doodt  van  Leo,  op  den Pauflelyken troon:  zyne 
verkiezinge  gefchiedde  den  9.  Guicciardyn  zegt  den  6.  P.  C. 
Hazart  den  7.  Januarius  ,  ifzz.  terwyl  Adnaan  zich  noch 
in  Spanjen  isevondt.    Hy  was  te  Romen  aan  niemant  be- 

kent, en  hadt  nooit  in  Italiën  geweeil.    Abraham  Bzovitis 
zegt  van  hem:  niemant  hadt  ooit  minder  naar  het  Pausdom 
getracht ,  ook  niemant  minder  vrienden  gchadt,  dan  deze 
Adrianus.    In  dertien  dagen  tyds  liepen  de  pollen  uit  Rome  Matth, 
door  Vrankryk  in  Spanjen,  om  hem  bekent  te  maaken,  dat  Halen 
hy  tot  Paus  verkoren  was.   Zy  vonden  \\^m.xcViiloria,  he(chry- 
eene  (ladt  in  Bifcaijen,  komende  van  eenen  zieken  dienhy  -vingvan 
bezocht  hadt;  vielen  voor  zyne  voeten  neer ,  groetten  hem  Hordr. 
als  Paus,  en  leverden  hem  de  brieven  zyncr  verkiezinge  Z"-^' 3- 
over ;  waar  op  hy ,  zonder  eenige  vcranderinge  van  ge-  <^«'#''- 
laat,  zich  dus  liet  hoorcn  :  Indien  deze  boodtfchap  waar-  P""'^'"' 

,,  dachten  gevallen  was  anders  te  zeggen  ,  dan  dat  7/^- 
,,  drianus  een  geboren  Hollander  was  ;  tot  aan  den  tydt, 
„  dat'er  op  't  jaar  15-86.  eenen  zekeren  Capucyn  van  Ita- 
„  licn,  met  n.tme  Matthias  Bellintanus ,  in  zyne  hillorie  ons 
„  heeft  willen  wysmaken,  dat  Hadrianus  ccnllaViaan  was ; 

„  geboren  in  't  Dorp  Ronj'ano  ;   dat  zyn  vader  was  .7"- ,,  hannes  Bonus,  en  dat  hy  in  het  dorp  Ludovicus  wierd 
„  genocmt:  maar  zoo  alshy,  noch  een  jongeling  zyndc, 
„  was  gekomen  naar  Nedcrlandt,  zynen  naamhaddever- 

andert  in  Hadrianus.    De  voorzeide  Bellintanus  voegt'cr 
„  noch  meer  by  van  zyne  opvoedinge,  wapenen,  en  Fami- 
„  lie:  daar  op  ic^t  Ilennkus  Spondanus ,  in  zyne  Kerkelyke 
„  Hillorie,  dat  dit  altemaal  is  ,  of  't  eenen  droom  ware 
»,  vaniemantdiellaapt,  ofte  wel  een  godtvruchtig gepeins  , 
„  van  een  opgetogen  gemoedt,  tot  luiflcr  van  zyn  vader- 

Itstart  11  1^'idt:  Over  de  laatllc  woorden  maake  de  verilandige 
ibid  jol.  ̂'^'■'^^  ïyiic  aanmerkingen.  Adrianus  is  geboren  anno  1459. 
'y3-      ̂ ^'^/'''^  Eggcrden,  geworden  Heer  van  Purmerent ,  was 

alreeds  geltorven  in 't  jaar  1417.  volgens  zyn  graffchrift,  in 
Comme-  de  S.  Catharine-kerk  t'Amllerdam.  Hoe  kon  hy  dan  vader 
lyis      van  Adrianus  lyn?  't  en  ware  men  eenen  anderen  Willem 
jir/ift.  f.  Eggen  op  de  baan  bragte.  Dc  fabel  van  Bellintanus 'is  gccnc 
45  zie  nafpooring  waerdig.    Floris  zondt  zynen  zoonc  Adnaan  in 
of  r:G-  zyne  jeugt  naar  Leuven  ter  fchoole.    De  gemelde  P. OtRT.  Cornelitts  Hazart  zegt,  met  meer  andere  Roomfch-Catho- 

lyke  Schryvers,  dat  deze  Floris  was  een  godtvruchtig,  de- 
gelyk,  imar  arm  perfoon ,  die  dezen  zynen  zoon  ,  zeer 
genegen  tot  wetcnfchappcn ,  niet  ter  Uudic  koa  houden, 

ibid.  in 
Adr.  VI. 

achtig  is ,  hebbe  ik  groote  reden  om  droevig  te  zyn.  Zyn 

zonderlinge  vricndt  was  Mr.  Flwris  üem,  van  Wyngaarden ,  '^Yon^' 
der  beiden  Rechten  DoiSlor,  en  Penfionaris  der  fladtA)or-  ̂ '[/"^^ drecht  in  Hollandt;  aan  wien  hy  ook,  zoo  haart  hem  dety- 
ding  zyner  verheffinge  bekent  gemaakt  was,  den  volgen-  ̂ en  van 
den  brief  zondt,  met  dit  opfchrift :  Aan  den  uitncmenden  c^rel 
man  Mr.  Floris  Oem  ,  van  Wyngaarden ,  Doélor  in  beider 
Rechten ,  rnynen  byzonderen  vriendt.  Gtiicc. 

Heer  DoüoT  byzondere  Vriendt,  dl^rxi- 
Daar  is  niemant  die  meer  verwondert  en  verbaaft  flaat,  dat  derl.foU 

een  arm  menfch ,  hyna  yder  onbekent ,  zoo  verre  van  de  handt '^59- 
zynde ,  door  eenparige  flemmen  der  Cardinalen  tot  Chrijius  Jiede- 
houdcrfchap  is  aangenomen.  Maar  'tis  ligt  voor  Godt  den  armen  Seyerw. 

j'chielyk  te  vcrheerlsken.    Ik  jchep  geen  vermaak  in  die  eere",  en  ̂'ft-''-'^*^ ik  ft  brik  voor  zoo  (rrootcn  laji.  Ik  hadt  liever ,  buiten  Panffelyke , 

Cardinaalfchc  ,  en  Biffchoplyke  waardigheit ,  in  myne  Proojidye  ̂ •3^9* 
t'  Utrecht,  Godt  te  dienen:  maar  ik  durj  den  roependen  Godt  met 
vjederjlaan ,  verhoopende  dat  hy  zelf  myne  onvolmaakthett  zal  ver- 

vullen,  en genoegzaame kracht  verkenen,  om  dienlajlte  draagen. 
Ik  bidde ,  bidt  Godt  voor  my ,  en  doet  ook  door  u  We  Godtvruchtig 
gen  bidden ,  dat  hy  my  onderwyze  om  zyne  geboden  wel  uit  te 
voeren ;  en  mv  waerdig  maake  om  zyne  Kerks  te  bouwen :  uit 
ViSloria  den  if  Februarius,  15-22. 
Op  de  woorden  in  myne  Proojldy  t'' Utrecht ,  ftaat  aan  re 

merken ,  dat  Keizer  Maximiliaan  hem  in  't  eerll  tot  het 
Prooftfchap  hadt  bevordert.  Meer  andere  brieven  van 
deezen  Adrianus  Florentius,  aan  den  gemelden  Mr.  Floris 
Oem  van  Wyngaarden ,  terwyl  hy  noch  Bilfchop  en  Cardinaal 
was,  te  Barcclona  dcnii.  Awi^w^x  1519.  en  aan  Mr.L</«rf»y 

du  Bliou,  Griffier,  gedagtekent  den  11.  Augufti  15-19.  ten 
voordeele  van  Mr.  Flons  Oem  van l-Fyngaardenisfc  kan  men. 
vinden  in  Matthys  va»  Balcns  Befihr^vmg  va»  Dordrecht. 

Tot 
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Tot  nader  ftavinge  xyner  mecni'iige  , 
G<wrf  j-jg^inge  tot  het  Pausfchap,  ïullen  wy  hi 

^''f" j   brief  inlalTen  ,  aan  den  Kancel icr  des  Kei; 

over  zyne  ver- ier noch  eenen 
omtrent 

zers , 

\2in.  gelyken  inhoudt,  als  dien  hy  fchreefaanzyncn vriendt 
^'M'"-  jyjr  Floris  Oem,  of  Oom,  te  Dordrecht,  ftraks  gezien. 
l'a/'si  Nadat  hy  daar  in  eerft  verhaalt,  hoe  hem  de  begroetin- 

'  gen  en  gelukwenfchingcn  van  allen  kanten  der  wereldt 
toequamen  ,  voegt  hy  'er  by  :   Ik  worde  byna  alleen  met 

iionedit'.  ̂ """rfheit  aangetaji;  en  och  oftmygeoorloft  ware  dat  zwaa- re  pak ,  V  welk  tevens  zoo  la/lig  en  zoo  gevaar lyk  is ,  buiten 
vreeze  van  Godt  te  mishagen ,  van  myne  fchouderen  te  wer- 

pen^ en  liever  een  ampteloos  ̂   hoewel  armelyk  leven  ̂   in  eenig 
hoeksken  te  leiden ;  en  myne  consciëntie  alleen  te  bezorgen ,  in 
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uiterfte  vermogen  aanwenden ,  ten  einde  dat  vooral  het  Roomfche 
■hof,  daar  mogelyk  zoo  veel  quaadts  van  daan  quam^  geheet  er  t 
wier  de.  Hier  toe  wilde  hy  zoo  veel  te  Jlerker  arbeiden.,  dewyl 
V  van  allen  zoo  vierig  wierdt  begeert.  V  Behoorde  nochtans 
niemant  vreemdt  te  dunken.,  dat  de  misbruiken  niet  op  Jiaande 
voet  vjierden  weg  genomen.  IVant  gelyk  het  quaadt  veroudert  en 
vermeenigvuldigt  ware ,  zoo  mnflmen  in  dat  te  gencezen  niet  gaan 
dan  voet  voor  voet beginnende  van  het  gewigtigjle :  opdat,  ter- 
wyl  men  V  al  tevens  onderjlont  te  weeg  te  brengen ,  ook  niet  mo- 

gelyk alles  door  eene  ontydige  lujl  om  tot  genezinge  te  koomen , 
tn  verwerringe  wrerde  gebragt ,  of  overhoop  geworpen.  \  Wy 
willen  met  den  Heere  Brandt  noch  een  w  einig  hier  op  ver- 

volgen wegens  't  gewigt  der  ftofle,  als  den  grondt  van  de 
plaats  van  rekenfchap  te  moeten  geeven  voor  de  geheele  wre/i^^  .'1  Reformatie  der  kerke  betreffende;  naardien  anders  deze  iJr<?W« 

Vide 
Era/mi 
Efi/l. 
f.  1103 

Aan  de  vyf  Kapittelen  t'  Utrecht  fchreef  hy  :  '/  Is  uw 
pligt  vierige  gebeden  tot  Godt  uit  te  Jlorten ,  opdat  hy ,  die  ons 
uit  de  ftoj  tot  deze  hoogfte  waerdigheit  op  a^rde  heeft  verhe- 

ven ,  ons  ook  verwaerdige  krachten  en  fierkte  des  gemoedts  en  ook 
des  lichaam s  mede  tedeelen,  omdat ampt  heilzaamlykte bedienen . 

Hy  vermaande  Erafmus  in  zekeren  brief,  den  i.  van 

Wintermaandt ,  15-22.  gefchreven  ,  dat  hy  de  treffelyke 
gaven  des  verflandts,  vanGode  ontfangen,ook  totGodts 
eere ,  gelyk  hy  tot  dien  tydt  toe  gedaan  hadde  ,  zou  be- 
ftecden.    Door  dit  middel  meende  de  Paus  ,  kon  hy  , 

Levcnsbefchryving  ,   naar  't  bedek  van  dit  werk,  ' ï\\\m  hift.  der breedt  genoeg  ware  uitgcloopen.  ]   Deze  ronde  bekente- i^f/er»». 
niïïe  van  den  Paus,  (vervolgt  de  Kcrkelyke  Hiflorifchry-  d^^^- 
ver)  die  den  oorfprongk  van  't  quaadt  zynen  Kerkelyken ^4- 
toefchrccf,  wierdt  van  hun  zeer  qualyk  genomen:  dees  ̂ 'S^, 
zoude  hem,  verftondcn  zy,  niet  alleen  in  noch  grooter 

haat  en  verachtinge  brengen  by  't  volk,  maar  ook  de  Lu-  ̂ "'l^^' 
terfchen  te  llouter  en  te  moetwilliger  maaken.  Doch  hun  ''''^ l'^i' mishaagde  inzonderheit  dit,  dat  ze  hier  eene  deure  zagen 
open  doen,  door  welke  die  zoo  gehaatte  verminderingc 

met  Godts  hulpe,  een  groot  deel  der  verdoolden  te  rechts  van  hunne  wereldtfche  voordcelen  nootzakelyk  molf  in 
brengen  ,  en  die  noch  niet  gevallen  waren  ftaande  houden , 
die  aan  't  wankelen,  en  byna  aan  't  vallen  waren,  voor 
den  val  behouden.  Gy  moet  ook.,  zeide  hy  ,  aan  de  fpreuke 

van  den  H.  'Jakobus  gedenken :  dat  hy ,  die  zynen  broeder ,  van 
de  waarheit  afgcdwaalt  zynde .,  bekeert.,  en  eenen  zondaar  van  de 
dwaltnge  zynes  wegs  te  recht  brengt  ,  dien  van  de  doodt  be- 

houdt ,  en  menigte  van  zonden  bedekt.  V  Is  voorwaar  niet 

te  zeggen.,  voegt  hy'cr  by,  hoe  aangenaam  een  dienjl  gy  ons 
Zoudt  doen ,  indien  door  uwen  arbeidt  te  weege  vjierdt  gebragt 
dat  de  geenen ,  die  door  deze  fnoodfle  ketterye  befmet  zyn ,  zich 
liever  van  zelfs  bekeerden ,  als  dat  ze  wachten  zouden  ,  totdat 
hen  de  tuchtroede  der  kerkelyke  Canons  ,  en  Keizerlyke  wetten 
ter  nederflocg.  Nu ,  hoe  zeer  zulks  met  onzen  aardt  Jlrydt ,  is 
»  zelf,  gelooven  wy ,  van  dien  tydt  af,  toen  wy  f  zamen  in  de 
vermakelyke  onlcdigheit  der  Jlndtën  noch  te  Leuven  een  ampte- 
loos  leven  leidden,  ten  vollen  bekent.  Maar  zyne  aangeboren 
goedcrtiercnheit  (gaat  de  Heer  Brandt  voort)  wierdt 
door  het  vooroordeel,  dat  hy  uit  de  Scholaltyke  Theolo- 

gie (daar  hy  van  kindtsbecn  in  was  opgcbragt)  had  inge- 
zogen ,  fomwylen  verrukt  tot  eenige  hevigheit  tegens 

gevoert  worden ,  ofte  waar  door  men  hen  anders  zoude 
overtuigen,  dat  hunne  quaade  zeden  ongeneeslyk  waren. 
Maar  de  Duitfchers,  die  't  hevigll  regens  't  Pausdom  wa- 

ren ingefpanncn,  namen  deze  rondigheit  zeer  verkeerde- •^"f'"'* 
lyk  op;  zeggende,  dat  dit  een  trek  was,  die  de  Pauzen  '^'^'^P' 
wel  gewoon  waren,  het  quaadt  te  bekennen,  vcrbeetering  ̂ 1' te  belooven,  zonder  nochtans  de  wil  te  hebben  om  die 

uit  te  werken ;  en  dit  om  d'  eenvoudigen ,  met  deze  be- 
guichelingen  ,  in  llaap  te  wiegen  ,  tydt  te  winnen ,  en  dien 
tot  hun  voordeel  waar  te  neemen. . . .  Wat  belangt  het 

zeggen  van  voet  voor  voet  te  gaan  in  't  fluk  van  de  Re- 
formatie, dat  hebben  zy,  daar  mede  fpottende,  aardiglyk 

uitgelegt,  zeggende  :  Datmen  in  der  waarheit  toen  wel  lang-  jbid  p, 
faan  en  voet  voor  voet  ging,  als  ""er  tu(]~chen  yder  voet  of  tree  de  27. wydte  van  eene  geheele  eeuvje  tuffchen  beiden  liep.  Dan  luiden  Ibid 
van  deugdt  en  eere,  die  d' oprechtigheit  van  dezen  Adriaan;"J?.  27. 
voor  zyn  Pauslchap,  toen  hy  noch  Biifchop  en  Cardinaal  t-d^t. 
was,  ondervonden  hadden,  en  zyn  goedt  voornemen  ,  G<?/.- 
't  welk  in  alle  zyne  woorden  en  werken  zich  opentlyk /'''5-34» 
vertoonde,  bekent  was,  namen  't  alles  van  hem  ten  goe- 

Luther,  en  d'andere  Leeraars  van  zyn  gevoelen,  waar  in  hy  i  de;  niet  twyfelende  of  deze  belydenis  ware  uit  rondigheit te  ver  ging.  Ky  liet  zich  voorllaan,  dat  deze  luiden  de 
Roomfche  kerke  voor  waarachtig  hielden,  en  uit  wereldt- 

fche inzichten  zulk  eene  fcheuringe  hadden  aangerecht. 

Hier  quam  't  van  daan  ,  dat  hy  de  vergadering  van  den 
Ryksdag  teNeurenburg,  in Slagtmaandt  te vooren gehou- 

den ,  door  den  Billchop  van  F"abriane ,  Francifcus  Cheregatus, 
had  geraden ,  na  't  beproeven  van  zagte  ,  tot  harde  mid- 

delen te  koomen.  Evenwel  had  hem  't vooroordeel ,  noch 
de  partydigheit  zoo  zeer  niet  verblindt,  of  hy  zag  en  er- 

kende, dat 'er  veele  dingen  ter  Kerke  waren  ingekropen, 
eningevoert,  die  Reformatie  van  nooden  hadden.  Hy 
zocht  ook  tot  verbeeteringe  te  komen;  maar  hem  quamen 
van  allen  kanten  zooveele  zwarigheden  en  verhinderingen 
te  vooren,  dat  hy  op  zekeren  tydt  tegens  twee  van  zyne  ver- 
trouwtlle  vrienden,  Willem  van  Enkevort  en  Dirk  Hez , 
bekende  ;  Dat  der  Paufen  conditie  elendig  was ,  want  hy  zag 
dat  hun  de  magt  ontbrak  om  wel  te  doen  ,  ook  als  zy  '^  meejl 
wilden ,  en  hunnen  arbeidt  en  naarfligheit  daar  toe  aanleidden. 

ƒ.21.22.  Dewyl  dan  voor  zyne  reize  naar  Duitfchlandt ,  die  hy  in  den 
ex  F.phe-  zin  had ,  van  hem  ganfch  niet  kon  uitgewerkt  worden ,  in  eeni- 
merida  ge  foorte  van  reformatie ;  zoo  was' er  niet  anders  te  doen  ,  als  te 

vertrouwen  op  zyne  beloften :  die  had  hy  vajlelyk  beflotcn  te  vol- 
brengen ,  al  zoude  hy  zyne  geheele  tydelyke  heerfchappy  verlie- 

zen ;  ofte ,  ten  exempel  van  een  Apoflolifch  leven ,  tot  d^  uit- 
terjle  armoede  te  rug  keeren.  Ook  belaftte  hy  hun  beiden 

wel  ftrengelyk  ,  d'een  was  zyn  Dataris,  d' ander  zyn 
Secretaris  ,  datze  middelerwylc  in  het  toeüaan  van  af- 
laaten,  difpenfatien ,  regreffien  en  coadjutorien,  fpaar- 
2aam  en  gematigt  zouden  zyn,  tot  datmen  deze  dingen 
door  een  vaüe  wet  tot  eenen  zekeren  regel  zou  hebben  ge- 

bragt. Hy  liet  ook  ten  zeiven  tyde,  toen  hy  de  Ryks- 
vorften  op  den  Ryksdag  tegens  Luther,  als  d' oorzaak 
van  al  het  quaadt,  zocht  op  te  maaken,  meteenen,  door 
den  mondt  van  den  Bilfchop  van  Fabriane,  rondelyk  be- 

kennen ;  Dat  deze  beroerte  uit  de  zonden  der  menfchen,  voor- 
narnelyk  der  Prie fleren  en  Prelaten ,  was  voortgekomen ;  dat  ook 

Tr'id.  ib.  Ze  Ijs  tn  den  heiligen  Stoel,  eenige  jaaren  herwaarts ,  veele  grou- 
I.  23.  wclyke  jlukken  waren  begaan;  dat' er  veele  misbruiken  in  't  gee- 
Sleid.  flelyk ,  en  veele  onbehoorlykheden ,  in  H  uitgeven  der  kerkelyke 
ComlV.  geboden ,  waren  gefchiedt ;  eindehk  alles  was  zoo  verandert  in 
50.  b.  erger,  dat  de  fmettelyke  krankheit  van  't  hooft  tot  de  leden ,  van 

de  Paufen  tot  de  mindere  Prelaten  voortkruipende ,  zich  wydt 
en  zydt  uitgoot ,  en  dat  'er  nnnwlyks  iemant  gevonden  wierdt , 
die  reeht  deed,  en  van  deze  quaale  vry  was.  En  naardien  hy 
van  zelf ,  en  ook  amptshalven ,  gehouden  was  zyn  bejl  te  doen 
om  dat  quaadt  te  geneezen ,  zoo  zou^e  hy  allen  vljt  naar  zyn 
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en  oprechtigheit  gefchiedt,  ook  geloofden  ze  dat  hy  wel 

geneigt  was  om  't  verloop  te  rechten,  zelfs  ookfpoediger 
dan  hy  belooft  hadde.  Hy  begeerde  ook  dat  Erafmus , 
dienhy  met  eenen  wel  vriendelyk ,  en  met  groote  beloften, 
tot  zich  jiodigde,  hem  op  het  fpoedigite  en  heimelykfte 
zynen  raadt,  om  de  Luterfche  beroerten  te  ftillen,  zoude 
overfchryven.  Erafmus  ontfchuldigde  zich  van  de  reis 
naar  Rome,  *  op  zyn'  ouderdom  en  ziekelykheit;  ook 
daar  op,  dat  al  zyn  doen  en  laaten  meer  misduiding  zou  S'^-lf onderworpen  zyn  ,  indien  hy  zich  derwaarts  begaf,  dan 

nu  hy  te  Bafel  bleef.   V"^ >-  ̂ -  "   .  1^04 maaien  toe  zyn  bedunk 
lyke  zwarigheden ,  met 

bleef,  zonder  dat  hem  Adriaan  iets  antwoorde,  ofte  zich  ïi/i'T aan  zyne  Hollandtfche  rondigheit  ftiet.  in6. «, 
*Dus  verre  met  des  HeerenBrandts  woorden  gefproken 

hebbende,  tekenen  wy  alleen  op  zyne  flotreden aan  ;  dat, 
hoe  oprecht  Paus  Adriaan  ook  uit  zyne  voorgaande  hande- 

lingen werdt  gekeurt,  eer  hy  den  PauiTelyken  troon  be- 
klom, hier  op  heel  luttel  Haat  was  te  maaken ;  naardien 

wy  weeten  hoe  zeer  de  menfchen  door  den  zwaai  van 
hoogheit ,  in  hunne  gedachten  en  gemoedtsneigingen ,  wor- 

den omgezet  ,  blykbaar  uit  eindelooze  leerbeelden  van 
Koningen  en  Vorften,  die  in  de  heilige  en  wereldtlyke 
Hillorie  voorkomen;  en,  om  eenen  Paus  hier  vooralle 
anderen  te  doen  gelden ,  uit  den  wydberoemden  Paus  Sixins 
den  V.  wiens  kort  leven  in  't  Pausfchap  immers  zoo  wei- 

nig, als  de  dag  en  de  nacht,  met  zyn  voorgaande  ampte- 
loos  of  min  beampt  leven,  overeen  quam  :  waar  toe  het 
geene  hier  op  noch  ftraks  volgt  ,  en  dat,  als  naar  heilig- 
fchenderye  linaakende,  wordt  gewraakt ,  al  vry  warfchyns 
geeft.  Ook  moet  men  bekennen  dat  Adriaan,  fchoon  hy 
Erafmus  vry  en  rondtborüig  fchryvens  met  geen  weder- 
fchryvens  doemde,  zekerlyk  daar  in  weinig  neusheit,  en 
Hollandtfche  rondigheit  liet  blyken,  dat  hy,  op  drie  brie- 

ven van  Erafmus,  van  dien  inhoudt  en  dat  gewigte,  hem 

niet  een  woordt  verwaerdigde  te  a\itwoorden  ;  't  geen 
meer  zynen  weerzin  en  afkeer  van  eene  crnftige  Her- 
vorminge  .fchynt  te  kennen  te  geeven ,  dan  dat  hy  zich 
aan  die  brieven  niet  geftooten  hebbc.  Waarfchynlyk 
heeft  dieshalvcn  onze  naamruchtigc  Landtsman,  op  den 
Paulfelyken  ftoel  gezeten  ,  het  ingewortelt  onkruidt  en 
quaadt  der  Gecftelyken,  en  zelfs  zyner  naalle  Voorzaa- 
ten  (in  des  Hceren  akker  nu  toteenen  boom,  als  Ba- 
bels  Ryksvorfi;  in  zynen  droom  zag,  opgefchoten )  wel 

gezien,  maar  met  fchroom,  om  de  byU  aan  deu  vi-ortel 
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tc  leggen ;  'r  geen  echter  dat  groot  verval  van  die  tydcn  , 
door  dc  Rclomiatic  onvcrmydclyk  vorderde;  waiu  hier 
van  Hechts  dc  \vildllc  loten,  en  weeligOe  takken  wat  af 

tc  Ihoeijen,  die  zich,  in  't  vervolg  van  tydt  ,  weder 
ruim  zoo  groot  en  breedt  konden  uit/,etten,  was  onge- 
noci^ïaajn  ter  beaiitwoordinge  van  den  Ichyn  dien  hy 
maakte,  om  ter  ernllige  hervorininge  te  willen  koomen: 
doch  laat  ons  verder  zien  wat  van  heih  getuigt  wordt.] 

if.Baltn  De  tyding  van  AJriunus  verheffing  tot  het  Pausdom  , 
i*lcbry-  was  die  van  Leuven  i.oo  aangenaam  ,  vermits  een  ,  die 
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op  hunne  Academie  had  gelhideert,  en  daar  tot  Doélor 
verklaart,  den Paullclykcn  lloel  had  beklommen ,  dat  daar 
over  eene  meer  dan  gemecue  blydlchap  wierJt  getoont. 
In  een  opgehangen  tapyt  las  men  deze  woorden,  Utrecht 
(daar  was  hy,  als  gezegt  is,  v;choTcn)  heeft  geplant ;  Leuven 

(  daar  had  hy  zyne'lhidicn  voltrokken)  heeft  nat  gewaakt  \ de  Keizer  (  v.yn  groote  bevorderaar  )  heeft  den  wasdom  gegec- 
ven :  maar  iemant,  die  zich  echter  wel  verborgen  wilt  te 

houden ,  hadt  de  lloutheit  van'er  by  te  fchryvcn ,  Zuo  heefi 
dan  Gfldt,  tut  dezen  Paur^  niet  met  allen  gedaan.  DePauH'e- lyke  Hilioryfchryver  Onufrius  Panvinms,  Vervolger  van 
't  werk  van  Platina  ,  geeft  dezen  Adrianus  van  Utrecht., 
boven  alle  van  hem  bcfchrevcnc  Pauzen,  den  hcerlykilen 
lof.    Toen  hy  gekroont  wicrdt  den  10.  Odobcr  if22. 
(dus  lang  molt  het  aanloopcn ,  eer  hy  uit  Spanjen  tc  Romen 
kon  zyn)  wierd  te  Dordrecht  in  Hollandt  bevolen  daar 
over  cenen  algemecnen  omgang  te  houden,  en  in  St.  Ja- 
kobs  paühuis  aldaar ,  aan  ieder  arm  pcrfoon  een  broodt 
uit  te  deeicn.    Adrianus  nu  als  Paus,  in't  pauflclyk  palcis 
getreden,  verzochten  dc  flalknechts  van  den  vorigenP<?«j- 
Leo  de»  X.  in  hunne  ampten  tc  mogen  blyven:  hy  vraag- 

de hen  hoe  groot  hun  getal  was  ?  kreeg  tot  antwoordt; 
hondert:  Daar  over  toonde  hy  zich  heel  vcrbaall:  ,  en 

Zeide,  vier  vjaren  genoeg;  'k  zal  ̂   er  echter  twaalf  houden  , 
om  de  Kardinale»  hier  in  ie  overtreffen:  ook  hoorde  men 
Van  hem  ;  r/iyn  mondt  vergenoegt  zich  met  weinige  fpyze ,  en  myn 
lichaam  met  iveinige  kleederen.     V  Geen  my  van  de  PauJJelyke 
inkomjlen  overfihiet ,  zal  alles  aangelegt  worden  ten  befie  van 
de  Chrijlenheit.    Hy  was  zync  blüctvcrwanten  niet  onge- 

negen, echter  bevorderde  hy  hen  niet  gcernc  tot  kerkcly- 
ke  ampten  ;  maar  zeide  ;  Sio»  moet  niet  met  bluet  gebouvjt 

worden;  of,  gelyk  't  Onufrius  heeft  ;  hy  begeerde  Ston  niet 
op  bloet  te  bouwen:  maar  wie  weet  of  hy,  indien  hy  lang 
geregeert  had,  niet  wel  licht  hier  omtrent  zou  verandert 
hebben ,  gelyk  hy  dcédc,  in  een  ander  geval ,  dat  niet  zoo 
wel  als  het  vorige  luidt.    Op  d' opperfchool  tc  Leuven 
hadt  hy  nu  en  dan  Oratiën  gedaan ,  en  uitgevaarcn  tegen 
't  bezit  van  veelheit  der  ampten  en  wedden  by  een  pcr- 

foon; en  dat  yder  Prelaat  der  Roomfche  kerke  daar  zoo 
veele  van  inflokte,  als  hy  kon  bekomen.    Nu  Paus  ge- 

worden, trok  hy  in  voor  zichzelvcn  een  groot  deel  wed- 
den en  kerkelyke  inkomlkn ,  inzonderheit  Ncderlandtfche. 

Een  zyncr  grootfle  en  vertrouwfle  vrienden  ,  vraagde 
iiem ;  waarom  hy  nu  zelf  dcede ,  en  anderen  toeliet  te  doen , 

't  geen  hy  voorheene  in  openbare  redenvoeringen,  en  by- 
ïondere  gefprekken,  zoo  ganfch  ernllig  beftraft  had, daar 
*t  doch  in  zyne  magt  was  ,  zulk  een  groot  en  ergerlyk 
quaadt  af  te  fchaftcn    Hier  op  gaf  hy  tot  antwoordt ,  niet 
7onder  misbruik  der  H.  Schrift ;  Toé-»  ik  een  kindt  was  ,fprak 
ik  als  een  kindt :  maar  nu  ik  een  man  geworden  ben  ,  hebbe  ik 

afgclegt''t  geen  kir^dtfch  is.    Op  den  Kyksdag  te.  Neurcnburg zondt  hy  zynen  Pauffelyken  Gezant  Francifcus  Therogatus, 
om  de  vervolgingen  tegen  de  Protcitantcn  ,  of  Onroom- 
fchen,  in  Duitfchlandt  voort  te  zetten;  doch  liet  ook  de 
vergaderde  Duitfche  Vbrften  te  gelyk  aanzeggen  :  „Hybe- 
„  kende  de  wortel  van  des  volks  boosheit  voort  te  komen 

„  uit  de  Priefterfchap.    Dat  zelfs  van  't  Geellelyk  Hooft 
,,  (de  Paus)  de  ziekte  nu  al  lang  was  voortgeloopen  tot 
„  d'andere  leden;  doch  hy  (/idrianus)  beloofde  zulken 
,,  vlyt  te  zullen  aanwenden ,  dat  dc  geneezinge  derkrank- 
„  heit  zou  komen  van /io^e»,'t  geen 'er  d'oorzaak  van  was. 
„  Dat  hy  de  Geeftlykheit  wou  reformecren  ,  en  een  vry 
,,  Concilie  aanftellen.    En  of  wel  de  dwalingen  ,  en  ge- 

breken,  zoo  terftont  van  hem  niet  waren  verbetert, 
„  zulks  was  allcenlyk  nagelaten  ,  omdat  dc  ziekte  niet 
„  flechts  veroudert  en  ingekankert  ,  maar  ook  vcelerlei 

was  ;  derhal  ven  nodig  daar  omtrent  zagtjens  en  lang- 
„  zaam  te  handelen,  vermits  al  te  haadige  veranderingen 
„  gevaarlyk  vallen,  enz.    Dc  meergemelde  JefuVt  P.  C. 
Hazart,  laat  deze  zaak  kort  en  verminkt  afloopen  ,  met 
deze  woorden  ;  na  de  voortelling  van  Fans  Adriaans  brief 
aan  den  Keurvorjl  van  Saxen:  ,,  Hy  beloofde  ten  laatllen 

een  algemeen Cowjy/et'zamcn  te  roepen,  omdc  bedorvc 
zeden,  voornamelyk  van  de  Geeftelykhcit ,  tc  verbcete- 

„  ren.  Hier  over  fchrecf  hy  aan  alle  Keurvonicn  enPrinf- 

„  fen  des  Ryks,  die  t'zamcn  vergadert  waren  te.  Neuren- 
burg.    En  een  weinig  daar  na:  Hy  was  bezorgt  om  te  re- 

„  formeeren  de  gebreken  der  kerke,  en  de  bedorve  zeden 
„  der  Geeftelyken.    Evenwel  heeft  hy  de  rechte  refor- 

matie in  de  leere ,  van  hem  eer  hy  Paus  wierdt  wel  ge- 
wenfcht,  hevig  tegengegaan ,  en  dc  Duitfche  Vorften  dap- 

per aangehitft  om  D.  Martm  Luther  op  't  ftrcngllc  te  ver- 
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Volgen  :  zie  hier  v.m  Lud.  Godfried,  Hljforifche 
Chronyk,  fol.  ijfi.  1709.  17U.  170B.  enz.  Buiten  twyfel 

zon  hy  wel  wat  gedaan  hebben  tot  verbectering  van  't  coJ/r* godtloos  leven  der  Geelkiykheit,  van  den  hoogrten  af,  ■ 

tot  den  laagllen  toe;  ook  wel  iets  in  eeiiige  Itukken  der  chr'on. leere,  als  omtrent  de  Atlaten ,  in  welke  te  gecven  ( zegt  ƒ  ijji. 
Pa/er  ILizart)  hy  geheel  matig  was,   omdatze,  wegens  cr/^^^. 
hunne  menigvuldigheit ,  op  vcele  plaatzcn  misbruykt ,  op  idim 
andere  veracht  wicrden,  enz.    Doch  zync  gemelde  be-  Hax.art 
lofte  kon  hy  niet  volbrengen ,  vermidts  een  vergiftige  brok  ,  iUd.ftl, 
immers  naar  't  gevoelen  van  veelcn,  hem  den  draadtzyns  'i''^- 
levens  affneedt,  vcrmoedelyk  door  bclU'1  derGeellelykeri 
hem  tocgebragt,  die  geen  lult  hadden  om  in  hunne  fnoode 
ongebondenheit ,  en  ganfch  onchriilelyk  leven,  gerefor- 
meert  te  worden.  G.  brandt  zegt ,  dat  hy ,  na  zyne  doodt ,    „  , 

byller  zwol  van  trony ,  't  welk  veelen  aan  vergift  toefchree- 
ven;  anderen  aan  de  hitte  en  aaflemen  desvülk*^,  toeloo- 

pende  om  't  lyk,  als  van  cenen  Heilig,  t'  nanfchouwcn.  Reform'' Dus  wierd  hy  in  September  1523.  uu  den  weg  geruimt,  j  ̂̂ j/ 
eenige  Hellen  den  14.  anderen  den  13.  van  diemaandt:  zie  pag.i^, 
Blajius,  Ortijius,    Buiffardus ,    Valer tus  Andernach  ̂   Paulus 
Sargtus  ̂   is'c.    Hoe  noch  anderen  in  den  dag  verfchillen , 
zullen  wy  hier  na  aanwyzen.   Ontrent  20.  maanden,  van 
den  dagzyner  verkiczinge  af  te  rekenen,  hadt  hy  den  Pauf-  . 
felyken  tytel  gcvoert.    Onuphrius  Panvinius,  Bcfchryver  Mutz. 
van  't  leven  der  Pauzen,  en  daar  in  Vervolger  van  Ktrk^ 
verhaalt  zyn  overlyden  aldus:  Vermits  hy  met  alle  magt  Hi[l. 

de  Kerke  zocht  te  reformecren,  bragt  hy  te  wcege,  dat  op'tjatr 
eenige  Chrilten-Vorften  in  verbondt  traden;  als  de  Vrije  i>i3- 
lieden  van  italiên,  de  niew  verkoorene  Keizer X.ïre/ V.  3^-Crifp. 
de  Koningen  ,  JJenrik  van  Engclandt  ,  en  Lodewyk  van  fl^ffdtr 
Hongaryen  ,  nevens  eenige  VorÜen  van  Italjen  ,  wier  ̂ ""^^ 
aller  Ambalfadeurs  de  Kardinaal  Pompejus  Colur/ima.,  tt^''j-^' 
Romen  ,    met  eene  Koningklyke  maaltydt  onthaalde,  ƒ  1"*' 
Vrankryk  waj  buiten  deze  verbintenis  gefloten.  De  plaats,  '''èe'»* 
tot  oprechtinge  des  Vcrbondts,  was  bellemt  in  dc  Kerke  '^fa 
van  Maria  Maggiore.    Y'aus  Adriaan  wovtd'ev ,  onaange-  ̂ ^'4"  ̂ zien  de  afradinge  zyner  Geneesmeefteren,  by  zyn.    Den  ̂ Ju 

4.  Auguiti  1523.  begaf  hy  zich  derwaarts;  't  was  een  zeer  z/^.  j. 
heeten  dag,  onderwegen  kreeg  hy  veel  ftof  in,  daar  Ro-  Godfr. 
men,  door  't  draaven  der  paerden,  in  den  zomer,  veel  vc, 
oVerlaft  van  heeft.   Paus  Adriaan  w&s,  wegens  dit  der- 

waarts ryden  en  keeren,  zeervermoeit,  zoo  dat  hy  zonder 
eeten  naar  bedt  ging.    Den  volgenden  dag  verfcheen  hy 
in  de  Kerk  van  St.  Maria Maggiore,  flap,  en  byna  adem- 

loos ,  zwaar  beladen  met  zyn  PaufTelyk  gewaadt.  De 
handelingen  en  afkondigingen  dezes  Vcrbondts  duurden 

wat  lang;  na  't  eindigen  keerde  hy  weder  naar  'tdaar  by 
flaande  Paleis,  daar  hy  den  voorigen  nacht  in  hadt  gellaa- 
pen,  zoo  onhiatig  zweetende  ,   dat  zyne  kleederen  daar 
vochtig  van  waren.    Straks  lei  hy  zyn  gewaadt  af,  en 

ging  te  bedt,  daar  't  zweet  hem  van  allen  kanten  zoo  ge- 
weldig uitbrak,  dat  bedt,  dekens,  en  alles  door  en  door 

nat  wierd:  hy  verloor  alle  eetensluft,  en  te  gelyk  alle 

zyne  krachten.  Echter  quam  hy  dien  nacht  in  't  Vatikaan; Dcfmert  zyner  lenden  wierd  hoe  langer  hoe  erger,  en  dus  _ 
overleedt  hy  den  29.  September,  {iMezeray  \\eeit  den  14.  yi. 
P.  Corn.  Hazart  den  19.  echter  in  zyn  bygc voegt  afbeeldt-  Mezerai 
zei  den  14.  BUmmerus  den  13.  gelyk  ook  Fr.  Dionyfius  inhranf. 
Mutzaart.,  die  te  gelyk  zegt,  dat  hy  overleedt  niet  zonder  Hazartt 
vermoeden  van  ingefchonken  vergift)   oudt  ,   volgens  rr/ww/i 
Onuphrius  64.  jaaren  6.  maanden  ló.  dagen,  volgens  G.  ̂deel. 
Brandt.,  en  anderen  óy.  jaaren  6.  maanden  13.  dagen.  Hy  ̂ 97' 

leit  begraven  in  St.  Picters  Kape'1  te  Romen.,  tulfchen  de  ̂ "y^'* twee  Pauzen  Pius  dc  II.  en  Pius  de  III.  metdit  opfchrift : 
HADRIANUS  S  E  XT  U  S.  Hl  CS  I T  U  S.  EST 

QUI.  NIHIL.  SIBI.  INFELICIUS 
IN.  VITA 

QUAM.  QUOD.  IMPERARET 
DUXIT 

Dat  is;  Hier  legt  Adr  taan  de  VL  die  in  zyaleve»  niet  onge- 
lukkiger voor  zich  achtte ,  dan  dat  hy  regeerde.    Gelyk  hydan  zeil. 

ook  dikmaals  zich  liet  hooren;  Indien  ik  eene»  vyandt  had-  srun. 
de ,  ik  wijl  hem  geene  erger  plaage  toe  te  wenfchen ,  dan  dat  hy  cluivin. 
Paus  rnogt  worden.    Toen  eenige  lalleraars  hem  ,  tot  de  c  fu^r* 
Pauffelyke  hoogheit  verheven  ,  zyn  vreemdelingichap  en  allugati, 
geringe  afkomll  verweeten ;  achtte  hy  genoeg  om  hen  den 
mondt  te  floppen,  te  zeggen:  Ik  ben  een  geboren  Borger  van 
Utrecht:  waar  uit  de  hooge  achting  deezer  ftadt  in  dien 

tydt  bleek.    Gelyk  ook  (om  dit  in  't  voorby  gaan  aan  te 
merken)  de  Roomfche  Keher  IVillem  ̂   Gravc  van  Hollandt 
Zeelandt,  enz.  zich  in  Zeker  voorval  daar  op  beriep;  dat 
hy  te  Utrecht  het  Burgerrecht  hadde^  hem  van  die  Jladt gefchon~ 
ken.    De  Franfche  Hifloryfchryver,  Mezeray.,  fpreckt  al 
vry  verachtclyk  van  dezen  Paus  Adriaa»  ,  veellicht  om- 

dat hy  (  Adriaan  )  met  Keizer  Karei.,  Koning  Hennk  van 
Engelandt,  Koning  Loduwyk  van  Hongaryen,  verfchci- 
de  Italiaanfche  Vorflen,  eh  de  Republyk  van  Venetiën 
&c.  in  verbondt  wasgetreeden,  omKoning  Francifcus  Jen  1, 
buiten  Italicn  te  fluiten:  want  verhaalt  hebbende  der  Kar-i 

diaaalcn  tweedracht,  over  de  verkiezinge  van  eenen  nie- 

wen 

Onufr., 

in  Adr, 

Hifi. 

ConciU 

Trid; 

Mutz. 

Brands 

e7f. 
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Kron. 
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wen  Paus,  na  de  doodt  van  Paus  Leo  den  X.  eenigc  deïer 
Prelaten  deiydevan  Vrankryk,  andere  die  van  den  Keizer 

toegedaan,  vervolgt  hy  aldus  ;  „  Den  9.  Januarius  ,  15-21. quamen  de  Kardinalen  overeen  ,   om  Adnaan  Florens, 

ADR  3j 

man.  Ondertuflchen  heeft  dit  volgende  hem  geen  goede 
gerucht  gemaakt.  Te  Rome  Vv'ierden  de  boeken  van 
zekeren  Doftor  t  in  de  Gcneeskonit  verbrandt  ;  ecnige 
  weinige  van  die,  aan  Paus  Adrlanus  gebragt,  Z)n  van  hem 

Kardinaal-Billchop  van  Tortofa,  eenen  Hollander ,  ge- (in  grootc  waardye  gehouden;  ook  na  zyne  doodt  onder 
weeft  Leermecller  van  Keizer  Karei,  en  die  tedientydt  zyne  geheime  fchriften  gevonden:  Dit  deed  hem  by  zom- 

Vllmtne- 
riHift 
Ital  lib. 
6.  Zeilt- 
riF.fiJl. 
torn.  I . 
».  61. 

t-  173- 
liem 

Vl'im- tncr. 
ibid. 

triumph 
dir 
Pauf. 

3.D Jol.  198. '/al. 
Adr. 
iti  Bi- 
bUoth. 
Btkica. 

„  Spanje  bcftierdc,  te  verkiezen.  De  ganfche  wereldtver- 
„  wonderde  zich,  ook  zelfs  nadat  deverkiezingegefchiedt 
„  was,  datze,  ik  weet  niet  door  wat  voor  een  gril,  eeu 
„  perfoon  die  op  hen  niet  dacht  ,  gelykze  ook,  tot  op 
„  dien  tydt  toe  ,  niet  veel  om  hem  gedacht  hadden  ,  zoo 

verre  waren  gaan  zoeken ;  Hy  quam  niet  te  Romen  voor 

den  19.  Augudus.  Even  als  ol^  de  Kardinalen  niet  wel 
een  flimmer  keur  gedaan,  en  een  perfoon  van  veel  ver- 
achtelyker  gedacht  tot  het  Pausdom  verheven  hadden. 

Ook  fchryft  hyhem't  verlies  van  Rhodus  toe.  ¥ms  Adriaan 
hzdt  voorgenomen  't  oude  beeldt  Pafquin,  te  Rome  (daar 
vceltyds  by  nacht  fcherpc  pafquülen  ,  tegen  perfoonen 
van  allerley  ftant,  zonder  den  Paus  zelf  te  verfchoonen  , 
worden  aan  geplukt)  in  denTyberte  laten  werpen:  doch 

de  Hertog  vanScffa,  toen  Keizerlyke  AmbalTadeur  aan  't Roomfche  Hof,  weêrriedt  hem  dit,  zeggende;  dat. 

migen  in  •  argwaan  vallen,  of  hy  niet  door  onbehoorly- 
ke  konden  tot  het  Pausfchap  mogt  zyn  geraakt;  of,  nu 
Paus  zynde,  zich  ten  minften  te  diep  in  eene  verfoeijely- 
ke  curieusheit  ingelaten  haddc ,  vermidts  degemelde  Dodor 
voor  ecncn  Tovenaar  gehouden  wierdt,  en  zyne  boeken 
(vol  zeldzaame  charadcrs,  tekenbecldcn ,  en  bezweerin- 

gen )  van  toverye  handelden.  Johames  Schoveiim  heeft  de- 
zen Adriamis  tweemaal  te  Rome  naar't  leven  gefchildert : 

Het  eene  ftuk  fchonk  hy  aan  des  Paus  Collegie  te  Leu- 
ven: het  ander  liet  hy  in  de  St.  Marien  kerk  t' Utrecht. 

Hy  heeft,  volgens  de  doorgaande  gewoonte  der  Roomfche 
Pauzen  ,  zyncn  naam  niet  verandert  ,  maar  dien  van 
Adrianus  behouden.  Eenigcn  onder  de  Roomfchgezinde 
Schryvers  geeven  voor ,  dat  de  Pauzen  ,  die,  by  hunne  verkie- 
zinge  tot  het  Pausfchap,  hunnen  doopnaam  niet  verande- 

ren, door  eenen  anderen  aan  te  neemcn,  altydt  eenekor- in 

dien  hy  P<ï/p;'»  in  de  rivier  deed  fmyten,  hy  wel  in  eene  !  te  regeeringe  hebben;  dat  echter  niet  hooger  dan  voor kikvorfch  mogte  veranderen,  en  dan,  in  plaatze  van  nu  I  eenen  loutere  bygelovigheit  kan  worden  te  boek  geftelt. 

alleen  heimelyk  by  nacht  te  zingen,  opentlyk  by  dag  zyn  j     *        (iiyivA\tx^-i.w  Morerigrootl4''ourdcnboek  fchraal- gequeek  aanvangen.  Zyne  Vaderlyke  ftadt ,  Utrecht ,  heeft  >  der  en  bekrompener  in  de  Levensbefchryvinge  van  Paus 
hy  willen  verlieren  met  een  trefFelyk  gebouw ,  noch  heden  Adriaan  dan  hier  wordt  ge7.ien  ,  tekent  echter  dit  noch  in 
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in  ftant,  zeer  verbeetert,enP««j-^a/;,/»g-genoemt,  inmee- 
ninge  dat  het  zelve  vervolgens  tot  eene  Academie  zoude 
dienen.  *  De  Traétaten  van  hem  gefchreven  ( te  weeten 
alle  in  't  Latyn)  zyn  by  een  vergadert  en  gedrukt,  ma- 

kende een  kleen  foliant.  De  meergemelde  P.  Cornelis 
Hazart  telt  de  tytels  dus  op;  Over  V  vierde  Boek  der  Sen- 

tentiën ;  Reekening  van  een  menfch  ah  hy  op  zyn  fterven 
Uit  ;  twaalf  dubbelzinnige  Quceflien  ;  van  den  Door  gehoor  den 
buidel .1  of  Sermnon  van  de  hovaardy  ;  e enige  brieven  aan  Marcus 
Marulus.,  en  de  Prinjfen  van  Duitfch landt;  eene  meenigte 
van  antwoorden.,  en  ontallyke  vraagen ;  die  hem,  als  raad- 
vraagingen,  van  allerleye  geweften  toequamen,  wanneer 
hy  noch  alleen  Leeraar  in  de  Godtheit  was.  Kardinaal 
zynde,  fchreef  hy  een  boek,  alom  bekent,  ónder  den 
naam  Hadrianus  Cardinalis  de  Sermone  Latino.,  ̂   Modis 
Latine  Loquendi :  dat  is,  van  de  Latynfche  taaie  :  Dit  is  in 
't gemeen  niet  zeer  bekent,  dat  de  maker  deze  Adrianus 
is:  A/or^o^ ontdekt  het;  m  Polyhijloris  Contmuat:  l.  4.^.9. 
$  23.  p.  118.  Men  plagt  hém  den  averechtfen  Paus 
Leo  te  noemen:  want  zoo  opgeblazen,  liftig,  en  quiftig, 

'tbyzonder  van  hem  aan:  Dat  dctoenaamvanzyngeflach- 
te  was  Bogens  ,  zonder  bepalinge  ,  of  hy  een  Wevers, 
Brouwers,  of  Schuitemakers  zoon  was,  ftellende  ook 
zyne  geboorte  op  den  2.  Maert,  dat  is,  omtrent  twee  da- 

gen later  als  wy  boven  vinden.  Zyne  leeroeffening  wordt 
eerft  t'Utrecht,  ( waarfchynlyk  in  de  laage fchoolen )daar 
na  te  Leuven,  in  't  Portjienfer  leeroeffenfchoo] ,  geftelt : 

Dat 

I  Vermoedelyk  zal  dit  op  de  Werken  van  CORNELIUS  HEN- 
RICUS  AGRIPPA,  van  Nettenheim  ,  zien,  by  hem  onder  den 
naam  van  Ma'jia  uitgegeeven  ;  die  eerft  te  Pai  ys,  daar  na  t'Antwer- 
pen,  metKcizerlyk  voorrecht,  gedrukt,  en,  voor  de  derde  reize,  te 
Keulen  onder  de  pers  zynde ,  door  toedoen  der  Roomfche  Geeüe- 
lykheit  (voor  dien  fchrikkelykcn  tovernaam  angftig)  in  den  voort- 

gang van't  drukken  eenigen  tydt,by  verbodt  der  hoogeOverigheit, geftremt  zyn;  totdat  deze  Kettermeeflcis  veivolgens,  door  des 
Schryvers  verantwoordinge  overtuigt,  dit  verbodt  opligtten,  en  't 
werk  dus  verniewt  in  de  v^ereldt  quam .  Onderwyle  heeft  deze  geleerde 
enwydberoemde^^r/;'/!<jde  vlekkevan  eenen  Tovenaar,  of  Duivels 
konllenaar  te  zyn  geweefl,  op  hem  wegens  deze  boeken  van  de  Mrf- 

Pzus  Leo  de  X.wzs  gewecü,  zoo  nederig,  eenvoudig,  en  {^''^^ofFerW^f  , gevallen, looverrenietkonnen  uitwiftchen, 
tuinig  droeg  zich  Adrianus.    Men  fchryft  hem  ook  deze  ligtgelovigen  daar  voor  in  zyn  leven  niet  gehouden  is, 
fpreuke  toe;  een  Vorft  of  Regent,  die,  boven  de  Vorfte-  '  ̂ "  sommigen  daar  niet  ganfch  van  wordt  vry  ge- 
lykeeere,  noch  iet  anders,  en  niet  der  Onderdanen  nut  '  '  '^"O.  ̂loor  't  misverftant  van 't  woordt  M<i^;<i ,  als  dat  er , 
zoekt,  is  geen  Vorft,  maar  een  Tyran.  Johar^nes  Antonms  ̂ '^^^^  t  getuigenis  van  den  Geneeslieere /t^«yfr«;,  tot  de  drie  boe- 
Flarnintus  noemt  hem  eenen  volmaakten  Prins,  matig,,  by  hem  van  de  uitgegeeven,  meer  dan  veertig  jaaren 

wys,  Godtvruchtig:  Genebrardus ,  den  allergeleerdften  M'''  ̂ V^'"  """'^^  gedaan,  en,  valfchelyk  op^yneii  naam , 
'  '                   °  '  B^''-"-^'^"-"-"  j  aangeflanit  is;  een  werk,,  vervolgt  de  gedachte  Artz  en  leerling  van 
*  Voor  de  gevel  aan  de  Niewe  graft  (laat  noch  een  P^iuffelyk  Agrippa,  volk-ara^iers  en  heuzelingen,  en' t  gen/, in  vergelykinge  van 

beeldt,  in  een  muurvak,  van  hardtlteen uitgehouwen  .onlangs  heel  M  '""^'^''''''  anders  dan  een  bos  ongehoride  benemen,  en  mengel- 
fierlyk  opgehaalt;  gelyk  het  huis,  van  binnen  en  buiten  ,  door  de  'IJdelheden  en  z-ottemjen  te  noemen  is.   Alhoewel  nu  Paus 
hedcndaagfche  bezitfler,  treffelyk  is  herbouwt,  en  verniewt.  Men  |  Adriaan  alleen  de  drie  eerfte  boeken  der  Magia,  als  een  tydtge- 
moge  oordeclen  van  de  grootheit  en  aanzienlykheit  dezer  Pandhui- 1  noot  van  dezen  gewaanden  Tovenaar  gewecft,  heeft  kennen  zien 
z:nge,  uit  het  gecn'er  de  Heer  Grave  vanZinzendorf,  ecrileAfge-  en  leezen;  zoo  was  dat  in  dien  tydt  genoeg  om  den  Paus  zelf,  als 
zant  des  Keizers  tot  den  Vredehandel  t'Utrecht ,  gedurende  zyn  j  een  begunfliger  ten  minften  derZwarte-of  Duivelskonft,  te  verdcn- 
verblyf  aldaar,  aan  huure  in  heeft  verwoont,  bedragende  maande- j'<en,  en  te  bekladden:  Breeder  berecht  hier  van ,  als  ook  de  befchry- 
lyks  de  femme  van  1000.  Ryksdaalders,  of  ijco.Hollandtfche  gul-  Kifg  van  't  ganfche  leven  en  bedryf  van  Agrippa,  nevens  de  zuive- 
dens ;  daar  geene  andere  huizinge  in  prys  by  haalde.  Toen  de  dezer  blaame,  vindt  men  achter  't  vertaalde  werk  des  hoogge- 
Franfchen,  in  den  jaare  167  2.  Utrecht  overheert  hadden  ,nani'er  de  'dachten  Schryvers  van  d'  onzektrheit  en  ydelheit  der  'u.-etenfchappea 
Heitog  van  Luxemburg ,  als  Landtvoogdt  des  Konings  van  Vrank- ;  hnjlen ,  door  wylen  Joachim  Oudaan  fierlyk  opgelfelt ,  en  't  !ee- 
ryk  over  de  Provintie  van  Utrecht,  (voor  dat  hy  door  den  Prinfe  j  ^.en  van  eenen  nauwkeuiigen  onderzoeker  der  wysheitoverwaardig. 
van  Condé,  in  dat  hoog  bewint,  wierd  vervangen)  zyn  verblyf  j  *  Onnozele  argwaan  !  Want,  gelyk  Adrianus  met  flemminge 
in;  doch  hier  in  wierd  hy  door  den  hooggedachten  Pnnfe  zynen  ̂ '^n  't  ganfche  Conclave  Kardinaalen  tot  Paus  was  gekoren,  zou rs —  £v  T._.  -    ̂ n  , ,    r      ■     men  moeten  vaftftellen,  dat,  indien  hy 'er  door  toverkonftige  raid- delen  toe  was  geraakt,  de  Duivel,  ofbooze  Geeft,  door  heime- 

lyk verdant  mei  Adriaan ,  alle  de  Kardinaalen  de  genegentheit  tot 
hem  moft  ingeblaazen ,  en  alle  hunne  willen  hier  toe  bewogen  of 

gebogen  hebben;  dat  voorwaar  dien  verwaten  Geeft  ware  to"tGodt zelf  te  maaken ,  als  die  alleen  Heer  en  Beflierder  van  den  wille  der 

Opvolger,  als  die  altoos  op  St.  Jans  kerkhof  gehuisveft  bleef,  niet 
nage volgt.  Wy  doen  hier  by ,  dat  het  geboortehuis  van  Adriaan  te 
Utrecht  in  't  gemeen  wordt  geachtin'tbovcneind  derftadt  te  (laan, 
op  d'Oude  graft,  boven  't  Reguliers  kloofter,  nu  't  ftadts  Wees- 

huis, tuftchen  de  Smeê-  en  Regulierfbrugge ,  daar't  Afbeeldzel  van 
den  Paus  voorheene  tegens  eene  heele  oude  houte  gevel,  zynde 
d'eene  zyde  van  een  uithangbordt,  aan  ftont,  met  dit  by-  of  on-  menfchen  is:  derhalven  kan  men  zich  over  de  ligtvaerdige  oordce- 

r     X.  .  X,  ̂   .  „  .  ̂    .       .    .  len  zommiger  menfchen,  omtrent  dit  ftu!i ,  om  iemant  van  toverye en  duivelsltonft  te  betichten  ,  niet  genoeg  verwonderen  ;  doch 
voornamentlyk  over  d  uitvoeringe  van  zoo  veele  onrechtvaerdige 
vonnilTen  tegens  onnozelen  ,  en  die  niet  meer  dan  den  blooten 
naam  van  toveraar  en  toverye  kenden;  zonder  in  den  grondt  iets 

van  d' uitwerking  te  weeten,  doorgaans  deze  verbode  konfttoege- fchreven;  waar  omtrent  de  bovengedachtc  Levensbefchryvinge  van 

Agrippa  in  't  byzonder  verdient  te  worden  nagezien  Hier  mede willen  wy  echter  alle  v/erkingen  der  booze  Geeiten  in  de  wereldt, 
en  onder  't  menfchdom ,  niet  onmogelyk  ftellen  en  loochenen; 
doch  hoe  verre  die  gaan ,  en  hoe  deze  werkingen  van  onftoftclyke 
wezens  worden  uitgevoeit,  zal  van  onzen  geelt,  zoo  lang  hy  met 
dezen  groven  en  aardtlchen  vleefchklomp  is  vereenigt  ,  niet  ge- 
weeten,  noch  naar vercifch verklaart  worden;  naardien d'inneilyke 
beveiligende  Geeft  ,  unde,  in  't  gemeen  aangemerkt,  geen  voor- 

werp zyncr  bewullhcit  in  den  tydt  is,  maar  in  d'ceuwigheit  voor hem  bewaart  en  opgefloten  blyft;  waar  mede  wy  ons  ,  zonder 
verder  Ipitsvmnig  onderioek ,  in  dit  ftuk  konnen  bcrullen. 

derfchrift;  IN  PAUS  ARiEN;  geiyk  dan  nu  de  gedachte  oude 
gevel  in  eene  fierlyke  fteene  is  verwiftelt,  daar  het  botllbeeldt  van 
Vzvis  Adriaan,  met  zyne  PaulTelyke  muts  op  't  hoofdt,  en  't  zelve 
byfchrift,  kunUig  uit  hartlleen  gehouwen,  in  is  gcmetft.  Doch 
hier  op  komt  in  aanmerkig,  dat,  indien  d' Overlevering  dezer  hui- 

zinge vaft  gaat,  en  dat  Floris,  Adriaans  vader,  daar  waarlyk  heeft 
gewoont,  ten  tyde  als  hem  dezen  Zoon  geboren  wierdt,  hy  zeker- 
lyk  niet  van  zulken  flechten  ftaat,  en  wel  degelyk  een  groote  Schui- 

temakers baas  zy  geweeft;  aangezien  dit  huis  vry  groot  cn  aan- 
zienlyk,  met  fchoone  vertrekken ,  en  een  grooten  tuin  voorzien, 
op  eene  niet  ongeachte  plaats  van  de  (ladt  Haat ;  en  fchoon  zich 
t  oude  huis  ( ontwyfelbaar  het  zelve  dat  van  den  vader  zoude  be- 

woont zyn)  zich  van  buiten  met  weinig  luifters  vertoonde,  echter 
werd  het  altoos,  wegens  zyne  grootte  ,  en  fchoone  gemakken 
van  binnen,  door  luiden  van  aanzien  bewoont,  gelyk  noch  heden- 

daags; doch  wy  laaten  aan  't  oordeel  van  den  lezer  alk  deze  om- 
Handigheden  te  wikken ,  en,  kan  hy,  t'zamcn  tepa.iren; waar  toe 
wy  gecrne  onze  onkunde ,  by  mangel  van  blyk ,  belyden. 



'Brandts 

h'ft  der Reform. 1  .deel. 

Mete- ren. Bor. 

^4  ADR 
Dat  hem  den  21.  van  Zomernv.i:\ndt  ,  1491.  de  Leeraars 
muts  wiord  opgezet ;  cii  Marg;xrite  v.m  Eiigelundt ,  ïurter 

vaii  Kduard  den  1\'.  Koiiiiigk  van  dat  ryk,  toen  wcdmve 
van  Karei  den  Stouten,  l  lertoi»  van  Burgundiën ,  de  kol- 

len dier  piegtigheit  wel  wilde  draagen.  Dat  hy  ,  tot  be- 
toninge  /yner  dankbaarheic  aan  de  Hooge  Schoole ,  waar 
in  hy  was  opgevoedt,  te  Leuven  een  verniaardt  Lecrocf- 
fenhuis  heett  gellicht,  dat  naar  hem  genocmt  is;  ter  wo- 
iiingc  en  tot  onderhoudt  van  arme  Icholieren.  Dat  hy, 

iia  de  doodt  van  Koning  1'erdinand ,  het  bellier  over  Span- je met  den  Kardinaal  Ximenes  verdeelde,  maar  cindelyk 
alleen  Onderkoning  van  Spanje,  voor  Karei  denV. bleef. 
Dat  Paus  Leo  de  X.  hem  den  i.  van  Hooimaandt,  15-17. 
Kardinaal  maakte,  enhy,  l^ius  geworden  ,  ïynen  naam 

van  Adriaan  niet  wilde  veranderen.  Dat  hy  't  vcrbondt 
inet  Karei  den  V'.  verniewde,  Italje bevrcedigdc ,  de  her- 

vorming van  den  Staat ,  en  der  Kerkelyke  tucht  onder- 
nam; Lheregaat  ,  Billchop  van  Teramo  ,  als  Nuntius, 

niet  wydloopigc  narichten,  en  een  Brevet,  naar  dcRyks- 
vergaderinge  te  Neurenberg,  in  den jaarc ifzi. gehouden , 

at'zondc.  Datonderwyle  hetEilandt  vanRhodes  het  ïelf- dejaar,  op  Kersdag,  door  Soliman  verovert  wordende, 
Tommige  Hillorilchryvers  Adriaan  den  V  l.  hebben  bc- 
fchuldigt,  dat  hy  't  verzuimt  hadde  ter  hulpe  by  te  Iprin- 
gen,  vermitds  hy  eeniglyk  aan  de  belangen  van  Karei  den 
V.  verknocht  was.  Dat  hy  gelaakt  is  wegens  zynefchoor- 
voeting  in  onderncemingen ,  en  t'cenemaal  wankelbaar  in 
beraadt  ;daar  benevens  geenen  bcgunlliger  van  Geleerden  , 
en  heel  luttel  op  de  Üreeken  en  Itaatkunde  van  't  Room- 
fche  Hot' afgerecht :  't  geen  de  Kardinaal  Palavicini  deedc leggen,  Fu  Eccleftajiico  ottimo Ponteficce  in  verita  mediocre; 
dat  is ,  Hy  was  een  allerbejte  Geeflelyken ;  maar  in  der  waar- 
heit  een  rniddelbaare  Paus.  Doch  (voegt  'er  de  Schryver 
by)  Palavicyn  xoo  fpreekende  ,  ichryft  veeleer  als  een 
Staatkundige  ,  dan  als  een  Kardinaal  ;  want  daar  valt 
geen  twyfel  over,  dat  Adriaan  de  VI.  een  zeer  goedePaus 
zy  geweeft,  en,  in  den  korten  tydt  dat  hy  den  H.  Stoel 
heeft  bezeten,  zeer  voordeelig  tot  vcrbeeteringe  van  vee- 
Ie  misbruiken  van  't  Roomfche  Hof  heeft  gearbcidt;  ook 
dat  hy  de  Kerke  meerder  goedt  zoude  hebben  gedaan  , 
zoo  zyn  PaufTchap  langer  gèduurt  hadde.  Dat  hy  van  de 
Romeinen  niet  bemint  was,  vermidts  hy  de  pracht,  en 
overdadigheit  mydde;  ook  d' Italiaanfche  levenswyze  on- 
gewent  was,  en  de  hervorming  inden  zin  hadde.  Dat  hy, 
lerwyl  hy  Paus  was,  zyne  verklaringen  over  het  4.  boek 
van  den  Meefter  der  Byfpreuken  (D.  Thomas)  liet  her- 

drukken, zonder  iets  te  veranderen  in  't  geene  hy  ge- 
fchreven  had  ;  dat  de  Paus  kan  dwaalen ,  Zslf  tn  het  2een 
tot  het  Gelove  behoort;  Waar  op  wy  meenen  deze  vrage, 
en  dit  antwoordt  te  paffen : 

Heeft  Utrechts  Adriaan  gedwaalt 
In  V  [chryven.,  dat  de  Paus  zelf  faalt  ̂ 

Tcrw\ l  hy  was  tot  Paus  verheven  ? 

(fffchreef  hy  waar  heit }  Hoe  men  '/  vat^ 
Hy  ts  van  Romens  leer  gefpat 

V wr  'j-  Paus  onfettbaarheit  gefchreven  : 
H'^ant of  hy  dwaalt of  waarheit  dryft  ̂ V  Blykt  dat  de  Pmus  hier  feilbaar  blyft. 

F.  H. 

De  Heer  Gerard  Brandt,  de  vader  ,  heeft  de  printbeel- 
tenis van  Paus  Adriaan  van  Utrecht  met  het  volgende  by- 

fchrift,  in  dicht,  vereert. 

De  Schuitemakers  zoon  zat  dus  op  Romes  ftoel. 

Hy  Zag  daar  't  geen' er  was ,  een  gruwelyken  poel ; 
Het  ingekankert  cfuaadt.  Van     hooft  door  al  de  leden 

Was  ""t  geejllyk  lichaam  krank.   De  zonden  waren  zeden. Daar  blonk  zyn  deugdt  doorheen.  Erafmus  was  hem  waardt 
Hy  riep  z\n  pen  te  hulp :  den  Keizer  liet  hy  V  zwaardt. 
Maar    I^ooze  Pausdom  viel  den  vroomen  Bijfchop  tegen. 
"Toen  witrdt  dat  hoofdt  gewaar  hoe  Zwaar  drie  kroonen  weegen. G.  B. 

ADRIAAN  VAN  BERGEN,  Turffchipper  op 

Breda,  door  wiens  bcleidt  en  liü  die  ftadt  ,  in  't  jaar 
15-90.  in  handen  van  den  vereenigden  Staat  geraakte.  Zie 
op  BREDA. 
ADRIAAN  VAN  BLYENBURG.  Zie  op 

BLYENBURG  (ADRIAAN  van.) 
ADRIAAN  VAN  DER  MYLE.  Zie  op  MYLE 

(ADRIAAN  VAN  DER.) 
ADRIAAN  PIETERZOONS  AMBACHT, 

vindt  men  in  de  verdeel ingen  van  Hollandt,  cnlVeJi-Fries- 
landt  aangetekent;  gelyk  men  in 't  jaar  1436.  verftont, 
dat  de  zelve  behoorde  'te  gefchieden  onder  de  Ruder-  of 
Ryderwaardt en 't  Bailjuwichap  van  Z«;(^-//o//tf»'ïi'/.-  Is  ook 
ïoo  behouden  in  de  verdeelinge  1635-.  gedaan. 
ADRIANA,by  verbaftcring  AR f A  A NT JE,eene 

2eer  oude  dochter  binnen  de  Itadt  Zutphen  geweeft,  en 
daar  in 't  jaar  1624.  overleden;  honderten  acht  jaren  oudt 
ïynde;  wierd  daar  den  12.  Augufti  begraaven.  In  haar  le- 

ven hadt  ze  noch  overvlocdt,  noch  gebrek  gehadt,  of  ge- 
leden.   Na  haare  begraveiiifle,  doodt-  en  andere  geringe 

ADR    A  D  U 

fchulden  betaalt  zynde,  bleef 'er  voor  haare  nal-itenfchap  j^^.j, 
noch  vier  duivers  overig.    Vier  dagen  te  voorcn  was  'er ook  de  uitvaart  van  eenen  ouden  burger,  NicolaasWoltcrs,  Mtm, 

gehoudeh;  die  hondert  en  vier  jaren  geleeft  hadde,  en  i.d.' met  goedt  verllandt  llorf.  inihclmus Batuiartius ,  picdika.nt  16.  b. 

te  Zutphen,  heeft  op  de  graficrk  van  yder dezer  twee  zeer  ƒ.85.  ' oude  pcrfooncn  ,  een  Lpitaphntm  ,  of  Graffchrift  doen 
uithouwen. 
ADRIANUS  FLORENTIUS  van  Utrecht, 

Paus  geworden:  Zie  op  ADRIAAN  FLORIS  ZOON. 
ADRICHEM,  by  anderen  ADRICHÜM,  oo)c 

ADRICHUM,  voortydts  een  zeer  oudt  flot ;  de  ver- 
blyfplaats,  of  relidentie  der  Edelen  van  Adrichem,  uit  het 
huis  der  Brcderodes.    Vermits  het  door  d' oorlogen  zeer  jrwf- 
verwoed  was  geworden ,  heeft  Antonius  van  der  Burgt.,  of  „an 
vanBurch,  als  erfgenaam  van  dit  adelyk  goedt,  wegens  vandtr 

zyne  moeder,  Jurtrou  IVilhelmina  van  Adric%em,  daar  weer  Houve.' 
een  treftclyk  huis  doen  bouwen:  't  leit  by 't  vermaarde 
dorp  Bevcrwyk:  Het  oüdc  Adrichem  was  door  d' invallen 
der  I'riezen ,'^ten  gronde  toe  vernielt;  op  deszelfs  puin- hoopenis het  niewe,  zeer  aanzienlyk,  opgerecht.  Theo- 
fridus.  Abt  van  Eptcrnach,  d\c  onder  Kdzcr  Henrik  den IV.  junitu 
in  de  elfde  eeuwe  geleeft  heeft,  geeft  'er  dit  bericht  om-  ioBa- 
trent  ;   Karei,  zoon  van  Pz/y»,.  eroot  Hofmeeller  van /,jx;.c  8. 
Vrankryk,  en  grootvader  van  Karet  den  Grooten ,  te  Trier  Leeuw. 
zynde,  heeft  den  22.  May  de  geheele  hofltede  Adrichem,  Hat. 
in  Fricslandt  ( z)  ne  latynfche  woorden  zyn  Adrichaimin  Utuftr. 
Frifia)  gelegen  in  de  landtftreek  Kinhaim,  boven  de  rivier /-li-lV 

Velfen  (J'uper  Fluvium  Velifanam^  daar  de  zee  aan  de  andere zyde  vloeit,  door  een  koningklyk  Teftament,  aan  de 
Kerke  van  Utrecht  gegceven,  omtrent  het  jaar  730,  Theoph. 
ADRICHEM,  by  anderen  ADRIGHOM,  tn  Abb. 

ADRICHUM,  een  adelyk,  en  van  oudts  vermaardt  E^ter- 
geflagt  in  Hollandt.    Heer  Floris  vanAdrkhem,  Ridder ,  ««c^ «» 
leefde  omtrent  het  jaar  1300.   Ludolph  van  Adrichem,  van  Chro». 

wien  al  op  't  jaar  io8ó.  gemeldt  wordt,  Helt  men  geweeft  Leeuwen te  zyn  een  zoon  van  Diderik  den  //.  Heer  van  Brederode. 
Dat  de  hofftede  Adrichem  veel  ouder,  en  al  omtrent  het  s.v. 

jaar  730.  aan  St.  Marten,  of  d' Utrechtfche  Kerk.,  gefchon-  Leenwem 
ken  is,  blykt  uit  de  bovenftaande  poft,  en  't  geen  uit  den  Bat. 
Abt  Thcofiridus  is  verhaalt.  Floris  van  Adrichem,  geftorven  i//»/Zr.  - 
anno  1 361.  was  getrouwt  aan  vrouwe  Elizabeth  van  Sanen,f-  817. 
overleedt  in 't  jaar  1395-.  nalaatende  Floris  van  Adrichem, 
die  zeer  oudt  wierdt,  en  ter  vrouwe  hadde  Juffr.  N.  van  Epter- 
Bakel.    Hy  won  by  haar  vier  zoonen;  Simon  zynen  Leen- 
volger  ( vermidts  Adrichem  een  Leen  des  Biffchops  van 
Utrecht  was ; )  Claas  van  Adrichem  ,  burgermeefter  van 
Haarlem  (daar  hy ,  met  Hugo  Albout,  onder  eenen  oploop 
dex  Cabeljauwfchen ,  in  zyn  huis  wierdt  overvallen,  iu  'tjaar 
144J..)  Simon  van  Adrichem  de  jonge,  die  voor  de  Cabel- 
jauwiche  Faétie  was,  tegen  zynen  broeder  Claas,  die  de 

zyde  der  Hoekfchen  h'iQldt;  cn  Willem  van  Adrichem , getrouwt 
a.m  Jüü'rovi'W  Beatrix  van  Loenerjloot,hy  welke  hy  elt  dochters 
won:  Eene  der  zeiver  kreeg  ten  man  Philips  Sayt;  eene 
andere  Balthazar  van  Buuren;  noch  eene  andere  Arendt 
Piek,  in  Gelderlandt;  wederom  eene  andere  Willem  van 
Bloemendaal ,  te  Vianen.    Pieter  van  Adrichem,  15-88  ge- 

ftorven j  was  het  laatfte  mans  oir  uit  dat  oudt  adelyk  ge- 
flagt,  alleen  eene  dochter,  Clara  van  Adrichem,  nalaaten- 

de, die  ten  man  kreeg  Jakob  van  der  Does,  te  Leiden. 
D'oudtfte  zufter  van  Pieter  van  Adrichem,  die  de  gedachte  Cottih. 
hofftede  bezat,  was  JufFr.  Wilhelmina  van  Adrichem,  in  de  in d oud. 
bovenftaande  poft  aangeroert,  getrouwt  aan  Lieven  van  mll. 

Burg ,  burgermeefter  van  'TAiWrec  ;  zyn  zoon  Antonius  i{ron. 
was  herbouwer  van  't  voornoemde  huis.    De  zufters  van  ƒ.  151. 
den  gemelden  Pieter  van  Adrichem  waren,  behalven  Wil-  Hdem. 
helmina  voorgedacht,  JufFr.  Cornelia,  Nonne  in  Beverwyk ,  Goudh. 
die  de  latynfche  taal  kon  fpreeken ;  en  Juff'r.  EUfabeth  , 
Nonne  ttKoningsveldt.  't  Verder geflachtregifter  kan  men  ̂ "'*' 
by  M.  V.  Goudhoven,  en  S.v.  Leeuwen  vinden.    D' Edelen  ̂ f" van  Adrichem  voerden  een  wapen  als  die  van  Brederode, 
gebroken,  met  een  zwart  radertjen  ,  in  een  fchildt  van 
zilver,  op  de  borft  van  een  Leeuw. 
ADRICHOMIUS  ( Chrifiianus )  pf  Chrljïiaan  van  Boxk 

ADR  IC  HOM,  een  Roomfch  priefter ,  geboren  te  r^a. 

Delft  15-33.  op  den  14.  Februar.  heeft  zich  bekent  gemaakt  van 
door  zyn  uitgegeeven  boek,  Theatrum  Terrx  Sancla,  of  Holl. 
Befchryvinge  van  V  Heilig  Landt,  gedrukt  te  Keulen  anno  p-  i6o._ 

1593.       1600.  en  1613.  herdrukt  te  Leiden  anno  1628.  ̂ -  ̂f'^- 
waar  in  hy  (zegt  de  Heer  Martinus  Zeilcrus)  't  genoemde  '"^fJI^' 
Geweft  als  by  den  voet  afmeet.    Door  de  onruftige  tyden  Goudh. 
wierdt  hy  genootzaakt  zyn  Vaderiandttc  verlaaten.  Heeft 
zich  van  daar  begeeven,  en  gewoont  te  Maajlricht,  voort  ̂ ^J^-^ 

te  Mechelen,  en  is  te  Keulen  geftorven;  den  tydt  wanneet  ̂ jlJJ*^ 
vindt  men  aangetekent  by  Val:  Andrea  15-85-.  den  20.  Juny ,  ̂̂ /„/f^/ 
oudt  f2.  jaaren. 
ADRICHUM  ,  ADRICHOM  ,  of  ADRICHEM  , 

een  oudt  Adelyk  huis,  en  oudt  Adelyk  geflacht.  Zie  op 
ADRICHEM. 
ADUWAERTS  WOUDT,  een  dorp  in  Hol- 

landt; verbaftcrt  in  HASERSOU.  Zie  op  HASARTS 
WOUDE.  Y 

ADU- 
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ADU  J^^l  MGV  iESG  AGG 

ADUWART,  een  dorp  in  de  Groninger  Ommelan- 
den, onder 't  Weftcrquarricr;  heeft  kerk  en  predikant, 

ftaaijde  onder  't  zesde  Claflls  van  Groningen^  gezegt 
het  Weflcrquartier . 
ADUWART,  ook,  naar  de  verfchcidc  uitfpraak , 

Aduwert,  JEdewert,  V crkoTt  /Idwert ,  JËdwart,  JEdwcrt, 
by  ouds  een  Abdyc ,  nu  een  dorp  in  de  Groninger  Omme- 

landen, in  het  'Wefterquarticr,  en  aldaar  in  Middagcr- landt,  hy  h&tAdwerderdiep;  dat,  naar  de  bekende /^^^zücr^/cr 
z.yl,  en  Adwerder  fchans  heene  ,  in  het  loopende  diep 
valt;  omtrent  twee  uuren  dat  diep  afwaarts,  beneden  de 
ftadt  Groningen:  zoek  A  DE  WART. 

Beide  van  het  Dorp  en  d'Abdye  fchryft  de  Heer  Ahing aldus : 

In  Not.  „  De  Aardhoogten ,  die  men ,  op  de  bevindinge  der  hoog- 
Cerman. fte  vloeden,  \zng$Cai:chenlandt  (volgens  Plinius)  dat  is 
Jnfer.  „  nu  Emderlandt,  en  voort  Ooft  aan  fik  doe  'er  Frics- 
P.i.p>l. landt  by  ]  plag  door  ophoopen  van  aarde  op  te  werpen , 

„  als  de  groote  Zee  noch  met  geen  dyken  afgeichut 

„  was;  wierden  Weert,  Wtrd,  Waart,  Wierde,  'm  het  ge- ,,  meen  genoemt;  wegens  de  gelykheit  van  een  ei  landt, 
„  die  zy,  by  het  overloopen  van 't zeewater,  vertoonden. 
„  Vermits  nu  ,  nadat  die  gevaarten  tegen  de  vloeden 
„•waren  opgeworpen,  daar  doorgaans  huizen  onder  een 
„Kerk  by  een  gcbouwt  zyn,  zoo  is,  door  gewoonte, 
„  aan  vcele  dorpen,  de  naam  van  WerdvaÜ  gebleven;  by 
„  ieder  noch  eene  ander  benaaminge  van  ondcrfcheidt  daar 

„  toe  komende:  't  geen  het  gemelde  ADEWERD  heeft 
„  van  zyne  oudheit,  alzoo  het  ouder  is  dan  de  andere: 
„  want  A  D  E ,  meent  in  het  platte  Friefch ,  noch  he- 
„  dendaags,  zoo  veel  als  oudt. 
„ADEWERD  beteekent  dan  niet  anders,  dan  zulk 

„eene  oude  Aardhoogte,  ofeilandt,  zoo  dikwyls  als  de 
„  groote  Zee  haarcn  vloedt  daar  om  heene  ftroomt.  Het 

•  „  is  een  dorp  in  Middager landt,  in  eene  zeer  vruchtbaare 
„  landtsdouwe,  dat  lange  het  opperbewint  over't  geheele  \ 
„  gcweft  heeft  gehad  ,  tuflchen  Groningen  en  de  Lau- ! 
5,  vyerts  gelegen,  gemeenlyk  het  Wefterqnartier  genaamt: 
„  wel  niet  uit  zyn  eigen  opzicht,  maar  wegens  het  zeer 

„  ryke  Kloofter,  't  geen  daar  ter  plaatze,  in  't  jaar  1192,. 
„  is  gefticht;  in  het  achtfte  na  de  doodtvanBemardus ;  en 
„  zulks  uit  de  t' zamenlecvingc  van  12  Broertjes,  die  on- 
,,  dernomen  hadden  zynen  leerregel  te  volgen;  met  zoo 

„  grooten  geluk  van  kneevelen,  dat  het  in't  korte  groote „  koften  konde  hoeden,  met  eene  Kerk  te  ftichten,  naar 
't  voorbeeldt  dat  het  Genootlchap  vznBemardus  in  Cla- 

„  ravalle  heeft;  boven  't  welke  geen  prachtiger  ooit,  tuf- 
,,  fchen  Eems  en  Lauwerts,  is  gezien.   Het  is  cindelyk 
„tot  zulken  rykdom  en  vermogen  gevordert,  dat  het, 

Vh.F.m-  11  ̂lle  Genootfchappen  laftig  vallende,  by  openbaar Staat- 
ptii       „  verbodt  mofte  geweert  worden,  van  eenigc  landcryen 
Rcram   „  meer  aan  te  haaien :  't  leit  jooo  kleine  fchreeden  van 
f rij.  XL  „  Groningen. 
Wïnfe-     jEBINGA,  een  flot  of  huis  te  Blye,  in  de  Vriefche 

m'iui.     grietenye  Ferwerderadeel,  onder 't  quartier  Oo/ïfr^o ,  'tvoor- naamfte  ftamhuis  der  Edelen  van  Eb  inga.   Een  ander 

teHijem,  'm  Leeuwerderadcel. 
jEGUM,  eigentlyk  EAGUM  gefproken ,  een  der  acht 

dorpen  van  de  V  riefche  grietenye  Idaarderadeel^onder  't  quar- 
V.4,    tier  Oojlergo.    Voorheen  was  dit  het  vifchrykft  oordt  van 

Houve.  ganfch  Vrieslandt ,  wegens  een  bygclegen  meeir ,  dat  nadcr- 
Winf     hant  droog  gemaakn  is.  De  Predikant  van  Idaerd  bedient  ook 

JEgum  en  Friens ;  behoort  onder  't  Claflls  van  Leeuwarden. 
A^SGO,  zou  de  zoon  van  Frlzo  zyn  geweeft,  naar 

AGG  AGH  AGR 

Wlnfem. 

St.  Pontiaanr  vhedt  ,  die  meeft  Vlaanderen  en  Vrieslandt,  J^rl 
minft  Hollandt  en  Zeelandt  getroffen  heeft,  voorgevallen  watervl 
te  zyn;  maar  drukt  niet  uit  wat  fchade  Zeelandt  in  't  by-  p  ̂47 zonder  geleden  heeft. 
AGH  T  HOVEN  ,  verfcheide  plaatzen  zvn  dus  ee- 

noemt:  zieop  ACHTHOVEN. 
•AGHT  KERSPELEN,  een  Grieteny  in  Vries- 

landt :.  zie  op  A  C  H  T  K  E  R  S  P  E  L  E  N. 
AGH  TIEN  HOVEN,  dorpen  dus  genoemt :  zie 

op  ACHTIENHO  V  EN. 
AGRICOLA  {Rudulphtis,)  heeft  gcleeft  in  de  XV. 

eeuwe  na  des  Hecren  Chriftus  geboorte:  een  man  die, 
nevens  Wcffelus  Ganzefurtius ,  Onder  alle  Geleerden  zyns 
tydts,  geen  weergade  hadt.  Hy  was  geboren  te  L^r/Zoo,  inde 
Groninger  Ommelanden ,  daar  hy  ter  wcreldt  quam  in't  jaar 
1442.  In  zyne  tedere  jeugt  hadt  hy  grooten  luft  tot  de  Chr'ifl. 
boeken,  en  al  terltont  deeden  zig  in  hem  op  tekench  van  Schotan. 
een  gezvvint  verftandt,  en  vafte  gehcugenifle.    Niet  lang  Kron  v. 
hadt  hy  ter  fchoole  gelegen,  ofhy  ftrecfde  alreedts  zeer  ̂ '''^fl- 
verre  voorby,  niet  alleen  die  met  hem  gelyke  jaaren  had-/ 379» 
den,  maar  ook  van  hoogcr  ouderdom.    Wanneer  d'On- 
dcrwyzers  de  leerlingen  tot  meerder  vlyt  in  hunne  ftudiën 
wilden  aanmaanen,  Itelden  ze  hen  't  voorbeeldt  van  Ru- 
ddfhus  ter  navolginge  voor.    Dus  geraakte  hy  in  weinig 
tydts  zoo  verre,  dat  hy  bequaam  wierdt  geacht  om  op  de 
Academte  x.t\o<:)vatx\ ,  waar  toe  Leivven  verkoren  wierdt. 
Daar  maakte  hy  zich,  door  vernuft  en  vlyt,  wel  haaft  m.et 
roem  bekent.    Den  tydt,  hem  van  de  leeroeffeningen  in  Georgah 
Arijloteles  overfchietende ,  gaf  hy  aan  Cicero  zVLQuintilianus  \  Ellen  de 

want  toen  begon  men  eenigen  l'maak  te  krygen  in  't  zui-  i^tat. 
ver,  en  te  walgen  •vz.n.\narbarifch  Monniken-  Latyn;  hy  Rellig.in 
wendde  daar  ook  zeer  groote  naerftighcit  toe  aan.    In  Ger/w. 
Filofofifche  zintwiftingen  muntte  hy  uit  :   de  bewyzen  P  ̂^o- 
der  tegenpartyen  onderzogt  hy  zeer  nauwkeurig;  bragt  de  ̂""^^ 
zyne  ordentelyk  voort,  en  drong  ze  krachtig  aan.  In  zyne  Sl'^'^- jongkhtitmaakte  hy ,  door vlytig  leezen ,  en  overweeginge 
der  werken  van  den  voorgeniclden  Cicero  en  QHinttltanus ,  f  1'/  ' 
zoodanige  Aanmerkingen ,  dat  de  Geleerden  zelfs  zich  daar  ̂'^ 
over  verwonderden  :  Met  den  hoogften  lof  beklom  hy  T^^ö 
den  trap  van  *  V  Meefterfchap  in  de  vrye  Konjien;  \e.txdc  schotan 
fierlyk  Franfch  fpreeken;  hadt  eene  zonderlinge  gene- 
gentheit  tot  de  Zangkonft,  zoodat  hy  zeer  wel  zingen,  • 
en  op  muzicale  inftrumenten  fpeclen  kon:  lu  't  fchryven  art 
maakte  hy  zeer  nette  letteren,  en  bragt  het  vry  verre  in  mag, 
de  fchilderkonft.  Echter,  vermidts  hy  altydt  noch  meer 
wou  leeren  dan  hy  alreedts  wifte,  nam  hy  eene  reis  naar 
Vrankryk  voor;  van  daar  trok  hy  naar  Italien,  ter  oorzaa- 
ke  dat  aldaar  de   Filofifie ,   en  Welfpreekenskunft ,  door 
zommige  vermaarde  mannen ,  uit  Gnekenlandt  verdreven 
en  derwaarts  gekomen,  geleert  v>'ierdt:  zoodanig  droeg 
hy  zig  aldaar  om  meer  en  meer  te  Icercn,  en  anderen  te 
onder wyzen,  dat  dt  Italianen  yverzuchtig,  en  hem  zeer  ny- 
dig  wierden;  als  niet konnende lyden  noch  verdraagen dat 
den  lof,  Italien  tot  noch  toe  omtrent  de  ftudiën  van  yder 
toegefchreven ,  op  de  Duitfihen  zou  komen  :  Inzonderheit 
hield  hy  zich  eenen  geruimen  tydt  te  Ferrare  op,  daar  hy 
overvloedig  de  gunft  van  den  Hertog  Hercules  d' EJle  ge- 

noot; vlytig  hoorde  hy  de  lelfen  \zn'Jheodorus Gaza ,  over den  Filofoof  Arijloteles,  en  zintwiftte  met  grooten  roem: 
verklaarde  zoo  wel  Griekfche  als  Latynfche  Autheuren, 
en  deedt  dikmaal  Oraticn  met  groote  toejuichinge  der 

toehoorderen ;  't  welk  de  groote  Erafmus  van  Rotterdara 
daar  nooit  hadde  durven  waagen,  hoe  zeer  ook  daar  toe 

verzocht,  vrcezende  dat  hy,  hoe  wel  hy  't  ook  had  mo- 

Houve 
hand- ■vefi 

Kron. 
I  r>. 
f  143- 
144- 

Kron. •van 
Zeel. 

wien  't  geweft  van  Frieslandt  dien  naam  zou  bekomen ;  gen  maaken  in  de  ftofte,  echter  van  de  vieze  Italianen  be- 
hebben.    Zie  breeder  op  F  R I S  O.  1  fpot  mogt  worden ,  ter  oorzake  van  de  uitfpraak  en  't  ge- 
AGGER,  geweeft  eene  voorname  heerlykheit  in  |  baar  eens  Duitfchers.    Oi  Schoon.  Riidolphns  Agri cola  txcï- 

Zeelandt,  op 't  eilandt  Zuidt-Bevelandt ,  Beivefter  ̂ 'c/Wie ;!  felyke  eerampten  aan  Vorftelyke  hoven ,  ook  van  Republy- ^"^^f  ' 
in  't  jaar  i5'32.  met  zoo  veele  andere  landen  en  dorpen,!  ken  en  Steden  wierden  aangeboden,  begeerde  hy  echter 

De  heer  'Jan  Reigersberg,  in'  de  zelve  niet  aan  te  neemen,  om  dies  te  beter  zyne  ftudiën "  '  ^.    .  .  .    i.    Even  hierom  hieldt  hy  zich  niet  5^/^^^/ 

H.  L. 

door  de  zeegolven  overdckr. 

wiens  tydt  zich  dit  toedroeg,  ftelt  eene  zeer'fchadelyke  j  te  mogen  voortzetten.  E 
Zee's  inbreuk  in  Zuidt-Bevelandt  1530.  noch  fchadelyker |  lang  t'eencr  plaatze  (til,  maar  trok  nu  hier^,  dangints,  Hant. 
m  t  jaar  15-32.  hervat;  ter  welker  tydt,  volgens  een  oudt  i  om  zyne  wetcnfchappen  te  vermeerderen.  Op  zyne  rei- 
Zceuwfch  gedicht  ,  aldaar  zeventien  dorpen  dryvcndciZen  plagt  hy  altydt  by  zich  te  hebben  Plinii  Hifturia  natu-  ƒ>.  rS8. 
bleven.  Doch,  hy  voegt 'er  by ,  doxCminingcn,  ''t  Badt  ,\ralis;  Plinii  Junloris  EpiJloLc;  Qriintilianus  de  Orat.  inftit.  Vllm' 
Inkelen  Ocrdt,  en  AGGER,  wecrbedykt  zyn  geworden.  !  nevens  eenige  uitgelezene  Traftaten  van  Plato  en  Cicero;  mcr. 
Naderhandt  heeft  het  zelve  onheil  Agger  op  niews  getrof-  zyne  overige  boeken  liet  hy  by  zyne  vrienden,  en  bedien-  Hilf. 
fen  ,  volgens  Matth.  Smallegange  ,  in  Zyne  niewe  groote  i  de  zich  van  andere  Boekeryen.  Eindelyk  heeft  hy  zich  ̂ ^al. 
Zeeuwfihc  Chronyk;  zyne  woorden  zyn;  de  groote  en  kleine  ncèrgc-LCt  in  den  Pales  aan  denRhyn,  enzich  teWorms  op-  /'•48. 
A^^*"-!  Zuidt-Bevelandt ^  bcaoften  Terjike ,  gelegen  tuffcben  ̂ Q\\onAe.n;  maar  meeft  te  Heidclberg,  daar  hy,  op  begeer-  ■^f-'"' 

"  waar  omtrent  de  Scharen  van^tQ  vzw  Kcwxvoxii  Fiüps ,  dat  geleerde  werk  ,  voerende  den overjlroomt.    En  in  \  titel  van  Epitome  de  cjuatuor  Monarchn. 

de  Zuidkreek  en 
Woonsdrecht  zyn. 

CromvUet 
ze  der  t  het  jaar t^efchrcven  heeft. 

•  •  -  Oi.icnz,. 

gcnde  den  laaftgcmclden  fcht^ver  dient  geweeten ,  dat  hY  \Oraticn,  in'et  alleen  op  Academifche  ftoelcn ,  maar  ook  /jt',;, zyne  Zccuwfche  Chronyk  heeft  uitgegecven,  volgens  de  voor  verfcheide  Vorften  en  groote  Hecren.    Wanneer  an- 
privilegie  van  Keizer  Karei  den  V.  anno  iffi.  en  zyne  be-  deren  zintwiftten,  en  niet  wel  voort  konden  geraaken , /j,;,/ 
fchryviug  niet  verder  dan  tot  het  jaar  iffo.  komt,  zoo  holp  hy  hen  te  recht,  dat  van  hem  niet  qualyk  opgeno-  p.nS. 

dat  hy  van 't  jaar  15- 5-2.  geen  gewag  kan  ,  noch  heeft  kon-  men  wierdt.    By  zulke  gelegenthcit  plagt  hy 'wc!  ccni^e  :d:m 
Cabèe-ucn  maken:  in  welk  jaar  Simon  Abbcs  Gabbema  Itclt  dc plaatzen ,  uit  de  fchriiteu  van  Arijhtelcs" da  animalibus,  cuMth maKc  E  2  bei- 



ÜiJ. 

iJem 
htnth. ikid. 

p  191. Reipnb. 

be- 
fehreib. htrl. 
PJ'alu. 112. 

ibid. 

)idem 
Benih. 

1'idim 

en 
Qutnft. *  Verfta 

de  jilpi- 

fche  ge- bergten, 

die 
Dultfck- landt 
van 
Italië» 

fcheidcn. Erafm. 
in  Adag. 

Guic- ciard. 
befchr. 
dar  Ned. 

f.I-]Z. 
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Schotan 
Krori.v. 
Frit/l. 

/37Ö. 

^6  A  G  R 
berde  to  brengen ;  dat  zyne  tochoordercn  tc  anngenaatncr 
waü,  omdat  tc  dier  tydt  nieinuiit  dc/e  liockcii  noch  iu  dc 
Latyiifche  taal 'gezien  haddc  ;  cii  Griek fchc,  daar  'ic 
Arijiot^lcs  iu  gcïchrcvcn  hadt,  aan  ïccr  weinigen  bekent 
was.  Dc  Gèleerdcii  vraagden  iiem  raadt  in  hunne  twyfe- 

lingcn,  en  die  will  hy  gelukkig  weg  te  neenien.  'l'en laatllen  wendde  hy  al  zyne  vlyt  enkelyk  maar  aan  op.de 
H.  Schritt;  en  vernudts  hy  bemerkte  dat  dc  kennis  der 

H<!l)rceitwj'che  taaie  daar  toe  hoognodig  was,  Helde  hy  ïich 
om  die  te  ieeren.  Dit  viel  hem  in  dien  tydt  van  'ioo groot 
ecne  woeUheit,  waar  in  debequaame  middelen  ter  onder- 
rechtinge,  om  in  deze  lecroercning  tc  konnen  vorderen, 
ontbraken,  vry  zwaar;  hy  ïocht  aoolang  tot  dathybyecn 
wel  ervaren  joodt  geraakte  ;  binnen  weinige  maanden 
bragt  hy  het  zoo  verre ,  dat  hy  ccnigc  lUr  Pfalme»  van  Dazid 
in't  Latyn  overzette.  Hy  wicrd  van  dien  tydt  af  alsganfch 
omgekeert;  zyn  gemoedt  dacht  nu  alleen  op  den  Ibere 
Cbrijlus;  zyne  tonge  fprak,  zyne  handt  Ichreet  alleen  van 

den  Heere  JcZiis  zynen  V^erloHer;  van  hem  alleen  verzocht 
en  hoopte  hy  alles,  zich  in  cn  door  hem  van  alles  verze- 

kerende; \)\xkcx\  Jcztis  Chrijlus ,  en  dien  gekruill,  begeer- 
de hy,  met  den  Apojïcl  Paitlus^  niet  met  alle  tc  weetcn, 

die  hem  ook  kort  daar  na  tot  zich  nam;  want,  van  eenc 
koorts  aangetaft,  ovcrleedt  hy  den  28.  Oflobcr  i-jSf. 
(volgens  anderen,  doch  qualyk,  14SÓ. ;  lang  voor  de  Re- 

formatie, waar  van  hy  echter  al  een  goedt  deel  in  zich 
hadt;  niet  ouder  dan  twee  maanden  over  de  twee-en- 
veertig  jaaren.  In  zinrykc  geoorlofde  fcherlleryen  plagt 
hy,  in  zyne  jcugt,ecn  zonderling  welgevallen  tc  hebben. 
Slecht  was  zyne  kleeding  :  zyne  zeden  waren  wel  niet 
bocrfch,  maar  ook  niet  hoflyk,  zoo  dat  hy  zomtydts  by 
anderen  ter  maaltydt,  en  in  diepe  gedachten  geraakt,  wel 
met  de  ellebogen  op  de  tafel  leunde,  cn  dc  nagels  van 
ïyne  vingeren  afknauwdc  :  Hy  was  ook  niet  aflceerig  van 
'tvrouwclyk  geilachte;  maakte  ook  wel  nu  en  dan  een  ge- 

dichtje t'harcr  eere,  cn  zong  het  onder  't  fpeelcn  op  de 
luit.  Evenwel  kon  hy  nooit  befluiten  in  den  echten  ilaat 
te  treeden,  vermidts  hy  meende,  dat  zyn  lichaams  gcftel- 
tenis  de  bczwaarnilTen  van  dien  Haat  niet  wel  zouden 
konnen  uitltaan,  immers  zyne  ftudien  daar  te  zeer  door 
verhindert  worden.  Met  zyne  geleertheit  heeft  hygeenen 
eigen  roem  gezocht,  nademaal  hy  weinige  Traétaten  ge- 
fchrevcn,  en  noch  minder  by  zyn  leven  de  wereldt  mc- 
degedeelt  heeft.  Evenwel  heeft  men  van  hem  noch 
eenige  £;>//?o/.e ,  of  Brieven,  Gedichten  van  veelerleiflach, 
en  (Jratiën,  te  Florence  gedaan :  Hy  heeft  SocraWs  ad  De- 
tnomcum^  nevens  cenige  Dialogi  van  Ludanus ^  en  ietj  van 
P/rtïo  ,  in  het  latyn  overgcbragt.  Voorts  heeft  hy  zyne 
Commentar.  Dialeói.  isc.  nagelaaten  :  alles  dat  men  van  zyne 
fchriften  heeft  konnen  bekomen,  is  van  Alardus  Amfleh- 
dameyjftshy  een  verzamelt ,  in  twee  (lukken,  te  Kcukn  in 

't  jaar  I5'39.  gedrukt,  cn  te  Groningen  herdrukt.  In  hoe 
hooge  achtinge  deze  Rudolphits  Agruola  by  de  Geleerden 
zyns  tydts  heeft  gcftaan,  blykt  uit  den  vermaarden  Defi- 
derius  Er  afrnusvzn  Rotterdam  ̂   die  opentlyk  van  hem  getuigt, 
dat  men  aan  deze  zyde  van  de*  Bergen  ,  ingeleerdtheitder 
letteren,  nooit  treftelyker  man  gevonden  hadt;  zeer  er- 

varen in'tGriekfch  en  Latyn ; ongemeen verftandig  ; in  de 
Poëzy  de  tweede  Virgtiius;  in  ongebonden  Ityl  de  tweede 
Politianas;  een  zeer  welfprekend  Redenaar;  een  groot  en 
fcherpzin nig /v/o/c/or;  goedt  Muzikant,  en  die  veele  lof- 

waarde dingen  heeft  gcfchrevcn.  Hy  ovcrleedt  te  Heidel- 
berg  ̂  op  den  boven  genoemden  tydt.  Onder  zyne  Afbeel- 

ding, in  een  kopcre  plaat,  flaan  deze  woorden;  Rudot- 
phus  Agricola  ,  Baflo  Omlandus  ik  Academia  Heidelbergenfi 

Profejfor.  Onder  een  ander  ïyner  Beelteniil'en  ftaat,  in plaatze  van  Omlandus^  gclyk  in  die  van  Quenjladius 
geleezen  wordt;  Baffei  Omlandus.  HennolausBarbarus^ 
zeer  geleerdt  Patriarch  tc /^fw^/V»,.  fchreef  hem  een  Epi- 
taphium,  of  Graffchrift,  dat  dc  y(txmziiïó.&  Viglius  Zuiche- 
mus,  een  Vries,  door  Heidelberg  reizende  ,  ter  liefde 
van  zynen  laudtsman,  in  een  treffelykc  zark  op  zyn  graf 
decdt  uithouwen. 
EPITAPHIUM.  HERMOLAI.  BARBARI 

VENETI.    PATRIARCHiE.  AQUI- 
LEGIENSIS.  IN.  OBITUiM.  RUDOLPHI 

AGRICOLA.  FRISII 

Jnvida  clauferunt  hoe  marmore  fata  RuDOLPHtrM 
Agricola  M,  Phryjii  fpemque  decufque  foli. 

Sciltcet  hoe  vivo  meruit  Gcrmania  laudis. 
Qiiicquid  habet  Latium ,  Gr.ccia  quiccjuid  habet. 
RODOLPHI.AGRICOLiE.PHRISII 
MEMORIiE.  POSUIT.  VIGLIUS 

ZUICHEMUS 
OBIIT.  ANNO.  MCCCCLXXXV 

DIE.  XXVIII.  OCTOBRIS 
VIXIT.  ANNOS.  XLII.  MENSIS.  II 

Men  moet  voor  vry  wat  zonderlings  houden  dat  Bail- 
let,  en  Rolandus  Marefms  dezen  Rudolphns  Agricola  zeer 
hoog  roemen,  vermidts  zy  doch  doorgaans  die  van  de 

Duitfchc  uatic  (  waar  oader  de  Fritx.en  gerekeiu  worden ') 

O 

9  s 

AGR  AHA  AIR  AKM  Sfc. 

in  cene  geringe  achtinge  hebben.    Ook  (Iaat  hier  aan  te 
nierkcn,  dat  den  lof,  hier  boven  gemcldt,  van  Defidcrim  Ouic. 
Erafmuf  wan  Rat  ter  Jam  -.1:^  oivLcn  Agricola  gegeeven  ,  inden  ci,nd  ' 
druk        Aldus  AJan/aius  niet  te  vinden  is,  als,  door  lalt /(,/. ,7,^ 

\An  \  Concilie  van  7'renteM ,  uit  des  genoemden  Authenrs  idtm' 
Adagia  gcligt  ,  omdat  hy  de  dwalingen  des  Pausdoms  Hen- 
had  aangemerkt,  en  ontdekt.  Louis  Guicciardyn  (alhoewel  ihem 
R.  Catiiolyk)  noemt  dezen  Rndolphus  Agricola  ,  cn  ly-p-fOX. 

nen  grooten   vriendt  If  'ejfelas  Groningenfis ,   bygenaamt  l^<-"* 
Ganzefurtius ,  dc  twee  Starren  vm  Groningen ,  die  Hoog-  ̂ e»tb. 
en  Ncdcr-Duitfchlandt  verlicht  hebben.  Idctn 

AHA,  of  AA,  wat  dit  woordt  in  d' oude  Duitfchc  ̂ enth. 
taal  betekent,  zie  op  AA.  idem 
AIR,  langer  AIR,  korter  AIR,  2  dorpen  in  Hol-  ̂ mcc 

landt.  Zie  op  A  A  R.  /•  Hi» 
AKENDAM,  andersgeftelt  AAKENDAM,ook 

AECKENDAM,  by  cenigcn  ACKER-  en  AECKER- 
DAM,  eene  buurt  in  Kermer,  o£  Kenaemerlandt,  onder 
de  üadt  Haarlem. 
AKERSLOOT,  een  dorp  in  Noordthollandt.  Zie 

op  ACKERSLOOT. 
A  K  K  R  U  M ,  een  dorp  in  de  provintie  van  Vrieslandt. 

Zie  op  AC  KR  UM. 
AKMARYP,  by  anderen  AECKMARYP,  «cn 

dorp  in  Frieslandt^  in  de  gricteny  Uitingeradecl ,  onder 
't  quarticr  der  Sevenwolden ,  in  't  kerklyke  verknocht  met 
Terkaple.    De  kerk  CU  predikant  van  'Terkaple  ,  die  ook  L'^ft/Itr 
Akmaryp  bedient,  üaan  onder  't  Claffis  der  Sevenwolden.      tred  iit ALARDUS  AMSrELODx\MENSIS,  of  Alard  trlefi. 
van  Amfteldam .,  een  geleerdt  man  in  zynen  tydt,  die  den 
bovengedachten  Agncola  in  groote  waarde  gehouden,  zy-  ̂ ax- 
ne  fchriiten  byecn  verzamelt,  met  korte  uitleggingen  ver-  horn.  « 
rykt,  of  in  een  kort  begryp  gebragt  ,  ook  zelfs  eenige  Toneel 
dingen  uit  de  Griekfche  in  de  Latynfche  taal  overgezet  v.HolL 
heeft.    Hy  is  de  befchryver  van  het  leven  van  Agricola  ge-  />  247. 

weed;  begaf  zig  in  't  laatfte  tot  de  ftudic  der  H.  Schrift:  Goudh. 
was  Filoffjof^  Theologant    en  Prie/ler;  wel  ervaren  in  de  ƒ•  2.19- 
Griekfche  en  Latynfche  taaien ;  ook  een  geleerdt  Poëet, 
blykende  in  zyn  lofdiclit  op  K.  Karei  den  y.  en  andere 
zyner  dichtftukken :  Vermidts  hy  wat  doofachtig  was,  zei  ̂'}- , 

anderen  willen,  Ï5'44.   De  doofheit  hadt  hem  van  zyne  ̂ jj^' jeugdt  af  al  aangekleeft,  daarom  zyne  jongemedegezellen  ibid  \{si^ 
hem  dooven  Eller  hietten;  doch  met  den  mondt  was  hy  ijenus 

wonder  raden  weU'preekende.   G«/Vf/^?>-iy«  zegt ,  in  zyne  Mir^us. 
befchryvinge  der  NederLanden,  dat  hy  veeJe  boeken  heeft  com- 
gefchreven;  onder  die  zyn  bekent  Scholia  in  Marbod.  De  Sa-  melym 
craraento  Euchariftix.  Concionator enz.   Hy  heeft  uit  het  Jlmjl. 

Grickfch  en 't  Latyn  overgcbragt  den  wydioopigen  brief/. 860. 
van  Hippocrates  aan  Damagebus.     Voor  zyn  overlyden 
maakte  hy  zichzelven  dit  Graffchrift.  Guic" 

Tota  tegit  tellus ,  qui  TELLUS  T  O  TA  vocatur  :  d'H-d. 
doelende  dus  op  zynen  naam  Alard ,  of  Al-aerd,  al-aerde:  Cotfimf 
zelfs  by  de  uitlandtfche  Natiën  was  hy  in  groot  aanzien,  h'*- 
ALBA  (Hertog  van)  ook  AL  VA.  Zie  op  FER- DINANDO  ALVARES  DE  TOLEDO. 
ALBEDA,  een  vervallen  flot  of  adelyk  huis,  in  de 

Vriefche  gricteny  IVimbritferadeel^  onder 't  quarticr Z/'-^ét- goo.,  in  't  dorp  Goinge. 
ALBERICUS,  bilTchop  van  Utrecht.  Zie  op  Hmvt 

A  D  E  L  B  R I C  U  S ,  D'  I.  en  II.  Biffchoppen  van  Utrecht.  Handv. 
ALBERT,  AELBERT,  ALBERTUS,  Her-  cW 

tog  van  Saxen  :  van  dc  Roomfche  Keizers  ir^^tT/'^  den  UI.  \  D. en  zynen  zoon  Maximilaan  den  I.  gebruikt  gewcert  in  /•  i^r. 
hunne  oorlogen  regende  Vlamingen,  en  gemaakt  Gouver- neur of  Stadthouder  over  Hollandt.    Toen  der  boeren 

oproer,  het  Kaas- en  Broodts-Jpel  gcnaamt,  \ii  Noordthollandt 
geweldige  verwarringen  veroorzaakte  (zie  op  KAAS- EN- 

BROODTS  SPEL')  quam  hertog  Alben  met  een  deel 
krygsvolk  derwaarts,  onder  fchyn  van  d'oproerigen  te willen  llillen ,  offtraffcn;  maar  zyn  voornaamfte  inzicht 
was  zynen  buidel  te  vullen.  Zyne  zoldatcn  maakten  het  in 
't  landt  erger  dan  de  boeren  ;  pionderden  Noortwyk  en 
Zandtvoort  ,   nevens  andere  dorpen  meer,  met  rooven, 
moorden,  branden,  en  vrouwen  te  fchenden,  voeren  ze 
voort,  tot  voor  de  poorten  van  Haarlem.  Dit  droeg  zig  Oiidt 
toe  in  't  jaar  1492.  Het  Kaas-  en  Broodts  volk  ,  eens  gefla-  -f^"^'- 

gen,  begon  te  verflauwen.    Hertog  Albert  wierdt  eerlyk  J^''"»* binnen  Haarlem  ontfangen,  nadat  dc  daar  binnen  zynde 

oproerigen  weg  gevloden  waren;  echter  decdt  hy  dc  mis-  y""^"- 
daadt  van  eenigen  zich  door  veelen  betaalen.  Hy  eifchte -^^^o* van  die  ftadt  34C00.  (anderen  27000.)  goudeAndries  gul- 

dens;  waarlyk  eene  groote  fomme  in  dien  tydt.  -tik  ̂ ' wierdt  hoofdt  voor  hoofdt  gefchatt:  zeer  veele,  ganfch 
onfchuldigen  aan  dien  oproer,  moftcn  al  hun  zilverwerk  gj/,. 
op  't  Stadthuis  brengen,  om  den  cifch  van  Albert  tc  vol-  ciard. 
doen.    Onfchuldigen,  zeggen  wy  ,  omdat  de  Magiüraat y.  f90. 
van /^?iïr/fA»  fchcrp  verboden  hadt,  eenigen  der  oproerigen  ortent 
binnen  de  (ladt  te  herbergen:  Doch  zommige  onrultige  Ned.gt- 
hoofden  hadden  de  poorten  opgebroken,  en  die  hhinea  fckitd. 
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gclaaten.  Daar  op  volgde ,  datdcwederfpannlgeiiC^;?/-?»- 
Brvodtfche  Kennemers  den  moedt  lieten  zinken  ,  biddende 
om  genade  ;  welke  genade  Albert  hun  wel  verdunde,  maar 
op  ecnc  ongenadige  wyze  ,  met  ontleedignigc  hunner 

beurzen,  en  vuUinge  der  zyne.  't  Platte  landt  van  H'''ejl- vrieslandt  moft  aan  hem  opbrengen  6oco.  de  ftadt  Alkmaar 
1600.  Hoorn  1000.  Edarn  800.  Moriikkendam  400.  Medenblik 

300.  Texel  1 00. 14'ier  'rfigcK  ̂ oo.  goude  Andrics  guldens ;  (  een foudeAndries gulden  deedt  toen  r8.  ftuiv.  anno  lySó.  onder 

,eicefler,  49.  ft.  anno  lyyy.  gerezen  tot  5'3.  ft.  anno  1602. 
tot  SS-  2"no  1606.  tot  fó.  ft.  anno  1608.  tot  f8.  It. 
anno  1610.  op  5-9.  ft.  en  na'tjaar  1619.  worden  de  goude  An- 
dries  guldens,  van  74.  ftukkcn  in  't  mark, in  de  muntzettingen 
niet  meer  gevonden.)  Boven  dien  moften  uit  Kermer- 
of  Kenncmerlandt ,  binnen  Haarlem.,  voor  Hertog  Albert 
hondert  der  voornaamfte  ingezetenen  verfchynen  ;  dan 
noch  uit  Alkmaar  Zf.  uit  Texel  20.  uit  Medenblik  lO.  uit 

Wefivrieslandt  ifc.  alle  t'zamcn  bloots  hoofdts  ,  barre- 
voets, met  een  ftol<jen  in  dc  handt,  opentlyk  voor  zyne 

huizinge  op  hunne  knicn  vallen,  en  om  vergiftenis  bid- 
den; dat  ze  noch  voor  hun  geldt  verkregen,  echter  met 

uitfluitinge  van  hondert  perfoonen  in  IVeftvr'teslandt.,  vyf- 
tig  in  Kermerlandt en  25*  poorters  uit  Alkmaar^  ̂ '\c  Albert 
t'zyner  tydt  zou  noemen,  en  met  die  naar  zyn  welgeval- 

len handelen;  behalven  noch  alle  die  men  aan 't  open- 
Haan  der  poorten,  beroovcn  van  huizen,  't  ftyven  van 
oproer,  enz.  fchuldig  zou  bevinden.  Waarlyk  eenc  on- 

genadige genade  :  Eerft  ten  opzicht  van  dc  wreede  geldt- 
afperfting,  en  fmadige  vergiftenisbidding  ,  zelfs  van  de 
onfchuldigen  aan  dit  werk;  daar  na,  en  noch  meeft,  om- 

dat niemant  iich  van  deze  genade  kon  verzekeren,  ver- 
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dtCom.  iTiidts  niemant  wift  of  hy  niet  onder 't  getal  der  door  Her- 
tog Albert  uitgeflootcnen  zou  begrepen  mogen  zyn.  On- 
der alle  ftedcn  van  Weftvrieslandt,  en  daar  onder  behoo- 

rende  dorpen,  bleef  ÏLnkhutzen  alleen  van  deze  ftraffe 
vry;  want  die  ftadt  hadt  zich  ftil,  en  büiten  dezen  oproer 

gehouden.  Dus  nam  V  Kaas-  en  Broodts-  fpel  fcin'elyk  een einde,  en  te  gelyk  ook  de  Hoekfche  enCabeljauzvfihe  fadie: 
Zie  voorts  op  MAXIM  ILIAAN  Grave  van  Hotlandt,  en 
Roor^ch Keizer;  HOEKSCHE  EN  CABELJ AU WSCHE 
FACTIE;  eninzonderheitop  KAES-  EN  BROODTS- 
SPEL.  Hertog  Albert  nu  HoUandt  op  't  uiterfte  berooit 
gemaakt  hebbende,  hieldt  niet  op  by  den  Keizer  aanzoe- 

kingen te  doen,  dat  dc  regeering  over  Frieslandt  hem  aan- 
bevolen mogt  worden,  hoopende  op  eene  vette  verfche 

weide  rykelyk  te  zullen  grazen,  gelyk  hy  op  de  Hollandt- 
fche,  nu  van  hem  kaal  gemaakt,  gedaan  hadt.  Deze 
Majefteit  hadt  alreedts  bellotcn  de  wederfpannige  Vrie- 

zen (dus  noemde  hy  ze,  omdat  ze  zig  van  hunne  Vryhe- 
dcn  niet  wilden  laten  berooven  )  eenen  vreemden  Vorftte 
onderwerpen;  dieswegen  wierdt  hem  zyn  verzoek  ligt  in- 
gcwilligt.  Hertog  Albert,  nu  dus  verheven,  en,  door 
den  Keizer  ,  tot  Landtvoogdt  verklaart  van  dit  Ge- 
wefte,  zendt  eenige  Gelaftigden  naar  Vrieslandt ,  quans- 
wys  om  de  Vriezen  in  hunne  privilegiën  en  vryheden 
by  te  ftaan,  en  te  befchermen:  maar  met  deze  laftgee- 
ving  zou  hy  weinig  uitgerecht  hebben  ,  indien  niet  de 
Faétien  van  de  Schieringers  en  l^etkoopers  ,  (immers  zoo 
bloedig  en  verwoeftende  als  die  der  Hoekfche  en  Cabel- 
jauwfche  inHolIandt;  der  Heeckercns  en  Bronckhorften  in 
Gelderlandt  ;  der  Guelphen  en  Gibellinen  in  Italicn  ;  der 
ÏVitte  en  Roode  Root  in  Engelandt)  hem  den  weg  gebaant, 
en  de  poort  geopent  hadden.  Te  Franeker  wierdt  een 
Landtsdag  gehouden ;  daar  liet  Hertog  Albert  van  Saxen  , 
door  zyne  Afgezondenen,  fchooncvoorflagen  doen  ,  van  te 
willen  wcchneemen  de  partyfchappen  en  bloetltortia- 

gen  tuflchen  de  Schler'tngers  en  Vetkoopers die  deze  goe- de Landen  des  Duitfchen  Ryks  ,  zoo  veele  jaren  ach- 
ter een,  gedrukt  hadden,  enz.  De  Vriezen,  w^el  weetende 

wat  hy  zocht,  en  hoe  hy  in  Hol  landt  gehandelt  hadt,  ga- 
ven tot  antwoordt:  Zy  wilden  van  hunne Vaderlyke  pri- 

vilegiën niet  afwyken,  noch  van  dc  forme ,  of  den  ftaat 
der  Rcgeefingc,  al  voor  de  tydcn  van  Karei  den  Grooten 
onder  hen  gebruikelyk  geweeft  ;  konden  derhalven  geener 
vreemden  heerfchappye  in  hunne  Landen  gedoogen  :  ver- 

trouwende ,  dat  Keizer  Maximliiaan  van  hen  niet  zou  be- 

geeren,  dan  't  geen  hy  van  Vrye  landen  des  Ryks  had 
te  verwachten.  Hertog /f/Z-^r^,  hier  door  vergrimt ,  deed 
iwaare  bedreigingen.  Eenigen  hem ,  door  eigenbaat  toege- 

daan, verwekten  eene  fcheuring,  die  den  Hertog  te  nutte 
quam.  't  Zou  te  W7dt  uitloopen  dezen  langdurigcn  vet- 

W/fw,  W'arden  handel,  x\y^z\\Q.\\H.  Albert  en  AzVr'nzen.^  hoe  kort 
Xr«».v.  wy  ook  gaan  mogten,  hier  te  willen  inlaflen  ;  men  zie 
J-V/iyl/.  de  Schryvers,  op  den  kant  aangetekent ,  hier  over  na: 
34S-'«  kortclyk  zullen  wy  dit  alleen  zeggen;  dat  de  Schïenugers 
354-  door  de  Vetkopers  in  den  uiterften  noodt  gcbragt,  z'ich  , door  de  liftige  voorflagen  van  Hertog  Albert be- 

0111  iicni  ten  Befchermheer  aan  te  neemen.  Dus 

wierd  hy  Erfgouverneur  \m  Vrieflandt,  voor  een  gedeel- 
te; maar  haalt  volgde  't  overige.  Al  voorheen  hadt  Kei- 
ler Maximiliaan  (eciil  Grave  van  Hollandt/Zcclandt,  enz. 

doorhuwelyk  met  /lirt/'/rt ,  Erfdochter  xmiHaito^  Karei  den 

435-"'^ 
470 Alart. 
£uten- 
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StrydtharcK van Burgundlën ,  enz.  iia  haare doodt ,  als  V oogdt 
over  luumer  beider  onmondigen  Zoon  l-'hiLps)  hem  den 
laftbrief van  't  Gouverneurfchapover  Vrieflandt  gegcevcn , 
doch  nu  (in 't  jaar  If98)  geraakte  hy  eerft  in'tbe/.it. 
Straks  na  zyne  aannceminge  ,  zondt  hy  Heer  IVtlUbord  van 
Scbomburgh .,  Ridder,  zynen  Raadt  en  Requeftmccfter  ; 

Heer  IVülem  van  Hartys .,  Ridder  ;  "Jonkheer  Nhtard  Fox  ̂ oi Fucks ;  en  Jonkheer Bernard  Mets.,  ufMetb;  meteen  goedt 

getal  Soldaten  nz^r  Sneek;  daar  Schrrmburgh  aan 't  Quar- 
tier  li'^ejiergoo  voordroeg ;  datze  Hertog  Albert  van  Saxen deefeartykelen  zouden  bewilligen :  I.  Dat  hy  20u  mogen 
bouwen lilokhuizen ,  Kafteelen ,  en  Sterkten  naarzyn  wel- 

gevallen. II.  Van  alle  Rent-  en  Pachtgelden  zouden  de 
Vriezen  hem  den  hondertften  penningk  geeven.  IIl.  Vati 
elke  Ton  Bier  eene  ftuiver.  IV.  Van  alle  Hoornbeeften  , 
boven  twee  jaren  oudt ,  eene  oude  Vlaamfchc  ftuiver. 
V.  Van  halve  Leydfche  Lakens ,  of  andere  van  gelyken 
prys,  twee  ftuivers.  VI.  Van  alle  vreemde  Bieren  twee 
ftuivers 't  vat ;  van  Wynen,  Granen,  Zuivel,  enz.  den 
20"'"  penning.  Dit  veroorzaakte  eenc  groote  opfchud- 
ding  en  gemor  onder  de  Staten,  en  Gevolmagtigdeu  des 
Landts.  Doch  de  gedurige  moedtwil  van  Hertog  Alberts 
Soldaten,  bewoog  ,  of,  om  beter  te  zeggen,  dwong 
hen  in  dezen  2uuren  appel  te  byten,  en  het  geeifchte  toe 
te  ftaan.  Daar  tegen  gaf  de  Sax  hun  een  renverfaal  ,  of 
brief  van  tegenverzekering,  met  belofte  van  het  Landt, 
en  de  daar  in  zyndeGeeftelyke  en  Wereldtlyke  Perfoo- 

nen, te  z.ullen  befchermen  voor  allen  overlaft  van  buiten 
en  van  binnen  ;  de  Inwoonders  van  Vrieflandt  niet  te 

zullen  verdagvaarden  tot  eenige  dienften,  't  en  ware  zy 
het  vry  willig  wilden  doen  ;dejuftitie  wel  te  handhaaven  ; 
het  welvaren  des  Landts  te  beyveren  ;  ontrent  deSluizen, 

Wateren,  Dyken,  Dammen  enz.  boven 't voorgedachte, 
geene  bezwaarniHen  meer  op  te  ftellen;  en  alle  Privile- 

giën der  Vriezen  in  hunne  volle  kracht  te  laten.  In  den 
Renverfaalbrief  van  de  Steden  der  IVefterlanden  (daar  onder 
behoorcn :  Sneek.,  Franeker Bolswaerdt,  Worknm en  Slo- 

ten) beloofdenze  aan  Hertog  Albert hem  en  zyne  Erven, 
erilyk  aan  te  neemen  voor  hunnen  Heer:  Maar  indien 
ze  in  het  toekomende  hem ,  of  zyne  Erfgenamen,  niet 
langer  begeerden,  zoudenze  alle  de  penningen,  door 
hem  of  zyne  nakomelingen  verfchoten,  tot  onderhoudt 
van  nodige  Soldaten ,  verbeeteringe  of  herftellinge  van  Ka- 
fteelcn,enz.  ten  vollen  moeten  goedt  doen,  eerze  tot  de 
afzetting  traden:  Opdat  hy,  en  zyne  Erven,  denPrinfe- 
lyken  ftaat  dies  te  beter  zouden  mogen  voeren,  beloofden- 

ze hem:  I.  Dat  hy  jaarlyks  zou  trekken  van  yderHuis  drie 
zwaare  ftuivers,  die  de  twintig  een  gulden  maken.  II.  Van 
elkeKoe,Os,  enPaerdt,  boven  twee  jaren  oudt,  jaarlyks 
eene  Vlaamfche  ftuiver  ,  de  dartig  gerekcnt  tot  een 
Goudtgulden.  III.  Van  alle  Pachten  der  Ingezetenen 
jaarlyks  den  hondertften  penningk.  IV.  Van  elke  ton 
Bier  in  deze  landen  gebragt  en  gedronken,  vier  zwaare 
ftuivers  ;  te  weten  drie  voor  Hertog  Albert  ,  de  vier- 

de voor  de  Stadt  daar  't  bier  gebruikt  wierdt;  behou- 
dens dat  de  Prelaten,  Geeftelyken,  Heerfchappcn ,  en 

Edelen,  van  den  excys  desBiers,  datze  binnen  hunne 
huizen  dronken,  vry  zouden  zyn.  Van  alle  Wynen,  de 
twintigfte  maat  tot  excys.  V.  Van  een  Leydtlch  wol- 
Ie  laken  ,  of  een  ander  beter,  twee  zwaare  ftuivers ;  van 
de  flcchter  eene  zwaare  ftuiver.  Toen  Albert  dus  met 

M^ejiergoo  klaar  geraakt  was,  goldt  het  Oojlergoo.  Zelfs 
Groningen  ging  niet  vry.  Dappermocdig  verweerden  zich 
delï-^oldlieden  (die  van  de  Zevenwolden ;)  maar  toen  Leeu- 

warden zich  in  den  uiterften  noodt  bevondt,  gaf  't  de 
Stadt  op:  andere  Steden  volgden.    Wy  ftaaken  hier  deze 

berg. 
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Hotïe  ,  om  niet  buiten  ons  beftek  te  loopcn.  Men  ziet 
noch  zomtydts  ,  hoewel  zeer  zelden,  Muntftukken  die 

Herto's,  Albert  te  Sneek  hee(t  doen  üaan:  op  d' eene  zyde  ftaat 
zyn  Wapen,  met  deze  woorden;  Albertus  ünx  Saxoni,e 

Gi:bery;at-ijr  tlrrifne.  op  d'  andere  :  Nummus  Reg.-s  Roma/jo- rurn.  Hertog  Albert  trok  in  het  jaar  1499.  naar  Me:Jjci2 , 
latende  zynen  jongften  Zoon  Henr-.k  ia  Vrieflandt.,  die 
zich,  door  quade-Raadtgevers  ,  liet  verleiden ,  om  nicwe 
fchattingen  te  eifchen.  De  Vriezen  waren  gewoon 
jaarlyks  eenen  Vierdag  op  den  26  September  te  houden, 
ter  gcdaclitenifte  datze  voortyds  op  dien  dag,  by  Stavore;;., 
Grave  l-Villem  vat^HolLindt,  met  eenige  duizenden  der  zy- 

nen (zie  op  WILLEM  DEN  II.  Grave,  enz.  en  R.  Ko- 
;?/;s;^,^)  in  een  gevecht  hadden  verflagen.  Hertog /?/,!;.'r/ ver- 
büodt  hen  dezegeheugenishoudino;,  onderzeer hooge  daar 
opgefteldeftraftc.  Dit  merkende  v'riefche  Gefchichcfchry^ 
vers  aan  als  eene  tyrannifche  handeling,  ftrekkende ter in- 
voeringe  van  de  uiterfte  flavernye,  en  llrydig  metdes/A-r- 
^a^-j  gedanen  Eedt.  Deezc,  cn  meer  andere,  ook  onder 
de  zelve  meer  dan  barbarifche,  van  de  Saxcrs  bedrevene 

dingen  ,  veroorzaakten  eenen  niewen  opftant  der  \'rie- 
zen,  zoo  hoog  loopende,  dat  ze  zelfs  Hertog  He^rik  bin- 

nen Franeker  belegerden.  Hun  vry  heldengemoedt  kon 

zich  onder  gcenen  dwangbuigen.  't  Woordt  mv  /  r.v- 
zen,  van  oudts  hunnen  naam,  lag  hen  niet  alleen  gedurig 
ia  den  mondt,  maar  was  dc  lurtcn  als  ingcgrift.  Uic 

Es  de 

Idem 
Winif. 

353 

ide-f/J 

Scbotan. 

}■  445  er l  ra.i'a:, 

li  ld. 



liJem 
Schotan. 
VH'inf. 
hramv. 
CuUnb, i'U. 

O.  Hall. 
Ckran. 

38  A  L  B 
dc  Kerken,  cii  Klooflcrs  dos  j;chcclcn  landts  ,  namende 
dc  Klokken  cii  uiidcxc  dingen,  VDnden  ïe  naar  GroKin^c», 
ten  ondcrp;indc  \oor  vier  v;in  lien  begeerde  Stukken  ge- 
fchut.  /Ilixrrt  qumn  wcér  in  I 'ncJlut/Jt ,  en  ontiette  v.ynen 
ïooii  IL-Hrik.  Dec7c  onrullen  duurden  onder  Hertog 
Atbcrt:  delgelyks  cnder  iync  zoonen  Hcurik  en  Georg^  tot 
dat  de  laatllgenoemdede  Hccrlykheit  Vrieslandt  aan  Philips 
v,i>t SpoMjeit  opdroeg.  Hertog  Al/jcri  was  geen  rcgccrende 
Hcrtoi^  van  Saxen,  maar  des  regeerenden  Hertogs  jonger 
broeder,  en  hadt  voor  tyn  vaderlyk  F.rlï Mei(/é»  bekomen. 
Keiler  M.ixiniiliua»,  als  Voogdt  over  ïynen  7,oon  Philips, 
enz.  als  reedts  gezegt  is  ,  had  dezen  Alhcrt  den  Sax, 
vermits  hy  zelf  in  üoUenryk  genoeg  te  doen  had,  wegens 
aldaar  oiulhianc  onluUen,  tot  Staathouder  over  llollandt 
gellelt  ,  daar  na  tot  Gouverneur  over  l/riesLmdt :  hy  was 

K  cn  voorzichtig  genoeg,  maar  ongemeen  gierig  ,  die 
niet  anders  betrachtte  dan  geldt  by  een  te  Ichraapcn. 

Huü/imlt  had  hy  op  't  uiterfte  uitgezogen ,  echter  ook  dit 
Landt  het  goede  veroorzaakt,  dat  hy  een  end  maakte  van 
*ƒ  Hoekfche  en  Cabcljamufche  moordtbedryf,  dat  duar  zoo 
lang  en  zoo  onmenfchclyk  gcduurt  hadt,  dclgclyks van 't 
niewontftaanc  Kaes- 01  Broodts-J'pcl ;  doch,  tot  vulling  van zynen  buidel,  verwoedt  genoeg;  gelyk  hy  ook  ,  en  zyne 
Saxen,  boven  andere boozc handelingen  enfchcndbedryven, 
een  nooit  in  Vrieslandt,  noch  deezc  Landen  gehoort  ty- 

nifchlluk  heeft  bedreeven,  in't  ftraften  van  twee  per- 
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foonen,  om  hccle  geringe  redenen  gevangen  gezet ;  d'ecn 
Evcrt  Drager  burger  van  Sueek,  d'  andet  Hlimo  Bofjger ;  die 
hy ,  op d'  aldcrafgryfelyklk  wyzc ,  op  zyn Tnrkfch  gefpicll , 
dc  ziel  aan  eene  paal  deed uitbraaken.  Ondcrdebclegcring 
\a.nfra»eier,  annoifCi.  liet  deze  Saxitche  Voril  alle  de 
Vriezen,  die  in  zyne  handen  vielen ,  touwen  door  de  keel 
fteekcn ,  en  daar  aan  ophangen ,  of  hechteze  met  de  keel  in 
yfere  haaken,  aan  galgen  valt  gemaakt ;  Meer  andere  Haaltjes 
kan  men  vinden  in  Simo»AbbesGtibbemd'sVerhaalvaMdeStadt 
hecuvjardeyi.  Ondertuffchen  verdween //t?r?oo'/^//'4'r^j-  uitge- 
perfte  geldt  haart  ,  in  den  wcêr  verwekten  oorlog  met  de 
Vriezen  ;  en't  kolle  hem,  volgens  ccniger  berichten,  het 
leven.  De  Groningers  hadden  aan  dc  andere  Vriezen  ge- 
fchut  geleent,  des  wierd  hy  zoodanig  tegen  dicStadt  ver- 

bittert ,  dat  hyze  belegerde  ;  doch  wierd  daar  voor  van 
dc  Groningers  dierwyze  gevvondt,  dat  hy  zyn  leger  deed 
opbreeken  ,  en  kort  daar  na  (lorf:  dus  fpreekt  de  öa.afd- 
ihllandtfche  Kronyk:  Maar  de  Heer  C,  Schotanus  maakt  van 

geen  wonden  gewag,  en  zegt,  dat  door  middelaars 't  ver- 
drag tullchen  hem  en  de  Groningers  getroffen ,  het  beleg  op- 

gebrolten  ,  hy  korts  daar  na  ziek  ,naar  dm  Dam,  en  voort 
naar  Emden  gevoert  wierdt,  daar  hy  overleedt.  Vrieslandt 
had  hy  zyncn  zoon  Henrik  befproken ;  zyn  ander  Landt 
aan  den  oudrten  Georg,  die  den  Vriezen  (nadat  hy  nu, 
volgens  den  wil  van  zynen  broeder  Henrik,  Vrieslandt  be- 

heerde) veel  fpels  maakte,  en  hen  bcoorlogde :  waar 
door  hy  zyne  Schatkamer  zoodanig  uitputte,  dat  hy  ter 
dier  oorzaake  geheel  MeiJJen  moil  verpanden,  zonder  iets 
't  zynen  voordeele,  of  naar  zynen  wille,  te  konnen  uitrech- 

ten ;  derhalven ,  dit  gevaarly k  Mavorsfpel  moede  wordende, 
droeg  hy  Hertog  Philips  van  Burgund/ên ,  zoon  van  Keizer 
Maxsmiliaan  ,  meer  gemeldt,  Vrieslandt  ;  latende  zich 
eens  met  eene  diepe  zucht  ontvallen ;  <£c'?  mag  mic  jrtie^i 
lana  cin  rccbte^  5rr£|ilanincin/  taeil     mic  meinc  niittcl  fafl  auf» 
gCfCClTeU  f)at.  dat  is :  Vrieslandt  is  rny  een  recht  Vrcetlandt  , 
vermits  het  my  hyna  al  myne  middelen  opgevreeten  heeft.  Tot 
nader  bericht,  hoe  Hertog  Albcrt  de  Sax  aan  Vrieslandt 
gekomen  is,  zullen  wy  den  lezer  deze  opening  doen. 
Na  de  doodt  van  Aartshertog  Sigifmund  van  (Joftenryk,  zon- 

der kinderen  na  te  laten,  in  het  jaar  1496.  andere  (lellen 
1497.  vervielen  zyne  landen  aan  ly ncn  Neet  Af aximi liaan , 
Roomfch  Keijer;  die,  om  in  't  bezit  te  komen,  zich  der- 

waarts mort  begeeven.  Zyn  hooggemelde  zoon  Philips, 
Hertog ,  enz.  Grave  van  Hullandt ,  enz .  Heer  van  Vrieslandt, 
enz.  ( zie  op  PHILIPS ,  en  op  KAREL  Hertog  van  Bur- 
gundiéif,  enz.) was  wel  gehuldigt  in  zyne  Grootvaderlyke 
landen,  dewyl  zyne  Moeder,  Vrouwe  Tl/^ir/rt,  Erfdoch- 

ter van  haren  Vader  H.  Karei  den  Stouten,  overleden  was : 
Doch  vermits  zyne  jongkheit ,  en  omdat  zyn  Vader  en 
Voogdt  Maximtiiaan  in  Oojlenryk  mort  zyn  ,  en  werks  ge- 

noeg vondt;  daar  by  quam  ,  dat  vecle  onrurten  in  de  Ne- 
derlanden ontrtonden  ;  zoo  heeft  de  hoogrtgenoemde  Kei- 

ier raadtzaam  geoordeelt.  Hertog  /^/^Vr/  isfe  óa.*- tot  al- 
gemeen Landtvoogdt,  en  Stadthouder,  wegens  zynen 

ïoon  Philips,  aan  te  rtellen  ,  in  en  over  zyne'  Landen  en Heerlykhcden  ,  enz.  in  Nederlandt.  Vermits  nu  Hertog 
Albert,  als  Gouverneur  generaal ,  deze  hooge  bedieningc 
lange  jaren  had  waargenomen,  veele  groote  zauken  ver- 

richt, cn,  by  gevolg,  eene  groote  fomme  te  eifchen,  zoo 
■wegens  zyn  jaargcldt  ,  ais  verfchote  penningen  ,  ten dienftc  van  Hertog  iVW//)/  (nadcrhandt  Koning  van  Spanjen) 
en  't  deezen  aan  geldt  ontbrak  t'zyner  betalinge,  wierden hem  (namclyk Hertog  Albert)  teji  ondcrpandt  ingeruimt 
ecnige  Sterkten  en  Karteelen ;  als  't  Slot  te  Vilvoorden, 
in  Bra'nvnt  by  Brujfel;  't  kleen  Karteel  te  Sluis  in  Vlaan- 
Arwi '{  Slot  tc /Aé'/</É'«i  cil 't  Kalteel  tg  Lücvejiein  in 
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IlollanJt;  *i  Blolihuis  tc  Haarlem;  cn  't  Slot  te  Medenhlik 
l4\-jivrieslaMdt;  ook  't  Blokhuis  te  /.iriktee  in  /.eelandt : 

Nadcrhandt  bragten  't  Hertog  Alberts  vrienden  daar  toe, 
dat  hy  alle  deze  Sterkten  afllont  ;  doch  onder  bcdi.ig, 
dat  hy,  tot  vergoedingc ,  zou  hebben  en  behouden  geheel 

Vrieslandt,  tot  de  La'invcrs  toe,  om  zyne  achterllailea daar  aan  te  verhaalen.  Dezer  wyze  is  hy  aan  Vrieslandt 
geraakt, doch  weinig  tot  zyn, en  zyner  kinderen  bertendig 
voordcel.  Als  deeze  Hertog  Albert,  op  zekeren  tydt, 
met  eenige  Vorrtcn  en  Pleeren  aan  tafel  zat,  prees  yder 
•van  hen  de  Steden  zyner  hecrfchappye  ,  met  vertooning 
van  de  byzonderheden  daar  in  te  vinden.  Toen  de  beurt 
aan /^//'t'r;  quam,  om  ook 't  zyne  te  zeggen,  liet  hyzich  dus 
hoorcn :  Ik  hebbe  eene  Stadt,  daar  drie  verwonderens- 
waardige  dingen  in  zyn.  „In  Lw/i^./^  vindtmen  dricderlei 
„(lach  van  Monniken;  d' cerrtc  hebben  veel  koorn,  cn 
,,  nochtans  geene  akkers :  de  tweede  veel  geldt ,  en  ech- 
„ter  geene  mkomiten:  dc  derde  vCelc  kinderen,  cn  even- 
,,wel  geene  echte  vrouwen.  By  d' ecrlk'  meende  hy ,,de  Francifcanen ;  by  de  tweede  ,  de  Dominicanen ;  by 
„de  derde  dc  Carmeliten.  Dit  fprak  hy,  en  dus  fprak 
men  al  eenen  goeden  reeks  van  jaaren  voor  dc  Reforma- 

tie, door  D.  Alarten  Ltithcr  in  Saxen  aangevangen. 
ALBERT,  AELBERT,  ALBERTUS,  ook 

ALBRECHT  en  AELBRECHT,  Hertog  van 

Beyeren ,  Broeder  van  H'illem  den  V.  Grave  van  Henegouvj 
en  Hollandt, cm.  Toen  If^illem  krankzinnig  was  geworden» 
en  ontrent  20.  jaren  (by  andere  30.  jaren)  lang,  als  dol, 
opgefloten  bleef,  tot  zyne  doodt  toe  ,  regeerde  Albert 
(door  bertier  der  Hoekfche  fnSïle  ,  in  weerwil  van  dc  Ca- 
beljatiwfche ,  daar  toe  bevordert)  als  Voogdt  en /?azy^?r/, 
of  Stadthouder  over  Hencgouvj ,  Hollandt,  Zeelandt,  en 
Vrieslandt.  Vermits  Heer  Jan  van  Bloemenflein  ,  Bailjuuw" 
van  Kermerlandt  ,  afgezet,  en,  in  zyne  plaats  of  ampt, 
Reinout  van  Brederode  aangertelt  was ,  eenen  van  de  voor- 

naam rte  der Hoekfchen ;  zoo  wierden  deCabeljaufcheWeerew 

hier  over  zulker  wyze  verbittert,  dMze'' s  Gravenhage  ̂ Ion- derden,  en  verfcheide  Karteelen  in  brandt  ftaken.  Dogh 

Albert  bezette  dezet'zamengefpannenen  binnen  Delft ,  nam 
de  Stadt  rtormenderhandt  in,  cn  bragt  dus  deCabeljaiifchen 
tot  ontzagh  voor  hem.  Dit  gcfchiedde  in  de  jaren  135-8. 
en  I3f9.  rtraks  nadat  Albert  tot  Ruwaert  wns  aangenomen. 
Vermits  Hertog  Eduard  van  Gelder  eenen  ganfch  onbil- 
lyken  eifch  aan  den  Ruwacrt  Albert  deed,  trok  Hertog 
Albert  \n  't  jaar  1362.  om  Eduurd  te  voorkomen,  in  des- 
zelven  landt: maar  de  vrede  wiercj  haart  daar  na  gemaakt, 
en  Albrechts  oudfte  dochter,  noch  zeer  jong,  Hertog 
Eduard  ter  Gemalinnc  toegczegt.  Andere  Schryvers  (tel- 

len dj^t  zes  jaren  later.    Wexto'^  Albert  toog  anno  13Ó6. 
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nxir Parys,  om  den  Koningk  van  Vrankryk  te  bezoeken:  Schotan. 

ondcrtulFchen  wierdt'er  argwaan  tegen  'Jan  van  Adingen, die  een  Baander  Heer  in  Henegouiv  was,  opgevat,  als  of 
hy  ,  tot  voordeel  des  Graafs  van  Vlaanderen,  verande- 

ring inden Henegouwfchen Staat  zocht  te  maken.  Albert, 
uit  Vrankryk  in  Henegouvj  gekeert,  deedt  Jan  van  Adingen , 
zonder  hem  genoeg  gehoort  te  hebben,  en  volkome  over- 
tuiginge,  te  Quênoy  't  hoofdt  afflaan.  Van  Adingen  had  zes 
Broeders,  die  zich  vaerdig  maakten  om 'er  wraake  over  te 
neemen.  De  Vlaming  llyfde  hen,  en  Henegouw  \merdt 
leer  elendig  verwoed.  Albert  belegerdeze  binnen  Adin- 

gen ,  doch  Lodevjyk  van  Male,  ̂   Grave  van  Vlaanderen, 
bragt  het  daar  toé,  dat  Albert  de  in  genade  zou 
aanneemcn  ,  daar  tegen  zouden  zy  hem  de  doodt  van 
hunnen  onthoofden  broeder  Jan  vergeeven :  onder  voor- 

waarden, dat  hy  voor  dezes  ziele  eene Broederfchap  van 

XII  Canoniken  zou  aanrtellen ;  't  geen  hy  ook  binnen  'j-  Gra- 
venhage  deede.  De  Koningk  van  Engelandt  vaardigde  Ge- 

zanten aan  hem  af,  om  hem  in  verbondt  regens  Vrankryk 

te  wikkelen  ;  maar  hy  hieldt  zig  buiten  't  krakkeel,  ün- dertulTchen doorzocht  hy  de  brieven  des  landts,  en  vondt 
onder  die  eenen  Schuldtbrief,  waar  hyjohanvan  Diefl ,  Bif- 
fchop  vanUtrecht ,  bekende  aan  Gr  ave  tVi  Hem  den  goeden ,  van 
Hollandt  ,  Zeelandt ,  enz.  het  karteel  van  Vredelandt  voor 
twec-en-dartig  duizent  en  twee  hondert  ponden  verpandt 
te  hebben  (dus  rtaat'er  \n  Alatth.  VoJfius  jaarboeken , vertaalt 
door  A.  Borremans ;  maar  de  oude  Hollandtfche  Kronyk., 

Sujfrid.  Pctri,  "thómas  Vligeriits ,  en  meer  andere  hebben  aU 
leen  3200G.  ponden.)  Terltont  eifchtc  Albert  van  Johan 
van  Vernenburg  ,  toen  Bijfchop  van  Utrecht,  de  overgec- 
vinge  van  Vredelandt,  of  de  penningen  daar  op  geleent, 
volgens  den  fchuldtbrief.  l^e  BiJJchop  zeide,  dat  Jan  van 
Arckcl,  Bilfchop  in  zynen  tydt,  al  voor  lang  deze  fchuldt 

hadt  afgedaan,  door  betalinge  aan' vrouwe  Margareta  , Roomfche  Keizerin,  en  dochter  van  Grave  IVillem  den 

Goeden,  broeder  van  Albert,  t'zamen  met  de  intercf- 
fen,  ter  fomma  van  70000.  ponden.  Albert  bragt  daar  te- 

gen in  ,  indien  'er  betalinge  gefchiedt  ware  ,  mort  de 
fchuldtbrief  niet  in  handen  der  Ihllandcren ,maar  der  Sticht- 
fchen  zyn.  Dit  verfchil  bleef  lang  flcepende :  Middeler- 

wyl  quam  Jan  Vernenburg  te  rterven.  In  't  begin  des 
Bisdoms  van  zynen  nazaat  Ar-nout ,  o?  Arent  vrai  Hoorn, 
zwcgcii  de  Hollanders  vau  dexe  zaak  ftil:    Maar  toen 
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(ie  BifTchop  ondernam  Sluizen  aan  dc  Vaart ^  of  Freesivyk, 
te  leggen  ;  waar  door  dc  Dordrechtfe»  ,  en  inzondcrhcit 
dcHcer  van  Vtanen  ,   aan  Alben  klaj^tig  vielen  ,  eifchte 

hy  plotzelyk,  en  op  nievvs  weêr,  deinruiming  Van/^r^^/^'- 
landt ,  of  de  betaling  van  't  daar  op  geleende.    Om  alk- onheilen  te  vcrmyden ,  lieten  de  Stichtfihen  hem  weeten  , 

datmeneenigeperfoonen,  met  het  geldt,  aan  hem  20u  af- 
lidem  zenden  ,  gciyk  ook  gefchiedde.    \Vat  nu  Alberts  onbe- 

yoW.      fchaamde  onbillykheit,  by  den  ontfang  der  geëifchte  pcn- 
O.HoU.  ningen,  belangt,  en  hoe  dcSüchieyiaars  den  oorlog  tegens 
Kron.    hem  befloten ,  met  wat  'er  in  voorviel ;  zynde  eene  zaak  van 
s.Petri-  byzondere  aanmcrkelykheit,  zie  op  ARNOUDT  den  II. 
Th.vl'Z-  Bljffchop  van  Utrecht.    Eindelyk  quam  het  tu/Tchen  de  bei- 
ittAlb.       partyen  tot  vrede  :  en  kort  daar  na  ftorf  Hertog  IVH- 
Pontan.  Dolk,  Alberts  Broeder:  deshalven  wierdt  deeze  , 
1  .£>.ƒ  jjie      200  lang  als  Voogdt  over  den  dollen  H^tllem  ,  en 
'5'^-      Riiwaert,  dat  is  Rrée^i  of  Ruftbewaarder  van  Hollaudt  , 
'57-      Zeelandt ,  enz.  had  geregeert ,  in  het  jaar  1377.  andere 

zeggen  1387.  of  1388.  ten  vollen  Grave.  Alhier  zietmen  on- 
der dcSchry  vers,  inde  tydtrekeninge  ,  een  groot  verfchil : 

lidem  De  Oude  Hvllandtjche  Krunyk ,  If'ilh.  Merula ,  Juh.  T'richemias  , 
O.Holl.  SuffridusPetri.,  enz.  (tellen  de  doodt  van  Grave /f/7/<?^/2  den 

Kron.     V.  op  't  jaar  1377.  nadat  hy  van  de  Staten  van  Hollandt  ne- 
Mer.  gcntien  jaarcn  lang,  als  dol  ,  opgefloten  was  gehouden. 

J.Trith.  Doch  dc  Heev  Matib.  Vojfius  rekent  den  tydtzyner  dolheit, 

Suf,  Pet.  na  J.  Veldenaar,  op  30.  jaaren,  en  zegt  dat  'er  noch  brie- 
ven voor  handen  zyn,  van 't  jaar  1388.  waarin  Hertog  Albert 

geen  hooger  titel ,  als  dien  vrnRMwaert  wordt  gcgeeven  ; 
en  wederofti,  dat 'er  brieven  worden  gevonden  van  Al- 
^crf,  van  de  jaaren  I  ƒ86. 15-87.  15-88.  waar  in  hy  zich  zei  ven 
noch  Ruvsaert  fchryft :  Daar  by  voegende;  „zoo  dat  ik 
„my  niet  genoeg  daar  over  verwonderen  kan  ,  waar  de 
„misdag  in  de  Hiltorifche  Jaarboeken,  die  de  doodt  van 

J.VeU.  ̂ ^ii'illem  den  Dollen  op  't  jaar  1377.   of  1379.  flellen, 
„moge  van  daan  gekoomen  zyn.    Onze  oude  Utrechtfe 

ttmp.f.         Veldenaar  ,  heeft  deeze  woorden  :  „In  't  jaar  Onzes 
/•304.    „Hecren  MCCC  LXXXVIII.  zoo  Üorf  Hertog  miem, 

„  der  Keizerinnen  zoon ,  te  Kemout  {Quémy  )  in  Henegou- 
op  den  vyfden  dag  van  April,  en  hy  wierdt  begra- 

Brandt 

Hifi. van  " Enkh.  I 
verdeel. 

Kron.v 
Zeel.f. 
^I34• 
13S- 

„  ven  tot  Valencyn.    G.  Brandt  ftelt  het  ook  zoo ,  in  zyne 
YW^oxlcv^n  Enkhuizen ,  te  weten  ,  de  doodt  van  Grave 
Wttterit  den   Dollen   op  anno  1388.    TitWcziJuhan  van 

^'J^Rei-  Rf'^<^rsbergen  is,  in  't  verhaal  van  IVillems  doodt,  zich  zel- 
rerfh.     ven  zeerongelyk  ;  op  d' eenc  plaats,  zegt  hy,  met  de  ̂ fw^c- ne  Kronyken  van  Hollandt ,    dat  Hertog  Willem  de  Dolle  is 

overleden  anno  1375'.  den  15-.  April  ,   en  anderweegen 
aldus  :  .,.,Albert,  d'  eerde  van  dien  naam  ,  Hertog  van 

Beyeren  ,  was  lang  Ruwaert  vm  Hollandt,  Zeelandt, 
„  Vrieslandt,  en  Henegouwen ;  maar  na  zyns  broeders 
„  doodt  ,  wierdt  hy  eerft  voor  rechten  Landtsheer  ge- 

huldigt,  't  welk  was  in 't  jaar  1390.  Zie  daar  een  groot 
■verfchil  onder  de  Schryvers.    De  Rym-Kronyk  van  den 
ouden  Melis  Stoke  kan  men  hier  over  niet  nazien,  ver- 

mits hy  tot  den  tydt  van  IVillem  den  Dollen  niet  is  geko- 
men.   Ons  belangende  ,  wy  houden  het  hier  in  met  M. 

Vojfius.,  G.  Brandt ,  'J.  Veldenaar en  e  enige  anderen:  te  meer, 
omdat  de  laatftgenoemde   niet  lange  na  de  doodt  van 
Hertog  Albert  gekeft  heeft.    Hollandt  had  nu  in  ruft  kon- 
nenzyn;  doch  door  een  oneerlykVrouwsperfoon,  Alberts 
byzit  ,  moft  het  al  weêr  met  bloet  befpat  worden  :  zie 

't  verhaal  dezer  aanmerkelyke  zaake  op  ADELHEIT 
VAN  POELGEEST.  Ontrent  het  jaar  139Ó.  nam 
Grave Albrecht  voor,  de  doodt  van  Grave  iVillem  ,  op  de 
Vriezen,  te  wreeken:  of  liever  wierdt  tot  deezen  oorlog 
genoopt  ,  omdat  de  Vriezen  hem  naar  zyne  begeerte  niet 
genoeg  wilden  erkennen  ,  noch  volftrektelyk  zich  hem 
onderwerpen.     Hy   trok   dan  derwaarts  in  eigen  per- 
foon  met  een  zeer  groote  magt ;   en  bequam  eene  tame- 
lykezege,  doch  kon  die  niet  voorzetten,  alzoo  de  zomer 
ten  einde  liep  :   keerde  derhalvcn  weêr  naar  Hollandt , 
maar  zond  zynen  zoon  Grave  Willem  van  Oojlerbant.,  of 
Ovflervant ,  met  een  zeer  fterk  heyr  naar  Vrieslandt ;  die 
ïüo  voorfpoedig  was  dat  hy  de  Vriezen.,  gelyk  ook  kort 
daar  na  zelfs  Groningen  en  Omlanden.^  onder  't  jok  bragt. 
Maar  hunne  dienftbaarheit  aan  Hollandt  duurde  niet  lang. 
De  wreede  bcdryven  der  geftelde  Hollandtfche  Ampte- 
naaren  en  Schouten,  in  dit  geweft;  de  haat  der  Vriezen 
tegens  overheerfchinge;  hunne  liefde  tot  deoude  Vryheit; 
waar  by  noch  andere  redenen  quamen  ,  veroorzaakten, 
dat  geheel  Vrieslandt,  behalven  alleen  Stavoren.,  op  niews 
afviel  ,  in  de  jaaren  1399.  en  1400.    Daar  uit  ontftont 
een  niewen  oorlog  tuflchen  Hollandt  en  Vrieslandt.,  met 

OHei/.wifTclvallig  geluk.    Onlangs   daar   na  overleedt  Hertog 
Kr.f.    Albert,  den  5^  December  1 403.  by  anderen  den  25- January  , 
417.      1404.  oud  74.  jaaren,  nadat  hy  46.  jaaren  geregeert  had : 
VoJJ.      te  weeten,  volgens  de  gemeenc  Kronyk  ,  19  als  Ruwaert , 
jaarb.  p.  en  27.  als  Grave  ;  of,  volgens  anderen  ,  en  beter  15-.  als 
'm-  tot  Graive,  01131.  (30.)  -ils  Ruwaert.    Onze  oude  Jan  Velde- 
Witir     ̂ '^fl^p.  (vermoedelyk  wat  by  vergrootingc ")  dat  Hertog 
Fr.h^'  '^'^^'■^  met  zoo  veel  volk,  uit  Vrankryk,  Duitshndt ,  Hene- 
J  ico'.  -f" //«//Wif  vergadert ,  tegen  dc  Vriezen  optrok  ,  dat 
2iS./^2.     '     ̂ ^'^      iiicf  ̂ '^«''er  dan  tlrie  naauucu  uit  yder  Ichip 
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genomen,  volks  genoeg  zougcwceft  zyn  om'' er  Vrieslandt meede  te  winnen.  Eenige  begrooten  het  getal  der  Krygs- 
lieden  op  180000.  over  v/elke,  behalven  Grave  Albert  cn 

zynen  zoon  Willem  van  Oojlerbant.,  't  bevel  voerden,  Va- leriaan Grave  van  St.  Paul ,  Carel  van  Albert  (  of  Alhret , ) 

Walraven  van  Breder  ode  ,  Gerard  van  Egmont 'Jan  van Arckel.,  Claas  van  Borjlelen,  nevens  eene  mcenigte  Edelen 
uit  Hollandt.,  Zeelandt.,  en  Henegouiu.  Hertog  Alberts  ccr- 
llc  huwelyk  was  met  Margareta  van  Briga:  Trithemius 
befchryft  haar  te  zyn  dc  dochter  van  Lodewyk  ,  eenen 
Hertog  in  Poolen  ,  die  hem  drie  zoonen  baarde:  Willem 
Grave  van  Oofterbant  ,  na  zynen  Vader  geworden  Grave 
van  Hollandt ,  Zeelandt,  enz.  Albert  Beyercn  ,  en 
Jan  van  Beyeren,  Billchop  van  Luik.  De  tweede  Albert 
is  jong  geltorven:  Dan  noch  vier  Dochters  ;  Catharina., 
verlooft  aan  Eduard  Hertog  van  Gelder  ,  doch  van  hem 
niet  beflaapen,  alzoo  hy  voor  de  voltrekkinge  des  huwe- 
Ivks  verraderlyk  ,  in  den  Veldtflag  tegen  dc  Gulikkers ,  om 
't  leven  wierd  gebragt :  zie  op  EDUARD  HERTOG 
VAN  GELDER.  Daarna  bcquamze  ten  huwelyk  Hertog 
Willem  van  Gelder  enG/dik:  Johanna.,  dij  Gemalin  wierdt 
van  Wencefiaus .,  Koningk  van  Bohemen  en  Roomfch  Keizer: 
Maria  kreeg  tot  Echtgenoot  Hertog  Jan  van  Btirgim  ,  die 
hem  baarde  Hertog  Philips  van  Brrrgundiên .,  gebynaamt  de 
Groote:  cindclyk  Johanna  de  II.  van  anderen  Tda  genaamt, 
die  in  den  echten  ftaat  trad  met  Hertog  Albert  vanOoJlen- 
ryk ,  en  moeder  van  dien  Hertog  Albert  ,  die  noch 
Roomfch  Keizer  wierdt.  De  tweede  gemalin  van  Hertog 

cnGravc Albert  was,  na  'toverlyden  zyner  cerfte  (die  on- 
trent Vaftenavondt,  1386.  ftorf)  Margareta,  dochter  van 

Adolph  ,  Grave  van  Kleef:  Hy  was  toen  al  tamclyk  oudt, 
heeft  ook  geene  kinderen  by  haar  gewonnen.  In  de  vyf 
jaaren  zyns  weduwenaarfchaps  misbruikte  hy,  ten  By- 
zirte,  de  voorgedachte  Adelheit,  of  Alyt  van  Poelgeeji.  Zyne 
tweede  Gemalin,  Margareta  van  Kleef,  heeft  het  kloolk'r 
van  der  Predikheeren  Orden  in  'i  Gravenhage  geliicht,  en 
kit  daar  ook  bcgraavcn.  Behalven  de  gemelde  drie  kin- 

deren of  zoonen ,  heeft  Albert  noch  twee  Baftaarden  na- 
gelaten ,  namelyk  Jonkheer  Adriaan  ,  geworden  Bailjuw 

van  Zuyd-Hol landt,  en  Jonkheer  Willem,  eerfte  Heer  van 
Sc  hagen. 
ALBERT  BEYLINGH;  grootcn  haat  was  'eront- 

ftaan  tuflchen  vrouw  Jacoba,  Gravin  van  Hollandt,  'Zee- landt, enz.  en  haarcn  man  Hertog  Jan  van  Brabandt,  ja 
zoodanig,  dat  zy  zig  van  hem  onttrok,  en  ten  huwelyk 
nam  Humfriedvan  Glocefter  (zie  op  JACOBA  GRAVIN 
van  Hollandt,  enz.)  Zy  bevondt  zig  in  Henegouw,  ter- 
wyl  de  gemelde  Hertog  Jan  van  Brabandt  tot  Grave  van 
Hollandt  en  Zeelandt,  enz.  gehuldigt  wierdt;  dat  haar  zeer 
fmartte  en  verdroot:  Daarom  poogde  ze,  dooreenigen 
haarer  toegedaanen ,  zommige  fteden  en  kafteekn  in  Hol- 

landt, weêr  magtig  teworden.  Floris  van K\j hoek  {of Kief- 
hoek) wierdt  met  ccn  deel  volk  nkgeiondcn  om  Schoonhove;z 

voor  haar  in  te  neemen ;  dat  ook,  door  heimelyke  ver- 
flandthouding  met  eenigen  derSchoonhooffche  burgeren, 
verricht  wierdt.  Maar  't  flot,  waar  in  zig  bevonden  de 
Hooftmannen  Willem  Cofter  (of,  veelligt  beter,  Willemvau 
der  Couljler)  en  Albert  Beyling,  deedt  Zes  weken  lang  dap- 

pere tegenweere.  Eindelyk  evenwel  moft  de  Bezetting, 
uit  5-0.  koppen bcftaande, zich  door  hongersnoodt  overgce- 
ven,  behoudens 't  leven;  alleen  Albert  i?^//»^  uitgeflo- 

ten,  die  gevangen  moft  blyven,en  ten  wille  van  Vrouwe 
Jacoba  ftaan.  Hy  verzocht  ontllaging  voor  eene  maandt 

tydts,  om  zyne  vrienden  te  konnen  bezoeken;  't  wierd hem  \m  Kiefhoek  vergunt,  onder  voorwaarde,  dat  hy, 
dien  tydt  overftreeken,  zich  weêr  in  gevangkenis  zou  be- 
geeven.  Getrouwelyk  hieldt  diedappere  man  zyn  woordt, 

en  ftcide  zich  op  den  gezetten  dag  in  's  vyandts  handen, 
fchoon  hy  wel  wift  dat  zulks  hem  't  leven  zou  koften,  als 
ook  gefchiedde :  Want  Kiefhoek  deedt  hem  in  den  zeiven 
nacht,  op  den  voorfchreven  dag  volgende,  op  de  Molen- 
■iyi?r/ levendig  in  de  aarde  dompelen,  omdat  hy  hem  niet 
opentlyk  durfde  doodea  ,  vermidts  Beyling  by  yder, 
om  zyne  vroomheit  en  oprechtigheit ,  zeer  bemint  was. 
De  heer  M.  Voffius  Iaat  zich  over  dit  doen  dus  hoorcn : 
„  Had  hy.  Kiefhoek,  de  geheughcnis  van  dit  fnoodc  ftuk 
,,  met  eenen  konnen  bcgraaven'  dan  zou  zyne  deugdt  by 
„  den  nakomeling  noch  eenigcii  roem  verdient  hebben. 
„  Maar  nu  hy  zyne  getrouwheit,  door  de  overwinningc 
„aan  Jacoba  gctoont,  met  zulk  eene  vuile  daadt  heeft 
,,befmet,  zal  Beyling  eeuwig  met  eere  keven;  hy  daar 
„tegen  in  vervlóekingc  by  de  nakomelingen  zyn:  Dit 
gebeurde  in  't jaar  1424. 
ALBERT  JANS  ZOON,  of  ALBERTUS 

JANSONIUS,  een Carmeliter  monnik ,  van  Haarlem 
geboüttig;  naar  de  gelegentheit  dies  tydts  tamelyk  gekert. 
Hy  heeft  Commentanen  over  Petrus  Lombardus ,  gciegt  Jla- 
gifier  Sententiartim ,  gefchreven,  en  meer,  doch  alles  on- 

gedrukt; o-jk  eenige  lc(fen  over 't  boek  Ecclepr.fticus ,  ne- 
vens meer  andere  Traétaten,  doch  nu  onbekent  gewor- 

den; is  te  Mcckelen  in  'tjaar  1496.  overkd>.-n. 
ALBERTS- BERGE  ,  of  ALBRECH  I'S-BERGE  , 
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1^,,;,.  een  voornaam  Slot  certydts  hy  Haai  k/n  gcwecft;'t  woon- 
^.g,,/  huis,  of,  zoo  't  7-  ̂-  Lcf^^w.ttcr  vcrlualc,  'c  Hof,  cii  de Ichatkamcr  der  Gr.tvc»  im//  llilLin.ic  iii  dat  gcwclle.  Viui 

da;ir  hebben  zy  hunne  handtvelk-n  en  opcne  brieven  uitge- 
geevcn.  't  Schynt  dat  de  llichting  toegefciireven  moet 
worden  aan  Gravc /•7</ra  den  II.  gebynaanit  ̂ /  w  l  'ttw»,  die 
van  'tjaano  ji.  tot  iiii.  geregeert  heeft.  Immers  't  kun niet  laater  dan  ten  tyde  van  dezen  Floris  gcbouwt  zyn; 
want  in  eene  veer  oude  gcfchrevc  Kronyk  wordt  ver- 

haalt, dat  Uravc/^'iU-r;i,  te  wceten  ̂ /f /  '/.  eencn  broeder 
hadde,  dien  men/'/um  de»  Zivarte»  hiettc  (deze  beide  wa- 

ren zoonen  van  Grave  Floris  de»  die  zig  opflclde 
tegen  zyncn  broeder  A'W',  omtrent  het  jaaru3z.dat  hy 
iLllaHdt  ruimde ,  -naar  IVeJlvrieslandt  trok ,  en  der  yriezen 
helper  tegen  vynen  broeder  wierdt ;  met  hen  voor  Alk- 
Wiwrquam, en  die  iVadt  t'zamen  met  de  kerk  verbrandde; voorts  met  de  Kermen  {Kenneriaers)  een  geheel  jaar  lang 

oorlogdc  ,  vcrmidts  veele  van  't  gemeene  volk  hem  toe- vielen. „Welke  Floris  de  Vette,  vervolgt  de  fchryver, 
Lteu'x.  „  in  eenen  dag  al  het  landt  daar  omtrent  in  kooien  lei, 

B.U.  ,,  zelf  mqede  tot  Grave  Dirks  wooniiige  ,  te  Aelberts-berg^e , 
illuftri  o\c:  Haerlem ,  toe.  Dat  dit  Slot  nadcrhandt  herbouwt, 

en  van  de  Holiandtfche  Graven  bewoont  is  geworden, 
blykt  genoegzaam  daar  uit,  dat  Grave  Floris  de  V.  in  de 
jaren  1284.  laSS.  izgi.  verfcheide  brieven  en  handvef- 
ten  't  ALBERTS -BERGE  heeft  bezegelt.  Defgclyks 
ook  Ja»  de  II.  Grave  van  Hcncgouw,  Hollandt  ,  Zee- 
landt,  enz.  In't  jaar  1303.  nu  is  't  mceft  weêr  vergaan: 
't  heeft  in  Kennemer-landt  ,  daar  Haarlem  de  Hooft ftadt 

Brugm.  van  is,  gelegen. 
ALBERTS-BERGE,  ook  ALBRECHTS-en 

AELBRECHTS-BERGE,  behooren  t'zamen  mttTetroc 
de  {'Tetrode)  l^elfe»  Santvoort  ,  Schurle  en  Camp  (  M. 
vander  Houve  voegt  'er  hy  Berge»  e.n  Toge,  oCtOoge)  on- 

der 'tBailjuwlchap  \jLnBrederode. 
ALBL  AS  ,  een  graft,  of  grift,  die  ,  door  de  fluis 

van  AblaJJerdam  ,  aan  de  Merwe  gehecht  is  ,  fchynen- 

ƒ  1141 
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wordt  met  ïynen  broeder  Floris  va»  Alkemadt  gemcldt  jdf„ 
in  zeker  Landtrecht  van't  jaar  1320.  Het  geheel  gellacht-  Comlh. regiller  der  Edelen  van  Alkemade  (in  oude  brieven  vindt-  ibid. 
men  Alcmaede»)  kan  men  zien  bySimon  van  Leeuwen  ,  cn 
Willem  van  Goudhove;  welke  laatlle  zegt :  d-.it  Hennk 
v:in  Alkemade.,  boven  gemcldt,  in  't  jaar  1320.  van  zynen 
broeder  Floris  door  overgiftc  ontting  het  huis  te  Paclgeejl., 
dat  daar  na  den  naam  van  Alckemade  voerde. 

A  L  D  E  G  I L  D I S ,  ook  by  zommlgcn  A  L  G  I D ,  Ko- 
ningk  van  Vrieslandt;  zie  op  ADGILLUS. 

A  L  D  E  G  O  N  D  E  (  PhtliUs  Marnix ,  Heer  van  St. )  zie 
op  MARNIX  (Philips.) 

A  L  D  E  K  ER  K ,  in  't  Droftampt  van  Gelder,  onder 't 
quartier  van  Koermonde ;  in  den  jongftgevoerden  oorlog 
met  Vrankryk,  door  de  wapenen  van  den  Verecnigdcn 
Staat,  verovert.  Toen  in  't  jaar  1^47.  't  geheel  Hertog- 

dom GV/^/ét,  en 't  Graaffchap  Z«i!/'/^f»,  eene  Schatting  vati 
75-000.  guldens  molt  opbrengen ,  (lont  het  quartier  van  Roer- 
monde  (een  der  vier  dezes  Vorftendoms )  daar  in  op  19075-. 
guldens:  dat  omgcllagen  over  de  v.cs  verdeelingcn  dezes 
quartiers,  quam  'tDroltampt  wanGelder  (bevattende  Alde- 
kerk,  Nyekerk,  met  der  zeiver  buurten,  (Vetter,  Kevelaer,  M.v. 
Capellen,  luiert,  en  de  heerlykheit  van  Pü»/ )  daarinteftaan  der  Hou- 

S^f*^  guldens,  16  lluiv.  2|  penn.  daar  toe  mod:  Alde-  h.v. 
kerk  alleen  ,  met  de  daar  onder  behoorende  buurtfchap-  ̂ r.x.D. 

pen  ,  opbrengen  2104  guldens,  12  (luiv.  8'  penn.  /^i. 
ALENCON  (Hertog  van)  zie  op  P^RANCOIS 

Hertog  van  Alenfon. 

AL  F  EN,  ALPHEN,  een  zeer  vermaaklyk  Dorp  fiouvi 
in  Hollandt,  gelegen  in  Rynlandt ,  daar  Leiden  de  Hooft-  '  -D- ƒ 
lladt  van  is  ;  't  roemt  van'cenen  zeer  hoogen  ouderdom,  39-  ni; 
en't  üaat  in  de  vermaarde  tafelen  van  Peutmgerus  met  den 
naam  van  Caftra  Albimana  ;  zoo  veel  als  d'  Albiniaanfe  '"""^ 
Schans,  oi  legeringe.    Andere  nomen 't  Alpheni  Cajira,  of  ̂  ̂'i  / 
de  Legerfleê  van  Al^hcnns\  daar  Alfen  dien  naam  van  zou  ̂ '^J^^ behouden  hebben.  Dit  vindt  gcene  geringe  waarfcbynlvk-  . 

de    de    naam  bekomen  te  hebben  van  het  hooMoxf\^^'' ^  J^"^  ,\^^\'''^  "^l^"^^'^^^^ 
Alblas,  zoo  als  alle  de  benedcnfte  landeryen  tuffchen  del"""  Oudtheden.  Het  blykt  uit  dien  braven Romeinfchen  ̂ ,.3^,. 

Lek  en  Merwe  Alblaferwaerdt  heeten.  Gewag  hier  van  ?.Sïj;'."ip/ïr/('«'  T"'"""'  i'^'e  ̂   A  T  ̂f;  "'"Jl"  ̂'^"'"^ 
komt  voor  in  een  handveft  van  Keizer  Hendrik  den  4. 1 ̂"9J^^J^S  Hemelvaart  g_eleeft  heeft)  Aat  Alphems  Fa- Hift.lib. 

"Ion.  V, 

holl. 

V.  der 
houve 
h.v.  Kr 
J.  D.f. 
106, 

Boxh. 

Zie  R. 
H.tltna 
Loths 

IVyTof)- 
gerechte Souipyl. 
achter 
in  de Watervl. 
Oud. 

Hel. kr.  A. 
Kemp. 
Gabbem. 
tna. 

V.  d. 
houve. 

idem 

ib.d. 
V.d. 

houve. 

Lee»W' Bat.  III. 
f.  II '54. 
Jdtm 

ƒ.83^ 
Ccudh. 
Oud. 

Notie. 
Germ.  , 

van  het  jaar  1064.  en  by  Melis  Stoke  dikwyls.  '  \T  ̂^^'a^  A^''i^%'r  u'^T'T''  l^gff^g^^^^^*-^'^       ̂ f^--  -•'^••8. 
ALBLAS,  een  borp  in  den  Alblafer  waerdt  ,  onder  Lyffchmbenden.    Ook  is  het  ten  vollen  rj.  l.b. 

Zuidt-IMandt  en  ondex Dordrecht Mlend^e.  Eenigen  mee- i  '•  ̂   Hidoryfchryvers ,  dat  de  Romeinen,  3.  c.^^. 

nen  dat  dit  zou  zyn  het 'Tablas  ,  in  de  vermaarde  tafelen  !^°°,^'''''  aan  den  Ryn  veele  C^yïr^  of  Leger- 
van  Peutingerus  ;  vermits  hy  deeze  Landtlbeek  onder  de  i  P'f  '         ̂ '=S^'''T" ^ ''^.a  ̂^^^^^^ .         '  •■'     O  ,  .  ,  ^    igehadt  hebben.    Dat  eene  der  laatften  by  dit  ALFEN 

gcweefi:  is  ,  blykt  uit  den  ouden  fleen,  by  onzer  Vaderen 

tydt,  aldaar  in  't  graven  gevonden.  De  meefte  van  de 
daar  in  gedaan  hebbende  letteren  waren,  door  de  langk- 
heit  des  tydts  ,  vergaan  :  echter  kon  men  deeze  noch 
duidclylc  genoeg  zien,  LEG.  l.  N.  klaar  aanwyzendc , 

dat  aldaar  het  eerjle  Legioen  gelegen  hadt.  Vermits  nu  ̂ '^'7 Alphenns  Vartis  Overfte  van  der  Batavieren  legioen  was , 
is  't  ganfch  waarfchynlyk  ,  dat  hy  daar  zyne  inlegering 
gehadt ,  en  deze  plaats  naar  hem  den  naam  van  Alphen 
\CaJira  Albiniana,  oi  Alpheni  Legerplaats)  bekomen  en  be- 

houden heeft.  Ook  vloeit  de  naam  en  naams  oorfprongk 
veel  beter  en  natuurlyker  yxViAlphenus  ,  dan  van  Albinius., 

van  wien  zommige'deze  benamingen  willen  afleiden. 
By  den  Heere  Alting  vindt  men  het  aldus: 

ALBINIANA  is  een  plaats  op  het  Eilandt  der  Ba- 
tavieren, (dat  is  tuffchen  Ryn  en  Waal )  10000  fchree- 

den  boven  Leiden  ,  daar  die  naam.  ook  noch  verminkt  inf.P.i 
beklyft  in  ALFEN,  daar  nu  een  dorp  is,  aleer  zeer 

gering  ,  en  geen  woonfteede  van  eene  Batavifche  benaa- 
minge  ;  maar  alleen  eene  Legerplaats  van  d'eene,  of 
d'  andere  Keurbende,  of  van  eenige  vleugels  of  troppen, 
die  noch  naar  Zanten  niet  betrokken  waren,  noch  in  de 
lieden  ,  noch  in  dorpen  ,  noch  fchanffen  tot  bezettinge 
gelegt  :  gelyk  Tacitus ,  meteen  voorbeeldt,  toont,  dat 
by  d'oude  Romeinen  in  gebruik  was:  Doch  dat  van  de zelve  alleen  in  de  Reistafelen,  hoewel  niet  met  zoo  veel 

woorden,  gewaagt  wordt.  In  't  byfchrift  van  Antoninus Reistafel  ftaat  Albimanis  (in  alblativ.  )  of  Albinianis-  In  de 
Kamt  van  Peutinger  is  Albimanis,  of  Albamanis:  want  in 
Albimanis,  of  Albamanis  Haat  qualyk  voor  «/,  een /w.  Of 
nvL  Albinianis ,  o(  Albanianis  recht  is,  valt  ZOO  ligt  niette 
bepaalen;  vermidts  de  naam  van  den  man  onbekent  is. 

Echter  valt 'er  geen  twyfel  over,  dat 'er  Caftra  (eene  Le- 
gerplaats) by  behoort;  cn  geenzins  Acjua,  (water)  het  zy 

zuurbron,  warme,  of  zoute  baden ,  hoedanige  hierin  de- 
ze geweften  niet  zyn.  ALBINIANA ,  of  ALBANI A  NA , 

is  dieshalven  in  het  meervoud,  in  't  eerfte  naamgeval, 
(nominativ.)  znders  dan  Falejius  wilde,  Albiniante,  of  Al- 
baniame;  door  den  flechten  druk  van  Antoninus  Reistafel 
misleidt,  in  zyn  uitmuntend  Werk  NotitiaGalHa  genoemt. 

Ook  zyn  zy  qualyk  te  verdraagen,  die  beweeren  om  Al- 
phentana  te  fchryven  :  als  was  het  van  Alphenns  Farus,  wel 
een  Overüe  van  Icgerplaatzeii ,  daar  ook  de  benden  der 
Batavieren  by  waren;  maar  onder  de  *Lingonen,  verre, 
naar  't  verhaal  van  Tacitus ,  van  den  Ryn  af.   Te  wce- tea 

laagfle  pl-aatzen  vanBatavia  y:.^e\t  heeft;  en  de  Alblaffer- 
laaerdt  de  waterinbreuken  ,    als  laag  landt,  zeer  onder- 

worpen is.    'tDorp  Alblas  heeft  Kerk  en  Predikant  liaan-  i 
de  onder  't  Claffis  van  Dordrecht.  ; 

A  L  B  L  A  S  S  E  R  -  D  A  M.  Een  dorp  onder  Zuidt-Hol- 
landt  ,  in  den  Alblaffer-waerdt  gelegen;  het  lall  onder  Dor- 

drecht ;  heeft  Kerk  en  Predikant,  llaande  insgelyks  onder 
't  Clallïs  van  die  ftadt. 
ALBLASSER-WAERDT,  is  eene  zeer  laage 

Landtftreek  in  Zuidt-HoUandt ,  en  derhalven,  gelyk  op 
Alblas  gezegt  is ,  menigmaal  van  zeer  fchadelyke  inbreu- 

ken geplaagt:  In  't  jaar  1659.  brak ,  ter  oorzake  van't  op- 
floppen  en  opkroppen  van  eenen  ysdam,  de  dyk  met  ne- 

gen gaten  door,  daar  door  flortte  eene  zeer  vernielende 
watervioedt  in  deze  Waerdt.  Zulks  gefchiedde  ook 
1663.  Diergclyken  eler.digen  onheil  hadtze  ook  gehadt  in 
't  jaar  15-73.  wanneer  'er  't  water  eenige  jaaren  lang  in 
bleef  flaan  ;  ook  nochdikmaals  meer ,  zoo  vooralsnadien 
tydt.  De  Dorpen  in  deeze  vermaarde  WAERDT  zyn 
de  volgende  :  Alblas  (oudtydts ,  zoo  men  meent  door  7^?- 

blas^,  in  de  tafelen  yan  Peutingerus ,  bekent)  Alblajj'er-dam , 
Papendrecht  ,  Niew-lekkerlandt ,  Streefkerk ,  IVyngaerden  , 
Ruy^hbruek,  Molenaers-graef,Brandtvjyk  enGybelandt ,  waar 
onder  ook  den  Fuylen-dam  ,  Bleskens-graef ;  Giefendam ,  en 
Giefen  Oudekerk,  Giefen-  Niewkerk  ,  waar  in  het  llot  Giefen- 
burg  (gezegt  de  Nejfe)  Hofwegen,  Hardinxveldt ,  Peur- 
fum,  \>y  andexe  Peur jjem ,  Slingelandt,  Over  landt ,  oiCoter- 
landt;  LaegBloklandt ,  Goudriaan ,  Noordeloos ,  Ammers ,Gra- 
velandt ,  en  Gelckenes:  Onder  deze  zyn  hooge  Heerlykhe- 
den,  die  niet  onder 'ti3rt//7«ti;/c7;'^^  van  Zmdt- Hollandt  liaan, 
namelyk  de  volgende  ;  Papendrecht ,  Wyngaerden ,  met 

H  V.  Kr.  Ruyghbroek ,  Hofwegen  ,  Hardinxveldt  ;  Giefen-  Niewkerk  , 

1.  D.f.  Pe'urfum  ,  Slingelandt,  Ottelandt  ,  LaegBloklandt,  en  Gou- driaen:  zie  van  decze  Dorpen  yder  op  zynen  naam. 
ALBRANDTS-  WAERDT,  of  AELBRANDTS- 

WA  E  R  DT  ,  gelegen  in  Flaerdinger  Ambacht. 
ALBRECHT  Hertog  van  Saxen  van  Beyeren  ,  en 

ALBRECHTS- BERGE;  zie  o^  Alben  Hertog ,  en  Al- 
berts-berge. 
ALCKEMADE,  of  ook  ALKEMADE,  een 

Adelyk  Huis  ,  gemecnlyk  oudt  Alkemade  gezegt  ,'het  is 
gelegen  in  't  Oolleinde  van  Warmont  ,  meerendeels  ver- 

vallen, ten  deele  weer  herbouwt.  Van't  o\xdt  Alckemade 
xyn  noch  eenige  oude  muuren  en  verwelfzels  overgebleven, 
zynde  't  Stamhuis  van  het  Adel-  en  Ridderlyk  gellacht  der hdl  Kr.  AlkgmadeKS.HQdï  Hcarik  van  Alkemade^^^mi^vaX  VAïiPoelgeeft, 
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ten  ,  die  menrchen  hebben  de  twee  voortreffelyke  Ge- 
dcnkftukken,  deReistafcl  \-JlU.  Anton  nus ^  en  die  vm  Au- 
guftm  ,1  liever  verminkt  willen  verklaaren,  dan  het  oudt 
Roomfch  woordt  erkennen,  dat  door  den  Batavifchen 
mondt  vcrbaftert  is;  daar  het  echter  gemeen  ,  ook  zelf  in 
klaar  Duitfch,  is,  de  B  te  veranderen  in  F.  als  Albis, 
Elb^  €\\\  Kalb,  ïiflif/  Halb,  ïfaltV  enz. 
Van  Clodius  Albinus  vermeldt  Cc.pttoVinus  dat  hy , 

door  Commodus  gezonden,  Walfchlandt  (Gallia)  in- 
hebbende,  de  Friezen,  over  den  Ryn  gekomen,  verdre- 

ven heeft :  zoodat  hy  eene  legerplaatze  aan  deze  rivier 
konde  gehadt  hebben  die  zekerlyk  ALBINIANA 
moft  heeten.  Doch  hierom  luit  het  my  niet  zulks  te  be- 
weercn,  of  te  bellryden. 

Dat  dan  weleer /f/^/w«»«hiette, en  nu  ALFEN  is,  vindt 
men  in  den  Blaffen  der  goederen  van  de  kerke  te  Utrecht 
ALFNA  genoemt;  het  welk  oudt,  altoos  niet  niewer 
is  dan  van  de  XI  eeuwc.  Uit  dit  Alfen  is  Wtlhelri^us  Heda 
geboortig  geweeft ;  die,  zeer  ervaren  in  de  Hiftoriën  en 
Oudtheden  dezer  Landen,  gefchreven  heeft  de  Kronyk  der 
HollandtfcheGraveyi^enStichtfchcBijfchoppen:  Zie  op  HEDA 
{IVilhelmus.)  Alfen  heeft  Kerk  en  Predikant ,  (taande  on- 

der 't  ClalTis  van  Woerden^  en  Over-Rhynlandt.  * 
*  Hoedanig,  en  waar  van  daan  de  Heer  Petrus  Plcmper,  in  zy- 

ne  befchryvinge  van  de  Heerlykheit  en  het  Dorp  Alfen,  in  't  jaar 
17 14.  uitgegeeven,  dezes  naams  oorfprongk  afleidt,  en  hoe  verre 
hy  hier  omtrent  van  onze  verfclieide  Schryveren ,  boven  gezien , 
verfcheelt,  zullen  wy  hier  met  zync  eige  woorden  voordraagen , 
gelyk  zy  ap  de  52.  53.  54.  ̂ 5.  61.  63.  64.  en  (^5.  gevonden  wor- 

den.  Wy  Haan  hier  ten  deele  over  d'ingelafte  redeneeringen  des 
Schiyvers  tulTchen  de  5^.  en  61.  bladtz.  als  te  ver  van  de  landtllree-j 
ke  Alfen  afdwaalende ;  alleen  konnen  wy  zynen  grondtfteun  niet  I 
vooiby  gaan  ,  daar  hy  zyn  gevoelen  omtrent  dezen  naam  (by! 
hem  doorgaans  Al/hen,  naar  de  Latynfche  woordtvorminge,  ge-i 
fpelt)  op  vefiigt.   „  Onze  Volkplantingen  (zegt  hy,  pag.  55.)  zyn{ 
„  opgelchoten  uit  Azië,  het  broeinel't  aller  menfchen ;  en,  aldaar: „  wonderlyk  vermenigvuldigt,  naar  andere  deelcn  des  aardtklootsj 
„afgezakt,  en  temets  ook  in  deze  Noordfche  geweilen  ,  zich; 
„  wydt  en  zydt  verfpreidende.   Alles  ( vervolgt  hy,  pag.  59.)  watl 
„  beneden  Niewmeegen  lag,  wierd  van  ouds  Ncderfaxcn  gtnoemt ,\ 
„  Hollandt  en  Vrieslandt  niet  alleen,  maar  al  dat  aan  Zee  paalde,! 
„  van  Oolllandt  af  tot  de  Schelde  toe,  die  in  het  Fr^nfche  Graaf- i 

„  fchap  Vermandois,  omtrent  d' Abdy  van  S'nt  Martyns ,  zyn  be-l 
„gin  neemende,  by  Zeelandt  met  twee  monden  Vader  Oceaan' 
„  komt  kuffen.  Zoo  hietten  de  Bewoonders  van  over  den  Donauw  ; 

„  tot  de  Noordzee  in  het  algemeen  Rynlanders.     Deze  .uiden , ' 
„  Japhets afkomelingen,  gelyk  elk  bekent  is,  hebben  hier  gehuis-; 
„  velt  onder  vei fcheide  Ijenamingen.   Op  hunne  heirvaart  ftiet'er, 
„  voor  de  borft  eene  fchakeling  van  ontoegangkelyke  bergen ,  in  i 
„  een  landt  weêrzydts  door  de  zee,  namelyk  d'  Adriatilche  en  Ty- 1 
„renilche,  befpoek  ;  en  met  eeu  vyftal  van  geweldige  Rivieren  { 
„  verzelt.   Dat  Landtfchap  nu  noemden  zy,  wegens  zyne  gedaan-; 
„  te  en  uitgebreidheu,  Vaalia,  nn  Italië;  en  de  gebergten,  daar! 
„  ze  met  malkanderen  op,  in,  en  omtrent  bleven  woonen,  waa- 
„  nende  dat  ze  den  togt  nooit  verder  konden  deurzetten ,  Alphen , 
„in  hunne  taal,  en  volgens  d'eeiile  Hebreeuwfche  letter  ̂ i/f/!/!), 
„de  hoogfte.   Echter,  door  den  noodt  der  menigte  gedrongen , 
„  en  zich  elders  moetende  begeeven ,  zochten  en  vonden  zy  de 
„hdrbaan,  zetten  het 'er  over,  en  herwaarts  aan.   Hierop  telt de  Schryver  (pag.  60.  61  )  van  de  Scyten ,  of  Kdten,  als  die  eerft 
den  voet  over  d'Alpifche  gebergten  gezet  hebben ,  hunne  vetfcheide naamen  en  bezittingen  op,  en  daalt  af  tot  de  Katten,  die  de  z.ee- 
gaten  en  rivieren  beivoohden.    Al  dit  Heidenjch  mengelmoes  (ver- 

volgt hy)  dat  -willens  ,   onwillens,  en  uit  nmiigerlii  oorzaaken  , 
x.ich  hier  om  heene  bergde  ,  ingekomen,  uitgedreven,  en  malkander 
Godtsjammerlyk  geplaagt ,  en  verjaagt  hebbende,  is  onder  dm  naam 
van^  Batavieren  in  de  wereldt  behent  geworden.    Doch  laat  ons 
weêr  te  rug  naar  de  51'"-' bladtzyde  deinzen,  om  te  zien  wat  de 
Schryver,  op  deze  onderftellingen ,  van  den  naamsooirfprongk  van 
^///)e«  ons  oplevert.   ,,  Voor  hefhebbers  (zegthy)  van  Oudthe- 
„  den,  en  inzonderheit  als  wy  hier  behandelen,  is  het  onderzoe- 
„  kens  waardig ,  daar  Steden  en  Dorpen  op  allerlei  gronden  hunne 
„  naamsoorfprongk  zoo  duidelyk  zoeken  te  bereekenen ,  hoe  doch 
„  deze  Heerlykheit  aan  dien  van  Alphen  gekomen  zy.    Hier  op 
zegt  hy  verder,  naar  zyn  eigen  Ifyl  en  taaie,  (voornamentlyk  de 
fielling  van  onzen  eerften  Schryver,  reedts  van  den  Heere  Alting 
gewraakt,  op  de  volgende  wyze  dwarsboomende. )    „De  Reis- 
>,  kaart  der  Veldtheeren  van  Antoninus,  door  Koenraadt  Peutinger 
„gefchetft,  noemt  Alphen  Albinianis.    EUsrs  Albiniana  Ca/lra, 
„en,  met  meer  waarfchynlykheit,  Alpheni  Caftra ;  by  ons,  om 
„  overwigt  van  redenen  ,  den  Burg  ,  het  Oorlogsmagazyn  ,  de 
„  Hciilegerfteede  der  Romeinen,  hier  te  Alphen;  dat  eeuwen  te 
„  vooren  dien ,  naam  al  hadt  gedraagen.   Maar  hier  van  daan ,  uit 
„  eenen  Albinis  of  Alphenus,  als  Roomfche  Krygshoofden  op  de- 
>>  zen  bodem  met  hunne  Legioenen,  de  benaming  Alphen  af  te 
j»  leiden;  dat  is,  onzes  oordeels,  bedwelmt  en  verlegen  m  de  don- 
»  kerheit  van  die  tyden  ,  volllagen  misgetaft.    Doch  niet  onaardig 
»>  bedacht  evenwel,  want  de  klank  kittelt  onze  ooren  met  een 
jifoort  van  gelykluidentheit,  maar  die  voldingt  de  zaak  niet.  En 
«zeker,  nooit  hadt  Roomfch  Overfte  d'eere  ,  die  ergens  voor 
»>  een  poos  met  benden  in  bezetting  lag,  om  aan  dc  plaats  haaren 
»>  naam  te  geeven.   Al  zoo  min  als  eenig  inlandts  Slotvoogt  den 
«Burg,  die  hy  met  Krygsvolk  bewaarde:  maar  hy  kreeg  'er  de 
»>  zyne  van.    Men  fla  het  oog  op  Leiden  ,  Altena  ,  Gorkum , 
«Gouda,  Heusden,  Medcnblik,  Muiden,  Schoonhoven,  Woer- 
»»  den,  en  diergelyke,  Want  behalven  dat  hier  taal  noch  teken, 
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"„  fteen  noch  penning,  van  te  vinden  is;  zoo  plagten  de  Roomfche „  Kaüeelenhier  te  lande  naam  te  haaien  van  hunne  gclegenthcit,  als 
„  Rynsburg,  en  Voorburg  op  het  marktveldt  van  Hadriahus;  van 
„  Stichters,  alsdietroizetimmcragieRoomburg,  het  Veldtpaleisvan 
„Agrippine;  van 'er herbouwers,  als  het  Slot  Niewmeegen,  het „  Zeekaftecl  Brittenburg,  en  veele  andere.  Ook  zien  wy  op  eea 
„  fteen  te  Roomburg  gedolven,  dat  Luc.Septim  Severus,  en  Mare. 
„  Aurel.  Antoninus,  onder  Valerius  Pudens,  's  Keizers  Stadthou- „  der,  en  het  beleidt  van  Cecilius  Bato ,  Hopman,  dat  vervallen 
„  Wapenhuis ,  van  de  vyftiende  Krygsbende, hebben  doen  herbouwen. 
„  Een  te  Rynsburg,  met  Leg.  Inf.  Germ.  de  Legioenen  van  Neder- 
„  duitfchlandt.  Een  te  Voorburg ,  die  L.Lucretius  Fauftinianus,  uit 
„  de  Palatynfche  Wyk  te  Rome ,  en  Hooftman  over  hondert  van 
„ 't  eerde  Legioen,  anno  180.  ter  gedachtenis  aldaar  leide.  Een 
„  te  Alphen  ,  met  Leg.  J.  N.  van  't  eerftc  Legioen,  het  Minervi- 
„  fche-  Maar  hier,  noch  nergens,  wordt  gerept  van  eenig  Over- 
,,  fte  die  naamgeever  was.  Wy  kennen  Albinus,  den  tydtgenoot 
„  van  Alphenus,  die,  eene  harde  plaag  derjooden,  en,  na  Porcius 
,,  Feftus,  Landtvoogdt  in  Judea  was;  als  (geen  andere,  dan  )  de 
„  befaamde  Koning  Agrippa  zynde.  Albinus,  Bewindthecr  van 
„  Mauiitanien ,  dien  de  Mooren,  door  Cluvius  Rufus  opgeruidt, 
,,  hebben  omgebragt.  Albinus,  die  anno  k)'^.  onder  Keizer  Mare. 
„  Did.  Severius  Julianus,  in  't  Havenryk  Biittanie  muitende,  door 
„  Lucius  Pertinax,  vyf  jaaren  daar  na,  en  omtrent  vier  eer  hy 
„  den  troon  beklom ,  werdt  overwonnen ,  gedoodt,  en  met  wyf 
„  en  kinderen  in  de  Rhóne  gefmeelen.  Ons  komen  noch  andere 
„  dezes  naams  voor,  maar  niemant  in  de  Nederlanden.  Wy  ken- 
„  nen  Alphenus,  gelyk  uitvoerig  betoogt  zal  worden;  en  zooda- 
,,  nig,  dat  men  ,  heene  en  weêrloopende  om  het  werk  in  eenige 
„  vonn  van  fchynbaarheit  te  gieten,  en  geen  ander  fpoor  als  dat 
,,  van  Albinus  of  Alphenus  vinden  kan,  den  rechten  weg  mis  is. 
Wat  'er  nu  verder  van  byzondere  Oudtheden ,  en  wcetenswaerdige 
zaaken  ,  in  ,  en  omtrent  deze  Heerlykheit  van  AlfeK  ,  in  dtze 
nauwkeurige  Aflchetzinge ,  voorkomen ,  als  van  Sloten  en  Kaftcelen , 
in  haaren  kreits  gebouwt,  enz.  is  hier  elk  onder  zynen  eigen  naam 
te  zien.  Op  de  97.  bladtzyde  zegt  de  Schryver;  Hoe,  vjanneer  ^ 
en  door  ivien  het  Dorp  Alpken  een  vaftgegrocit  lichaam  is  geworden  , 
dal  's  onz.eker;  weike  onzekerhcit  hy,  niet  zonder  reden,  het  lut- 

tel en  flecht  gebruik  der  penne  ,  in  d'onweetende  en  onbefchaafde 
eeuwen,  voor 't  vinden  der  Diukkonft,  toefchryft;  daar  hy  dan 
ook  eene  tamelyke  lange  tuffchenrede,  wegens  't  verlies  van  d'on- waardeerlyke  oudheit-slchatten  veeier  Gedenkfchriften ,  enz.  inlaft. 

Tegenv  oordig{-LZg\i\\Y  ,  op  de  99  bladtzyde)  begrypt  d' omkreits  de- z.er  Heerlykheit,  op  de  niewe  meeting,  1187.  morgen  landts  ,  die, 
mild  van  gras  tw  klaver,  op  alderhande  wynen  beweidt  en  bezaait 
worden.  Ten  Zuiden  (vervolgt  hy,  op  dc  103.  106.  en  1C7.  bladt- 
zyden,  daar  wy  alle  de  tuffchenredenen  op  overflaan)  loopt  Alphen 
tot  binnen  de  brug  van  Zwammerdam  toe,  verlieft  daar  onderweeg 
met  zyne  beemden  ,  Hazerds'ifoude ,  en  grenfi ,  zoo  ver  op  de  weflz.y- 
de ,  aan  Boskoop.  Beoofien  hez.oomt  het  den  kronkelenden  Ryn.  De 
landt z.y de  is  afedcelt  in  zes  verfcheide  Polders,  als  de  Rietveldtfe , 
Saner  ,  Grootwefterfe  ,  NeJJe ,  Rynveldt/e  ,  en  Steekt fe.  Het  leit  , 
(  vinden  we  op  de  131  bladzyde)  t ujfc hen  zyne  grenspaalen  ,  twee 
uuren  «aans  in  delengte  ulticflreks  ,  langs  voortrejfelvke  wandelpaden, 
en  rywe^en;  daar  hec  de  Schry  ver  dan  verder  fchilderachtig  in 
vertoont,  en  wy  den  niewsgierigen  lezer,  als  genoeg,  naar  ons  be- 
ftek,  inde/e  Heerlyiiiieituitgevveidt  hebbende,  naar  toe  verzenden. 

ALFRICUS  ,  Biflchop  van  Utrecht,  del.  en  II. 
diens  naams :  Zie  op  ADELBRICUS. 

ALFVOET,  by  andere  /^/j-we?,  doch  qualyk  ,  moet 
zyn  Almsvoct;  het  is  een  dorp  in  de  grooteZuid-Hollandt- 
fche  Waerdt  geweeft  :  Zie  op  A  L  M  S  V  O  E  T. 
ALGID,  ook  AD  GILD,  Koning  der  Vriezen: 

Zie  op  ADGILLUS.  , 
ALIDA,  of  ALYT,  Voogdes  van  Hollandt,  In 

de  minderjarigheit  van  GraveFloris  den  V.  ALIDA,  of 
ALYT  van  Poelgeell  ,  byzit  van  Hertog  Albert,  Grave 
van  Hollandt,  enz.  Zie  van  haar  beide  op  ADELHEIT. 

A  L  K  E  M  A  D  E ,  een  Adelyk  huis ,  en  geflacht :  Zie 
ALCKEMADE. 

A  L  C  M  A  E  R ,  of  ALKMAAR ,  eene  ftadt  in  Noordt- 
Hollandt.,  onder  Ker>ner-,  of  Kennemerlandt anderhalfuur 
van  de  Noordtzee,  en  omtrent  vyf  uuren  ten  Noordt- 
oolten  van  Haarlem;  fraai  en  wel  gefterkt.  Is  van  oudts 
af  zeer  vermaardt  in  de  Kronyken  geweeft :  plag  rondtom 
met  twee  groote  en  kleine  Meiren  bewatert  te  zyn,  die 
van  kleine  beekjes  gemaakt  wierden,  aflioomende  uit  de 
niet  verre  van  daar  afgelegene  duinen.  Men  houdt  deze 
ftadt  voor  eene  der  oudtften  van  Hollandt.  Wanneer,  of 
van  wien  ze  gebouwt  is,  kan  men  met  geene  zekerheit 
zeggen.  Dat  Adgilhis  { by  anderen  Algid  ,  en  Adgild) 
de  II.  Koning  deV  Oofl-Vriezen ,  {Zoeteboom  (telt  der 
Ooft-  en  Welt-Vriezen  )  nazaat  van  zynen  vader  Radbod 
in'tjaar723.  (of,  naar  de  tydtreekening  yinP.lFinfemitts 
719.)  de  (tichter  dezer  ftadt  zou  zyn  geweeft,  verftrekt 
voor  eene  fabel  by  M.  Z.  Boxhomitts;  gelyk  ook  dat  Ali- 
maar  voortydts  Altena  zou  genaamt  geweelt  zyn  :  welke 
benaming  haaren  ooirfprong  gehadt  zou  hebben  uit  zeker 

Voritclyk /^?ro»^j ,  A'''röo»d'»,  o{  l^roone eene  zeer  vermaar- de oude  Koopftadt  der  Vriezen  geweeft  ,  dicht  by  den 
grondt  daar  nu  Alkmaer  gevonden  wordt;  na  dat  l^cron» 
verwoeft  was  geworden,  en  de  burgers  van  Verona  dicht 
daar  by  niewe  wooningcn  begonden  te  timmeren ,  waar  uit 
Alkmaer  den  aanvang  zou  hebben  genomen ,  en  Altena  gezegt 

ZOU  zyn  geworden,  te  weeten  als  Al- te- na  by  dat  ver- F  woefte 
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l^mfe-  ven  wordt.  Andere  willen ,  niet  Iniiten  waarfchynelyk 
tniiKr.  heit,  d:it  Alkmcier  al  cene  (ïadt  geweell  is  voorden  val! 

*  Trltjl.  van  f'cromi,  en  na 't  verdelgen  van  die  lladt  leer  toege- ' 
ƒ64  nomen  2ou  hebben  :  vie  op"  V  E  R  Ü  N  A.  Dit  aldus  ge- Box»  rtelt,  7. oude  het  llryden  niet  het  geene  boven  ge/.egt  is 
Tj;»*.  Y^f,  jj^i,  cerilen  oorlprong  des  naams  AL-  TE-  NA. 

Belangende  den  naam  Alkmuer^  men  meent  het  eene  vcr- 
balkrmgcvan  ALMEIREN,  of  ALMEER  te  7.yn.  In 
dc  oude  Cimbrifche  taal  wierden  zulke  wateren,  ofgroo- 
te  poelen,  Meercn  genocmt:  wy,  der  Cimbren  na'iaa- 
ten,  fpellen  gemeeiilyk  Meiren.  Vermidts  nu  ïoo  veelc 
dezer  wateren  omtrent  Alktnacr  gevonden  wierden ,  acht 
men  het  zeer  vermoedelyk,  dat  deze  lladt  daar  van  den 

naam  gekregen  heeft  van /V/wt'/V,  of,  op't  oudt  Cimbrifcli , 
Almier;  alzoo  het  daar /// iVffr  was.  Dc  Latynen  noe- 

men haar  AL  MER  IA.  Onze  oude  Voorvaders  ge- 
bruikten voor  het  woordt  Een  ( koomende  voor  eenen  ei- 

gen naam,  of  zcU'llandig  ding)  alleen  de  letter  A.  Voor eene»  man,  eene  vrouw,  ee»  menfch  paerdt,  enz.  zei- 
den ze,  rtman,  vrouw,  «  menfch,  <«  paerdt.  Daarom 

litnerur.  qq)^  eenigen ,  naar  veeier  meeninge,  het  niet  qualyk  noch 
onbequamelyk  afhaalen  van  A  lekmeer^  een  Lekmeir\  of 
een  yi/Wr  daar  veele  kleine  waterloopen  in  t'zamcn  lek- 

ken, gelyk  een  rivier  uit  eene  lekking  van  andere  water- 
valletjens,  of  rivieren  ontlhiat.    Dus  heeft  onze  rivier 
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ƒ.441. P.  Alon- 
de  Lek  dien  naam  bekomen,  omdat  ze  eene  lekking  van 

j^^^'  den  Rhy»  wzs.  Uit  deoude  boeken  en  brieven  is  bekent , Guicc  de  oude  Duitfchers,  en  hunne  Nabuuren  dc  Bataviers, 

f.  zii.    plagten  te  zegp;cn  en  te  fchryven       voor  aan;  aan  de ̂  
Pute-    aan  het,  of  dicht  by.    Dc  naam  der  ftadt  /^/wZ-fr^  beduidt 

mande    aan  den  berg.   Hdrdenberg,  eene  verbaftering  van  hardt 
fluv        (dicht)  aan  den  berg,  aan  berg:  Zie  op  HARDENBERG. 

Dit  heeft  eenigen  den  naam  doen  züódcnvsia  Am  Icck  meir , 
dat  is,  aan  h  Lek-mcer.    Ondtydts  heeft  men  omtrent  de 
ftadty^Z/iwrt^r  twee-en-veertig  Meiren  getelt ,  en  de  ftadt 
zelfs  is  op  twee-en-twintig  Eilandtjes  gebouwt.  Tien 

dezer  Meiren,  als  dat  van  Bergen,  de  Dale ,  dtF^erona, (  of  de  f^roone  )  de  Zwyne ,  dc  Boeckelaar ,  de  Hequeron ,  de 
van  Alk-  Grabbel,  de  Ter/tpel ,  de  Argellaar,  en  den  Achtcrfien ,  zyn 
maar     al  voor  meer  dan  hondert  jaren  (op  koften  der  Heeren 

f.f>  l  8.  van  Brederoode,  van  Egmondt,  van  Dirk  van  T'cylingen , 108.      Rentmeejler,  en  andere  Burgeren )  door  (luizen ,  molens, 
Pars  In-  afleidingen  des  waters,  enz.  droog,  en  tot  zeer  goedt 
dexBa-  -weiiandt  gemaakt.    In  't  jaar  161  j.  waren  'er  noch  vyf 
'''^•/"'i- bewaterde  Meiren,  namentlyk  de  Diepe,  de  Voore  ,  de 

Schermer ,  de  Byems,  en  del-Faerde ,  die  men,  ter  oorzaake 
van  hunne  diepte,  behouden  wilde;  als  mede  wegens  de 
vifchrykheit,  daar  veel  voordcels  van  getrokken  wierdt. 
Niet  vreemdt  dan  dat  Alkmaers  naam  ontftaan  zou  zyn 
van  Al  meir ,  daar  byna  alles  meir  was,  of  van  A  lekmeir, 
of  wel  van  Am  lekmeir.    De  Heer  Adrianusjunius  getuigt, 
dat  hy  in  de  oude  fchriften  der  BifTchoppen  van  Utrecht, 
niet  vondt  dan  Al  meer.     Maar  laat  ons  ook  den  Heer 
Chr.  Schotanus  hooren ,  die  dezes  naams  oorfprong  afhaalt 

van  't  water  genoemt  ALMEERA,  ofALMERA. 
Batavia  Hy  verhaalt  dat  Bonifacius,  te  vooren  Vinfried  genoemt, 

veele  anderen  met  zich  neemende,  naar  Utrecht  en  Vries- 
landt  trok,  varende  over  't  'Wir.er  Almeera ,  inWert-Vries- 
landt,  daar,  zegthy,  de  fladt  Alkmaer  haren  naam  van 
draagt,  doende  met  leeren  en  prediken  zeer  grooten  vjyc. 

Schetani  Alk-naar  15  zeer  vermaardt  in  de  Stichtfche  en  Hollandt- 
Kr.'van  fche  Kronyken,  als  de  plaats  die  de  meefte  aanüooten 

Jrled.    mort  uitltaan,  wanneer  de  Hollanders  en  IVe/i-p'riezen  re- 
gens malkanderen  oorlogden,  of  op  roof  uitgingen.  On- 

der Dtderik  den  IL  Grave  van  HoUandt,  is  Alkmaar,  na 
een  hevig  gevecht  tegen  de  Vriezen,  op  eene  elendige 
wyze  verbrandt  geworden.    Diderik  ftorf  in  't  jaar  9SS. 
of  daar  omtrent.  In  't  jaar  1 1 32.  hebben  de  Vriezen ,  aange- voerdt  door  Floris  den  Zwarten,  broeder  van  Grave  Diderik 
den  VI.  (beide  zoonen  van  Grave  Floris  den  Vetten^  tegen 
wien  hy  was  opgedaan ,  Alkmaar  ingenomen ,  en  in  vlammen 
gezet.  Wederom  op  gelyke  wyze  in 'tjaari  169.  Noch  trof 
deze  ftadt  het  zelfde  onheil  weer  iipf.  door //^/V/f;», broe- 

der van  Grave  Diderik  den  VU.  die  de  Vriezen  tegen  hem 
haddeopgehitfl.  Dezebrandtftichtingenzynin  die  oorlogs- 
tyden  voorgevallen,  en  meed  alle  moedtwillig aangerecht; 
Ongevallig  ,  en  door  een  onvoorziens  ontdaan  vuur, 
wierdt  in  't  jaar  1328.  Alkmaar  met  de  Kerk  in  de  alFche 

Böx^or.  gelegt.    In  d'onruften,  tullchen  Vrou  ̂ ^^«^'«i  Gravinne 
van  Hollandt  ,  enz.  en  Hertog  Philips  van  Burgundiën , 
hielden  de  Kermers  ,  of  Kennemerlanders  ,  inzonderheit 
die  van  Alkmaar,  zich  dantvaftig  by  de  Gravinne;  doch, 
te  kort  fchietende  ,   wierden  ze  door  gemelden  Filips 
gedwongen  hunne  dadts  poorten  ter  neer  te  werpen,  tot 
den  grondt  toe  alles  te  Hechten,  en  de  gedalte  van  een 
dorp  aan  te  necmen.   Meer  andere  onheilen,  en  zwaa- 

tre  rampen  heeft  Alkmaar  moeten  uitdaan  onder  de  bloedi- 

ge Hoekfche  en  Cabeljauvjfche  verdeeltheden  ;  en  't  landt- 
verdervende  Kaas-  en  Broodts- fpel.    Den  25-.  Junius  ifi?. 

^'"J""'  vielen  de  Gelderfchen,  t'zamen  met  de  Vriezen,  onver- 
Wacht  in  Alkmaer  t  en  pionderden  den  burger  acht  dagen 
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lang:  De  buit  was  te  aanmerkelykcr ,  omdat  de  Ingeze»  „a^^ 
tenen  van  d' omlegj^ende  plaatzen  zich  met  hunne  bcdef/r 

goederen ,  binnen  die  lladt  hadden  bcgeeven.    Hoe  die  ̂ ^j.' van  Alkmaer  het  met  de  Keunemers  ,  op  de  zyde  van  o  tioU. 
V rou wc hielden  ;  dcdadt  Haarlem  belegerden;  het  Kron. 
huis  te  Heemskerk  veroverden  en  verbrandden  ;  Edam  ,  ƒ  57^. 
Monikkendam,  Purmcrendt ,  en  Enkhuizen  innamen;  den  <>  'laf- 
Schout  van  Hoorn  met  veele  der  zynen  vcrfloegen  ,  doch  filt  Hifi, 

weer  door  die  van  Hoorn  gedagen  wietden;  hoe  Her-  ü''"'* tog  Ellips  hen  in  eene  zwaaredratte  doemde,  ook  Alkmaer  P-  i*7« 
door 't  Kaas- en  Broodts- volk  ingenomen  wierdt;  nevens 
veele  andere  aanmerkelykheden ,  kan  men  beknopt  vin- 

den in  de  Batavifche  Arkadia  van  den  Hecre  Heemskerk: 
Zie  ook  op  KAAS-  EN  BROODTS-  SPEL:  op  AL- 
BERT  HERTOG  VAN  SAXEN;  op  VRIEZEN;  op 
JACOBA,  GRAVINNE  van   HOLLANDT;  op 
FlLlPS  HERTOG  van  BURGUNDIËN,  enz.  In 

het  jaar  l^l'^-  trok  Don  Frederico ,  zoon  van  Fcrdinando  di 
Toledo,  Hertog  van  Alba,  den  21  Augudi,  met  zyne  Span- 

jaarden voor  Alkmaar,  en  wierdt  die  dadt  zeer  nauw  be- 
legert.   Die  van  binnen,  door  Prins  Willem  van  Oranje 

met  eenige  bezetting  voorzien,  deeden  dikmaals  uitval- 
len, en  bragten  daar  door  de  Spaanfchen  groote  fchade 

toe  ;  die  den  18.  September  een-  ander-  en  ten  derden 
maal  eenen  vervaarlyken  Storm  aanbragten;  maar  wier- 

den t'elkens  kloekmoedig  en  heldtdadig  afgeflagen:  jon- 
gens, meisjcns,  en  vrouwen  droegen  geduurig  hoepen  erx 

touwreepen  aan,  met  pek  en  teer  bedreeken,  die  zy  dan 
brandende  op  den  aanvallenden  Vyandt  wierpen;  gooten 
ook  ziedend  heet  kalk  water ,  ondereen  hagelbui  van  gloei- 
jende  keideenen  ,  opdeBefpringers :  De  Spaanfchen  leden 
daar  door  groot  verlies,  en  wierden  ganfch  onwillig  om  ver- 

dere bedormingen  te  doen.    Toen  Fredenk  dit  bemerkte, 
en  daar  boven  vernam  dat  des  Landts  Staten  bedoren  hadden 
veel  liever  dyken  en  dammen  door  te  deeken,daaral  een  Uooft 
begin  van  wierdt  gemaakt,  d-m  Alkmaar  in  Spaanfche  han-  tJed. 
den  te  zien  vallen;  daar  noch  by  'quam  dat  het  geduurig  Hill. 
regende,  brak  hy  den  8.  (10.)  Odlober,  met  zynganfche  /-SBo. 
Heir,  na  een  beleg  van  zeven  weeken,  op.    In  den  aan-  P  C.Bor 
vang  van  't  beleg  droeg  zich  iet  zeldtzaams  toe.  Zoo 
haad  de  Spanjaardts  zich  voor  Alkmaar  lieten  zien,  was  ̂ 'f'^' 
de  fchrik  onder  de  burgers  zoo  groot,  dat  de  meeden  ̂ •/•33»« 
naar  de  Kermer-poort  liepen,  om  weg  te  vlieden,  met 

verlatinge  van  alles,  alleen  maar  om  hun  leven  tebehou-  ̂ ^^^f*^' den.  Zy  meenden  dat  de  wegen  aan  die  zyde  noch  vry  ̂ ^^^^ 
waren :  maar  de  dadt  daar  ook  van  den  Vyandt  bedoten  jQ^-nrtyk 
vindende,  veranderde  hunne  vreeze  in  wanhoop,  met  ii^rHe- 
een  beduit  van  zich  tot  het  uiterde  te  willen  verdedigen,  ̂ ^^/. 
gelyk  zy  deeden.  De  belegeringen  v^in  Haarlemen  Alkmaar  f_  ̂óq. 
hadden  den  Spanjaardt  de  kracht  van  zyn  leger  beno-  e.v. 
men:  en  men  mag  zeggen,  dzx Alkmaar  de  noodtfchikke-  Rheid 
lyke  Paaldeen,  het  niet  plus  ultra  (verder  niet)  der  vero-  Ned. 
veringen  van  Duc  d'Alba  geweed  is.    D'afbeelding  van  't  Oorl. 
Geldt,  in  deze  belegering  gedagen  te  y^//é/Kiz^r,  kan  menƒ•'6.(»ƒ 
in  de  Medalifche  Hidori  van  P.  Bizot  vinden.    De  Ma- ƒ  18. 

gidraat  deedt  die  Munt  van  tin  daan  ,  delde  ieder  duk  op  •S'*"' 
30.  duivers,  tot  10000.  guldens,  om  'er  't  Krygsvolk 
mede  te  betaalen,  onder  belofte,  dat  na  het  ontxet  goedt  ̂'fi- 
zilvergeldt,  ter  zeiver  waarde ,  daar  voor  gegeeven  zou  ̂ '^  ' worden.    Gedurende  de  belegering  namen  de  belegerden 

eenen  Spanjaardt,  Jerolymo  d'Arcabo  genoemt,  gevangen:  f"^  '  ' 
hy  wierdt,  niet  tegendaande  hy  zeer  erbarmelyk  om  zyii'^(,A 
leven  badt,  opgehangen;  boodt  aan,  indien  men  ̂ ^^'^  ii,-J_ 

deze  weldaadt  deede,  dan  zoo  wel  als  alle  de  Alkmaar-  j-  '^ ders,  en  andere  Geuzen  ,OiZn  den  Duivel  te  willen  gelooven :  soribU. 
Daar  uit  blykt  wat  de  Spaanfchen,  en  Roomfch-Geedely-  ƒ153. 
ken  hun  volk  van  de  Religie,  en  't  Geloof  der  Neder-  ibjd. 
landtfche  ,  of  Geuze  Ketters  wysmaaken  ,  of  immers 

toen  wysgemaakt  hebben.    In  't  voorgaande  jaar  i^yi. hadden  die  van  Alkr/iaar  het  Minnebroeders  klooder  , 

dat  in  't  jaar  1443.  begonnen  was  te  bouwen,  ganfchelyk 
verwoed.    In  't  jaar  1470.  zyn  'er  de  twee  aan  een  ge- 

bouwde kerken  ,  van  St.  Mactheus  en  St.  Laurens,  afge* 
broken,  en  in  der  zeiver  plaats  eene  andere  zeer  treffely- 
ke  Kerk  opgerecht.   In  't  jaar  15-60.  wierdt  'er  het  Stadt- 

huis, en  de  Schutters  Doelen  gebouwt;  en  in 't  jaar  15-60. 
d' eerde  Zoutkeet  gedicht:  Twaaifjaren  daar  na  wierdt  de 
dadt  vergroot,     van  de  beroerten  binnen  Alkmaar,  in  de 
Remondrantfche  tyden  :  Zie  iets  op  CO  NT  RA-  RE-  l.^. 

MONSTRANTEN,  en  REMONSTRANTEN:,,,;,.' 
inzonderheit  op  VENATOR  (Adolphus.)    14'^illem  />.  353. 
Roomfch  Koningk,  heeft  dicht  by  Alkmaar,  in  het  jaar 

125- 5'.  doen  bouwen  het  flot  T'urenburg,  of  Toomburg,  dus 
van  hem  genoemt  ,  om  daar  door  zynen  toom  tegen  de 
Vriezen  te  kennen  te  geeven  ,  en  dat  hy  voorgenomen 
hadde  hen  ganfch  te  verdelgen:  Ook  heeft  hy,  tot  des  te 
meer  zekerheit  van  zyn  Landt,  met  zeer  groote  koden, 
eenen  Dyk ,  van  Alkmaar  af  tot  de  uiterde  pollen  van 
IVeft-Vrieslandt  toe ,  doen  leggen,  om  bevrydt  te  zyn  van 
de  invallen  der  Vriezen  in  Hollandt ;  latende  daar  op  twee 

Kadeelen  bouwen,  't  een  Nievjburg,  het  ander  AlulJelburg 
geheeten.   Alkmaar  heeft  een  zeer  wydt  uitgeftrekt  Rechts-  o.HoU. 

ge-  Kron. 
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Ïebiedt,  onder  lich  hebbende  22.  Heerlykhedcn ,  en  34. 
)orpen,  behalven  veele  treffelyke  Buurten;  verdeelt  in 

vyf  cige  Bailjuwfchappen;  dan  noch  twee  Dorpen  onder 
andere  Bailjuwfchappen  leggende;  meell  allezeer  fchoon 
en  bloeijende.  De  Bailjuwfchappen  ^yn:  1.  Dat  van 

Egmondt^  voortydts  een  Graaffchaf  ̂   heeft  onder  vJch  Eg- 

Schoian.  Motfdt  binnc»,  Egmnndt  op  Zee,  Rtnnegorn  (oudttydts  Re't- 
ƒ136.  nichem,  en  Keinichor/t)  en  Egmondt  op  den  Hoeve,  daar  't 

Slot  Tan  den  Grave  plagt  te  fiaan.  Men  ïiet  'er  noch 
den  gebroken  Toren  ,  met  de  ruïnen  van  't  Kafteel. 
II.  't  Bailjuwfchap  van  daar  onder  behooren  de 
Dorpen  Hannkhuizen ,  Barrmghorn  (Barfinghorn)  Burghorn , 

Zeeuw 
Bat  ll- 
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man 
voor 
Scrive- 

nyk. f"" Colhorn ,  SchagcK ,  een  ïeer  oudt  Dorp,  heerlyker  dan 
eenig  ander  in  geheel  Noordt-Hollandt ,  cn  Wcft-Vries- 
landt:  zie  op  SGH  AGEN.  Behalven  de  nu  genoem- 

de Dorpen,  behooren 'er  onder  dit  Bailju"wfchap  noch 
een  goedt  deel  fchoone  en  ryke  Buurten,  waar  van  de 
meerte  wel  voor  kleine  Dorpen  touden  mogen  doorgaan; 

zlsGroiewa!,  de  Nes,  'ijallewal,  of 'Ti'^llcvjal ,  Lutjewal, 
Alendorp,  Tjaardtdorp ,  Hak,  Oudeiverf,  M'ybevjerf,  Kie- 
zifgiverf,  Ouder/ians  Hage ,  groote  Keinze ,  kleine  Keir/ze ,  en 
den  Hoef  {Hoep.)  III.  't  Bailjuwfchap  van  NiirojLarg , 
hcvat  Z/iidtJierwoude  {Zuidtjcherivoude  ,)  een  zeer  oudt 
I)orp  ,  Noordtfcherwoude  ( Noord/ferwoude ,)  Broek;  deze 
drie  Dorpen,  t'zamen  met  Langoid^k,  heeft  Keizer iC^r^/ 
de  V-  met  het  voorrecht  begiftigt,  om  'er  eeneStadt  van 
te  mogen  maaken  ,  waar  van  de  Hoqftkerk  in  Zuidtjlher- 
vjoude  zou  zyn:  Zie  op  SCHERWOUDE  (Zuidt:) 
voorts  St.  Bafikris,  (verbaftert  van  St.  Pankraes)  Kocdyk, 
daar  onder  Huiswaardt,  deRyp,  een  zeer  vermaardt  Dorp, 

Graft,  't  Noordtendt,  (te  weeten  van  Graft ) de/f'o»^/^ ,  by en  onder  Graft  en  Schermer,  Schermer,  oï Noordtfchermer , 
of  Schermerhorn ,  Zuidtfchermer ,  of  Groote  Schermer ,  Graft- 
dyk,  Urfem,  (waaronder  Rujïenburg,  en  Noordtdyk)  My- 
zen,  en  Oudtdorp,  voortydts  Ooverbeek.  IV.  't  Bailjuw- 

fchap van  Nierop ,  heeft  Oude  Nierop ,  Nieive  Nierop  (  voor- 
tydts genoemt  Niewerdorper  Kogge)  en  Wtnkel.  Nierop 

heeft  eertydts  gevoert  den  naam  van  Yerop.  V.  't  Bail- 
juwfchap van  St.  Marten  ,  waar  onder  St.  Marten,  de 

Burgh,  deNoordt-  en  Zuidt- Ryp ,  Fackoogh  (voortydts  ̂ «Z- 
éenkogge,)  dan  noch  Boeckel,  Vierhuizen,  Niewpoort,  en 
Vernebroek,  in  't  Bailjuwfchap  van  Kennemer landt.  De 
Kafteelen,  Sloten,  en  Adelyke  Huizen,  in  en  omtrent 

het  gebiedt  van  Alkmaar,  worden  genoemt  't  Kafteel  van 
Verona,  dat  op  de  Huisvjaarder  Geefi ,  oï  St.Banckris{Pan- 
craes)  Geeft  gedaan  zou  hebben,  omtrent  de  ftadt  Verona, 
of  Vroonen.  't  Kafteel  van  Egmondt,  dat  op  de  Hotive  ge- 
ftaan  heeft,  waar  van  de  verwoefte  muuren  noch  gezien 

"worden.  De  Kafteelen  'ïoornburg,  Niewburg,  en  Middel- 
burg, boven  gedacht.  Het  Huis  te  Renejfe,  door  de  Vrie- 

zen vernielt;  't  Kafteel  Eenigenburg,  't  Huis  te  Cranen- 
broek,  't  Huis  te  Koevel,  't  Huis  te  Raaphorft ,  't  Huis  te 
Banjaardt,  't  Huis  te  Riedivyk;  alle  door  de  Vriezen  om 
verre  geworpen  :  't  Huis  te  Coulfler,  ofKoufter,  in  't  jaar 
ifiy.  door  de  Gelderfchen  verbrandt,  daar  na  herbouwt, 

doch  niet  zoo  fchoon  als  voorheen,  't  Huis  te  Ackerfloot, 
(Aker/loot;)  't  Huis  te  Mye,  't  Huis  te  Boekei,  't  Huis  te 
Cronettburg:  deze  alle  t'zamen  zyn  door  ouderdom  ver- 

gaan. \  Prinjfen  Hof  h\nnen  Alkmaar ,  aan 't  Adelyk  ge- 
flacht  van  TciUnge»;  't  Huis  te  Eechtrop,  tuflchenBurg  en 
Schorel  ,  eigentlyk  School  te  Rel;  't  Huis  te  Niewburg, 
oïYpelen,  in 't  Noordtooften  van  Heyloo,  't  Kafteel  van 
Schagen ,  te  Schagen;  't  Hof  of  Nbys  Hof  binnen  Alkmaar , 
voor  dezen  een  Kloofter  geweeft;  't  Huis  te  Egelcnburg , 
in 't  Zuidt-ooften  van  Heilüo;  't  Huis  te  Kok,  tuflchen 
Heiloo  en  Lymmen  :  Men  zal  meeft  alle  (k'genoemde 
Dorpen  en  Kafteelen,  ieder  op  zynen  naam,  in  dit  ons 
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Werk  vinden.    Onder  't  Rechtsgebiedt  van  Alkmaar  heb- 
ben ook  veele  Kloofters  geftaan ;  maar  uit  alle  de  andere 

heeft  uitgemunt,  zoo  in  pracht  van  gebouw,  als  in  ryk- 
dom ,  de  Abdy  van  St.  Benediéius  te  Egmondt ;  het  niewe 
Bisdom  van  Haarlem,  opdat  die  BiflTchop  op  de  goede- 

ren dezer  Abdye  zynen  ftaat  zou  konnen  voeren,  inge- 
lyft;  alzoo  de  Paus,  op  't  aanzetten  van  Koning  Filips 
den  II.  van  Spanjen,  in  de  Nederlanden  niewe  Bilfchop- 
pen  hadt  aangeftelt.  Te  Alkmaar  was  ook  eene  zeer 

tïc'Xel^ke  Bibliotheek,  zoo  van  oude  gefchrevene,  als  ge- 
drukte Boeken.  Verfcheide  geleerde  Mannen  heeft  Alk- 

maar uitgelevert,  en  daar  onder  Petrus  Nannius ,  Petrus 
•Foreftus,  en  andere  meer:  ook  den  ongemeenen  konftry- 
ken  Cornelis  Drebbel,  uitvinder  van  zeer  rare  Natuurkun- 

dige, Mathcmatifche,  en  diergelyke  nooit  bekende  vin- 
dingen; waar  van  op  zynen  naam  breeder.  Onder'tClaf- 

fis  van  Alkmaar  ftaan  de  volgende  Kerken  en  Predikan- 
ten, boven  die  van  de  ftadt  zelfs;  Oude  Niewdorp,  IVeft- 

grafdyk,  Noordtzyp ,  Koog  op  Texel,  Driehuizen,  Koe  dyk, 
Wermenhuizen ,  Borg  op  Texel ,  Oofterendt  op  Texel ,  Pelten, 
Bergen,  Berfingerhorn ,  Pankraes ,  Valkoog,  hinkel,  Eg- 

Boll.in  f»ondt  op  den  Hoef ,  Egmondt  op  Zee  ,  KoThorn,  Oudkerfpel, 
^Ik-  Bedykte  Schermer,  IVieringen  (heeft  twee  Predikanten.) 
^"T'j  7  ̂'^'^  ̂ ""^^  ̂ ^^''^  ̂ "'^^  "P  Texel,  de  Wal  op  Texel , 
t.jfiitt  Zutdtfchervjofuk ,  met  Broek  ̂   Nmdtfchcrwoudc  ̂   Groet ,  met 
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Kamp,  Schermerhorn 
Graft,  Ooflgraftdyk ,  Eenigenburg,  Nievje  Niedorp ,  St.  Mar- 

ten ,  Heiloo ,  Calansoog ,  IVieringerwaerdt ,  Schagen ,  Haringk- 
huizen,  Outdorp,  met  O  ver  beek,  Zuidtzyp ,  Schorel,  Huis- 

duinen, met  de  Helder:  Alkmaar  is  het  eindt  van  Kenne- 
merlandts  gebiedt. 

[De  Heer  Alting  heeft  'er  het  volgende  van  aangetekent  r] 
„ALKMAAR,  een  oude  ftadt  der  Marzaaten  ,  zelfs 

„met  den  naam  zulks  betoogende;  daar  na  der  Kenne- 
„  mers,  en  van  het  overige  Hollandt  eene  grensvelting  ; 
„  echter  geenzins  vaft  genoeg  tegen  de  Vriezen;  door 
,,  Karei  den  Grooten  en  zyn  Amptvolgeren  belaft,  om 
„  zich  buiten  de  Kinchem  te  houden.  Én  hier  van  daan 
„  een  Tolhuis,  vermidts  het  een  grensplaats  was:  wiens 
„  tol  Diderik  de  II.  geheel  aan  den  Abt  van  Hecmund 
„  toegeleit  heeft,  ook  de  landeryen ,  die  zyn  vader  Dicderik 
„  in  dit  Ambacht,  al  voor  het  960. jaar ,  gefchon ken  hadt, 
,,  vermeerderende.  By  het  welke  Diederik  de  5<le, 
„  bct-na-achterkindts  zoon  van  den  ecrften,  het  recht, 
„  om  een  Schout  aan  de  Stadt  en  het  Ar/ibacht  van  Alk- 

„  maar  te  geevcn  ,  [_Amboch't  noemen  het  de  grieven  J „  heeft  toegedaan. 
„  In  het  jaar  11 32.  hebben  de  Vriezen  het  ingenomen, 

„  geplundert,  cn  verbrandt,  zelfs  ook  het  Heiligdom  de 
,,  Kerk.  Wederom  het  zelve  in  het  jaar  iióó.  maar  de 
„  niewe  Kerk  niet  aangcroert.  Tenderden  maale,  in  hec 
„  jaar  1169.  wederkomende,  om  den  herbouw  te  verhin- 
„  deren,  hebben  zy  den  brandt  der  poorten  alleen  met  het 
„  bloet  van  eenige  der  hunnen  geboet;  zoo  als  te  zien  is 
„  byM.Stoke  (in Diederik  denó. )by  wienfchier elk  bladt 
„  van  Alkmaar  krielt. 

,,  Het  is  een  ftadt  van  volop,  en  zeer  net,  met  een 
„fchoon  Ommelandt,  omtrent  -fooo.  fchreeden  van  de 
„  Noordtzee,  1000.  van  Hoorn.  Binnen  de  Kinchem, 
„  fchoon  het  heden  onder  Weft-Vrieslandt  gerekent 
„  \vordt;  of,  zoo  als  het  gemeen  fpreekt  ,  onder  de 
„  Noordt-HoIIandtfcheftedcn,  en  wel  mede  indenvoor- 
„  rang  geftelt.  [Wat  de  Heer  Simon  Eikelenberg ,  in  zyne 
Befchryving  van  Alkmaar,  (belooft  in  zyn  werk  nopende 
de  geftelthett  van  Weftvrieslandt )  verder  voor  fraaije  zaaken 
van  deze  Stadt  in  't  licht  zal  brengen,  zal  ontwyfelbaar 
het  leezen  aller  Oudheitsminneren  overw^aerdig  zyn.] 
ALLEUZEN,  'tis  een  Dorp  in  de  groote  Zuidt- 

Hollandtfche  Waerdt  geweeft,  doch  met  zoo  veele  an- 
dere, in  de  fchrikkelyke  overftrooming  1421.  vergaan. 

ALLERHUIZEN,  het  wordt  in  de  Handtveften 
van  Hendrik  Biilchop  van  Utrecht,  van  het  jaar  i2Öf.  ge- 
zegt  een  huis  geweeft  te  zyn  omtrent  Amersfoort,  het 
welk  d'oudtheit  des  tydts,  te  gelyk  met  den  naam,  heeft 
uitgevvifcht.  ( by  Heda.  ) 
ALLINGAWIER,  een  der  zeven-en-twintig  Dor- 

pen van  de  Vriefche  Grietenye  Wonferadcel ,  in  't  quartier 
H^ejlergoo.  De  Predikant  van  Exmorra  bedient  met  een 
Allingawier  in  combinaatfchap :  ftaat  onder  't  Claffis  van 
Bolfivaert  en  U'Wkur/i. 

A  LM  ,  éen  Rivier,  of  Riviertjen  in  de  groote  Zuidt- 
Hollandtfche Waerdt  geweeft;  di^ix  Almftèyn ,  Almmonde^ 
Almsvoet  hunne  namen  van  voerden:  Zie  op  ALM- 
STEYN,  ALMMONDE,  ALMSVOET. 

A  L  M  E  L  O  O ,  voortydts  eene  goede  Stadt  in  de  Pro- 
vintie  van  Overyft^el  ,  in  't  Landtfchap  Twcnt  geweeft; 
die  in  den  oorlog,  tuilchen  Spanjen  en  de  Vereenigde 
Nederlanden,  zoo  veel  geleden  heeft,  dat  ze  van  eene 
Stadt  een  Vlek  is  geworden,  of  een  open  Steedtje;  legt  op 
een  beek  ,  komende  van  Oldenzeel ,  twee  mylen  van 
daar  zich  in  de  Vydre  uitftortende ;  is  anders  wel  bewoont. 

[De  Heer  Alting  zegt  'er  het  volgende  van.  ] 
ALMELO,  een  Steedtjen  in  Twente,  aleer  de  zetel 

van  een  Ridderlyk  huis,  waar  van  het  de  naam  heeft,  of 
van  den  ftamme.  In  een  Handtveft  van  Hendrik ,  Bif- 
fchop  van  Utrecht,  1260.  wordt  al  gewag  gemaakt  van 
ALMELOE.  Het  houd  noch  den  naam,  en  legt  omtrent 
8000.  fchveeden\znAldazala  enOthmarJfen ,  vaft  even  wydt. 

ALM  EN,  een  Gerechtsbank  in 't  Schoutampt  van 
Zutfen.  Toen  in  't  jaar  I5'47.  op  geheel  Gelderlandt  en 
Zutfen,  eene  fchatting  van  75000.  guldens  was  gelegt  , 
wierdt  het  Quartier  van  Zutfen  (  een  der  vier  Quartieren 

dezes  Vorftendoms)  op  14475'.  guldens  gefchat.  Tot  deze 
fom  moft  het  Schoutampt  \dinZutfen  {hcv TLttende Voorden , 
met  het  onderhoorige ,  de  twee  Gerechtsbankcn  Aimen  en 
Gorzele,  IfWinsfeldt  en  l-llgmond  )  eene  der  zeven  verdcc- 
lingen  des  gemeldcn  Quarticrs  ,  opbrengen  1773.  gl. 

12.  ft.  i\  penn.  daar  Almen  en  Gorzele  t'zamen  in  laftten 
664.  gl.  ly.  ft.  x\  penn. A  L  M  E  N  U  M ,  een  der  acht  Dorpen  van  de  Vriefche 
Grietenye  Barradeel,  in  Weftergoo.  By  dit  ALMENUM 
heeft  voortydts  zekere  Buurte  geweeft,  tuftTchen  de  Slo- 

ten of  huizen  van  twee  Edelen,  genoemt  Harllnga,  ca 
Harns.  Deze  Buurt  wierdt  aangebouwt ,  en  bcviuani  Stadts 

gien  in 't  jaar  1234.  doch  twift  ontftaande,  of  zy 
naam  naar  Harlmga,  of  Hams  zou  dragen,  behieldt 
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Harlinga  de  ovcrhaudt;  en  dit  zou  d'oorfprongk  der  Stadt 
F  4  li^r- 



Wi»ftm. 
MCbttr 

t.yn* yriefcht Krjayk 
im  zyne 
ktfcbr. 

vc 
Houvt i.d.f. 

158 
Aliing 

Nol. 
Germ. 

f.  ir. 
HetU  ia 

Balde- ric. 
He  Ja  in 

Odil- 
bald. 

r.der 
Jiouve. 

V.d. 
Hoiive. 
O.Holl. 
Kron. 
Balen 

tefchr. 
van 
Dordr. 
/>.693. 

Goudh 

ƒ•  151- 
A. 

Kemp. 

p.217. 

Leeu- 
wen 
f.  843. 

Goudh 

ind'0. Holl.Kr. 

ƒ•  'SI. 
IJZ. S.  V. 

Leeu- 

■uen 

Bat.  III. 
ƒ.843. 

844. lidem 
Goudh, 

Leeu- 7tt». 

44  ALM 
Hirrtiif^em  pcwccft  7yn;  *  welke  Stadt  door  den  aanloop 
der  ïco,  al  \  oox  luiig  Wclhvaarts  afgcllaf^cn,  docli  Ooil-  j 
waarts  weer  aaiigcbouwt  is.    Dc  Huizen  Harlinga  (ecni-  ! 
ge  Schryvcrs  hel)ben  Harliga)  cn  Harns  leggen  van  dc  j 
ïcegidven  overdekt,  en  dezer  wyze  7.ou  eenc  overoude  | 
Vriefche  Profecye  vervult  vyn  geworden:  aldus  luidt  'ic 
in  't  V'riclch;  Harns  tn  Hir  'iga  jlhille  vorgusn  ̂   ca  /llmeHUm 
f.hil  hlijMwe  Jl.i.cM.    Dh heeft  noch  llemniirige  in 
de  Kerk  binnen  ILrlmo^c».   Hier  legt  ook  Grr.ti:}ga  State, 
of 't  Huis  GrtittngcH.    In  dit  Dorp  ylln^niin:  '/.ou  qmtrent 
het  jaar  Süo.  eene  Kerke  gcweell  zyn,  de  Dom  van  St. 
Michiels  genoemt. 
ALM  ERA,  een  Water,  of  Rivier  in  Weft-Vries- 

landt  geweell ,  daar  de  Stadt  Alkmt'cr  den  naam  van  2011 
bekomen  hebben  :  Zie  A  L  C  K  M  AE  R. 

[De  Heer  Menlb  x\lting  tekent  van  ALMERA  het 
volgende  aan  :  1 

A  L  IM  E  RE  is  ook  een  Kerk  ,  die  van  Keizer 
Otto  de  Grootc,  in  het  948.  jaar,  hier  het  Koningklyl: 

recht  van  villcherye  ,  met  d'opkomltc,  vJloijgcfrlji'.löt  ge- noemt,  bekomen  heeft.  Het  is  een  foorte  van  tol,  op 

dc  fthepen  geleit,  die  de  grootc  7.ee  bcvaarcn  ,  CogC»-''! 
noch  ten  tyae  van  Melis  Stoke  genoemc.  Wederom  ge- 

denkt die  Keizer  het  zelfde  iu  ecnc  handtvcft  des  jaars 

95-3.  De  blaffert  der  goederen  van  Utrecht  doet  daar  noch 
by  dc  tienden  der  zegens.,  of  J'eimn^  cn  wyft  de  paats  aan 
ncttens  de  watcripg  van  yamip  ,  die  in  't  Han^rlemmer Meir  Üort ;  waar  uit  in  bedenking  komt ,  of  dit  zelve 
Meir  niet  by  de  Ouden  ALMEE  RE  gehectcn  zy,  of, 

ten  minllcn,  een  groot  deel  van't  zelve.  ÏVilhch:itcs Ccm- meticenjis  \CThn?.\t  [Hijl.  Norm.  /.  11.  c.  8. )  dat  Rolle ,  dc 

Noorman.,  by' het  water  Almera  fiont  ;  nadat  hy  Radbod Vorfl  der  Friezen  ,  byflant  aan  d-*  Walchcrfchcn  bren- 
gende, verdreven  hadde  ;  en  de  Friezen,  met  hunne  fiere 

benden  weder  op  hem  aanvallende,  nochmaals  qualyk  ge- 
havent  wierden. 

A  L  M  K  E  R  K ,  een  Dorp  in  't  Droflampt  Ahen^i ,  on- 
der 't  (teedtjen  IVoudricheni  (of  IVurknm)  heeft  Kerk  en 

Predikant;  Itaande  onder  't  ClaiHs  van  Gornichem. 
A  L  M  K  E  R  K  ,  geweel>  een  Dorp  in  de  groote 

Zuidt-Hollandtfche  Waerdt ;  doch  met  zoo  veeie  ande- 
re Parochye -  of  Kerfpelkerkcn  (op  72.  gerekcnt)'  door 

de  golven  in't  jaar  1421 .  verflonden.  Echter  zyn  een  gedeel- 
te dezer  Dorpen  weer  boven  gekomen.  In  het  jaar  695". 

of  wat  laater,  heeft  Bilfchop  Si-iithcrtus .,  een  van  St.  IVil- 
kbrords  difcipelen,  te  Ahnherkcn  te  Gyze:}.,  in  Zuidt-I-}ol- 
landt,  het  volk  met  grootcn  yver  tot  Chriften-Geloof 
bekeert,  en  aldaar  veele  Heidenen  gedoopt. 

ALM  MONDE,  is  ecne  A-mb*achts  Hcerh/kheit,  in de  groote  Zuidthollandtfche  W^.erdt,  voor  dien  zeer  ge- 
weldigen inbreuk, in'tjaar  1421.  gev,'eell;,maartocnmGtzoo veele  andere  Parochiën,  of  Dorpen  met  Kerfpelkerkcn , 

verdronken,  en  van  de  golven  bedekt  gebleven.  Lag  in 
de  Dortfche  Waerdt,  ten  cofcen  van  Hochenejp ten  zui- 

den van  Drimmelen .,  drie  mylcn  ten  \7efien  v.-n  Dz'Mcl- 
monde.,  ten  noorden  ter  halver  Maaze,  tegen  den  iriOndt 
van  de  Rivier  £Al;n  ;  groot  ,  Hcmelsbreedtte  1291. 
Mergen. 
ALM  MONDE,  een  Adelyk  GeHacht  in  Holkndt. 

Corneïis  van  Almmonde  Corntliszoon  ,  had  jufirou  Heilwich 
van  Botlandt,  hare  moeder  v/as  Hanrnjlede  ;  de  gemelde 
Cornelis.  Schildtknaap ,  woonde  te  Geervliet;  (torf  i45'7. 
Die  van  Almmonde  zyn  afkomfti-g  van  cf  uit  hït  Huis  der 
oude  Baanderheercn  vr.11  Stryen.,  vrai  't  Ambacht  van 
mondcy  in  de  verdronke  groote  Zuidt-Hollandtfche  \7'aerdt 
gelegen,  voor  't  jaar  1421.  toen  d' inbreuk  zoo  veele 
Dorpen  onder  de  golven  bedekte.  In  't  jaar  1582.  leefde 
Heer  Jan  van  Almmonde  ,  Ridder  ,  "Willemszoon  ;  hy wierdt  toen  in  zeker  handtvefl  r.eéf  des  BavoKs  van  Gaas- 

,bcek Putten:,  enó'ïr)v»gencemt.  De  voorgedachte  Cör;?i?- lis  \anAIrnff2ondewisin  denjaare  14319.  Pventmeeder  van  den 
,  Baron  van  Putten,  Gaasbeek,  en  Stryen,  en  een  mede- 
bcdyker  van  den  Koomdyk.  Heer  Jakob  van  Alrnmande 
Meefterknaap  van  de  Houtveftery,  Ilorf  in  's  Gravenhage 
den  10. December,  buiten  huv,'elyk ;  was  de  laatfie  mans 
ooir  :  Deshalven  wierdt  het  wapen  van  Aln-.monde  met 
hem  in  't  graf  geicgt;  't  beftont  uit  drie  goude  Kruisjens 
op  een  zwart,  veldt":  Dus  heeft  het  Wetijan  -vzwAlmmonde 
in'tjaar  1382.  gevoert.  Maar  nadat  de  Stammen  van 
Zevenbergen Bezoyen,  Zydewy ,  Drimmelen,  Dubbelmonde , 
enWieldrecht,  alle  voortgekomen  uit  bet  Huis  van  iSVrye», 
uitgeflorven  waren ,  hebben  die  van  Almmonde  de  Wapens 
van  Stryen  aangenomen,  te  weeten  drie  roode  Kruiffenop 
gout.  De  volle  Stamlyfl:  der  Edelen  van  Almmonde  kan 
men  by  IV.  van  Goudhoven .,  en  S.  van  Leeuwen  vinden. 
ALMONDE  (PHILIPS  van)  L.  Admiraal 

van  Hollandt  en  Well-Vrieslandt,  was  in  den  Briel  in 
Zuidt-Hollandt  1646.  van  een'"goedt ,  niet  onbekent  Ge- 
llachte  geboren.  De  Vice-Admiraal  Witte  Wittenszoon , 
die  in  het  jaar  lóyS.  in  denZeeflag  in  deZondtfneuvelde , 

*  Doch  de  Landrluiden  ■,  en  die  't  platte  Vricfch  fpreekcn , zeggen  te  dezer  uurc  uoch  Hamn 
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was  zyn  oom.   Hy  wierdt  in  het  jaar  lófSf.  nadat  alvorens 
vier  jaaren  ter  zee  gevaaren,  cn  zicli,  als  een  leerling, 
onvertza.agtcn  welgetoont  hadde.  Luitenant  op  het  fchip 
van  zynen  Oom,  Kapitein  Klcidyk ;  ccnen  man  wiens 
naam  lof  verdient,  omdat  hy,  daar  veele  anderen  het  heel 
flecht  lieten  leggen  ,  waardoor  men  naar  onze  havens  moft 
wyken,  zich  zoo  dappernioedig  toonde :  insgelyks  decdtoolc 
Almonde;  wantmiddelerwyl  dat  gedachte  zyn  Oomziekc- 
lyk  was  ,  was  hem  't  fchips  bellier  toebetrouwt  ,  en  by 
voorraadt  opgedraagen.    Hy  droeg  zich  toen  zoodanig 
dat  het  hem  ter  hooger  bcvorderinge  ftrckte  :  wierdt  ver- 

volgens Kapiteinop't  fchip  Dordrecht,  by  gemelde  Klei-  Braniti 
dyk  in  zyn  leven  gevoert,  met  ïes-en-veertig  Hukken,  ̂ /e««i- 
bemant  met  hondcrt  drie-en-vyftig  Matroozen  ,  zes-en- 

dertig  Mariniers,  cwz.    Niet  lan^e  daar  na  wierdt  hy,  ne-/-4oö". vens  meer  andere  Schepen,  tien  m  't  getal,  die  rampen  4^3- 
geleden,  en  veele  zieken  op  hadden,  naar  de  Havens  op- 

gezonden.   Maar  in  h:t  jaar  ió66.  in  den  zoo  beroemden  idem 
Zeeflag  van  den  11.  12.  13.  en  14.  Juny,  voerende  het  ƒ.  449. 
zelfde  Schip,  was  hy  onder  het  eerde  Efquadre  van  den  idem 
Luitenant  Admiraal  de  Ruiter;  daar  droeg  Almonde  zich /•4<>8. 

geduurig  ,  nevens  andere  Ilapitcinen  ,  in  't  meellc  ge-  476. 
vaar,  cn  't  grootuc  vuur,  200  wel,  dat  zyn  heldenmoedt  47y- 
boven  zync  jaaren  fchecn  te  reiken.    Dit  was  de  Slag 
\vaar  in  de  Vyandt,  na  zeer  veele  Schepen  quyt  geraakt 
tc  r.yn,  ook  des  Vicc-Admiraals  Aiskacs  fchoone  Schip 
zag  verbranden,  Aiskac  zelf  gevangen  neemen,  en  zich 
genoodtzaakt  vondt  rt?.ar  dc  Rivier  van  Londen  te  vluch- 

ten; da;-r  by  in  gevaar  van  zyne  ganfche  Vloot  vernielt 
te  mocteiv  2ien,  indien  niet  cene  zwaare  milt  den  Neder- 
landcren  het  verder  najaagen  belet  hadde.    Toen  wierden 
de  Iioogc  Bevelhebbers ,  en  de  mcefie  Kapiteins  ,  daar 
onder  ook  de  Heer  Almonde,  als  deel  hebbende  in  den 
lof  der  dappcrheit,  en  den  prys  der  zege,  bedankt;  hoewel 
2c  den  OvcD'.vinneren  veel  bloets  kolte  :  Doch  echter 

n.iuvvclyks  het  zesde  deel ,  by  't  verlies  der  Engelfchen 
(by  de  zes  duixent  zielen  begroot)  te  rekenen,  of  te  ver- 
gelyken.    In  de  verdere  Zeedagen,  op  dat  jaar  voorge-  idem 
vallen,  droeg  en  queec  ïiy  zich  even  moedig:  eeril  toen  ibidem, 
men  in  den  zin  hadt  op  ccnige  kuüen  van  Engelandt  tc 

landen,  daar  zich  geene  gclegentheit  toe  opdeede :  maar  ' 
in  het  z\/aare  Zeegevecht  was  hy  een  der  d.ippereKapitei- 
nen,  die  lof  verdienden,  met  zich  dicht  by,  en  in  het  mee- 
lle  vuur  tc  laaven  vinden ;  fchoon  die  Slag  niet  al  te  ge-  j^^^ 
lukki^  voor  het  Vaderlandt  afliep.    Doch  dit  wierdt  door  fcij.. 

den  glorieuzen  Zeetogt,  cn  de  landinge  op  Chattam,  ne-  52.0.  * veas  het  oploopen  van  de  Rivier  van  Londen,  en  de  grootc  511. 
overv.-inning  aldaar,  in  het  jaar  1667.  hierop  gevolgt,  wel 
dubbel  goedt  gemaakt;  wanneer  Engelandt  verbaall,  den 

Vrede  tc  Breda  quam  lluiten.   In  't  jaar  1Ó72.  toen  Enge-  idem 
landt  en  Vrankryk  t'zamen  ,  nevens  twee  gemyterde  ƒ578. 
Hoofden,  doelden  om 't  vereenigde  Noderlandt  het  on- S92..e7f. 
derfte  boven  tc  fmytcn,  en,  gelyk  zy  zeiden,  Carthago 
tc  verdelgjn,  toonde  hy  blyjcen,  en  gaf  proeven  van  zy- 

ne dappcrheit,  en  dea  man  die  'er  in  ftak.    Hy  voerde 
het  Schip  WaiTcnaar,  met  zedig  ftukken,  cn  twee  hon- 

dcrt negentig  zoo  Matroozen  als  Zoldaaten  bemant  ; 
verrichte  eenc  dappere  dar.dt  in  dien  zoo  vermaarden  Zee- 

flag van  den  7.  Junius  des  gedachten  jaars,  waarin  het 
groot  gefchil  tuflchen  do  twee  vyandtlyke  Koningen  van 
Vrankryk  en  Engelandt,  tegen  den  Staat ,  betwill  wierdt , 
en  daar  't  aan  hing,  of  de  vereenigde  Nederlanders  vrye 
luiden  blyven,  of  onder  't  juk  der  Engelfchen  en  Fran- fchen  buigen,  en  vervallen  zouden.    In  het  hevigfl:e_van  idem 

't  gevecht,  waren  vyf  Engelfche  Schepen  van  de  blauwe  Brandt 
Vlaggc  tii  ̂ ef waart  boven  de  Ruiter  geraakt,  die  met  /ióóó, 
twee  Branders  den  fchyu  maakten  van  op  hem  af  te  ko- 
m.en,  dewyl  toen  A.lmonde  alleen,  cn  noch  een  Snauw, 
zich  dicht  achter  hem  hielden ,  zynde  d'  andere  Schepen 
wat  verder  van  hem  afgefcheiden.    De  Branders  quamen 
op  hem  aan,  vv'aar  op  Almonde,  pligt  betrachtende,  zich tuffchen  de  Ruiter  en  de  Branders  ftelde.    De  Ruiter  zou 
de  Branders  op  zyn  gefchut  hebben  moeten  ontfangen  , 
naardien  beide  zyne  floepen  in  den  grondt,  of  aan  (lukken 
waren :  maar  Almonde  zocht  hen  af  te  keeren  ;  doch  wat 

weer  hy  met  zyn  gefchut  en^flocpdecde,  kon  hy  evenwel 
niet  beletten  dat  d'eene  Brander  in  zyn  Bezaans  wandt 
vaft  raakte ;  men  rekende  hem  al  voor  verloren  :  maar 

zyne  kloekmoedige  werkzaamheit,  door 't  afkappen  van zyn  wandt,  verlollc  hem  van  den  Brander,  die  toen  ach^ 

terom  dryvende,  vruchteloos  door  't  vuur  verteerde.  Dc tweede  Brander  zulks  ziende,  liep  achter  tc  Ruiter  om, 
en  dus  raakte  de  Ruiter  mede  vry  van  dat  gevaar.    Al-  ïdem 
monde  wierdt  korts  daar  op,  in  September,  Commandeur  ƒ  673. 
over  eenige  Schepen,  voor,  ofinGoereê.    Maar  in  het  674. 
jaar  1673.  in  Oöober,  wierdt  hy  tot  Schoutbynacht,^  on- 
der  het  Collegie  ter  Admiraliteit  van  Rotterdam  ( of  de/- 7S"« 
Maas)  door  zyncHoogheit  denPrinfe  van  Oranje,  aangc- 
flelt.    Na  dat  in  't  jaar  1676.  d'  Admiraal  de  Ruiter  om- 

trent Palermo  gcfneuvclt ,  en  de  tyding  daar  van  in  de 
maandt  Junius,  door  den  Predikant  Wefthovius ,  in  het 

Vaderlandt  gcbragt  was  ,  wierdt  de  Schoutbynacht  AT- 

mon- 
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monde  van  den  Staat  gelaft ,  om  zonder  uitftel  te  poft  over 

landt  naar  Napels  (wcrwaarts  de  Vloot,  met  des  Ad- 
miraals Lyk,  van  Sicilitn  af,  ter  veiliger  Icgplaat- 

ïe  vertrokken  was )  zyne  reize  te  fpoedigen  ,  om  het  ge- 
biedt en  befticr  over  de  Vloot  te  aanvaarden,  en  twee 

Schepen,  met  het  Lyk  van  dien  grooten  Admiraal,  af  te 
lenden.  Maar  die  ordre  wicrdt  verandert,  en  het  Lyk 
bleef  in  de  Vloot,  tot  dat  7,y  terugge  keerde.  Almondc, 
quam  op  den  vierden  September  te  Napels;  daar  bclafte 
hy  ftcaks  den  Kapiteinen  zich  op  't  fpoedigfte  van  alles  te voorzien,  om  met  den  eerftcn  zee  te  konnen  kiezen,  en 
de  Vloot,  die  uit  het  Vaderlandt  quam,  tc  gemoct  te  zei- 

len. Doch  den  vierden  van  Oftober  t' zeil  gegaan ,  en 
den  derden  van  November  in  de  Baai  van  Caciix  geko- 

men, kreeg  hy  bericht  en  laft  om  met  de  Vloot'naar  het Vaderlandt  te  keeren.  Op  den  achttienden  daar  aan  vol- 
gende ging  de  Vloot,  onder  den  Schoutbynacht  Almondc , 

t'zeil.  Op  den  tienden  van  December  quam  hy  met  het 
Schip  de  Eendracht,  daar  ook  het  Lyk  van  den  Admiraal 
de  Ruiter  in  was,  voor  het  Landt;  verloor  tulTchen  den 
twaalfden  en  dertienden ,  door  het  harde  weêr,  twee  an- 

kers na  malkanderen :  hicldt  evenwel  tot  den  vyfticnden 
tec,  toen  Styrum  enSchey,  die  al  drie  dagen  in  Texel 
geweeft  waren,  weer  by  hem  quamen,  zeggende,  dat  het 
onmogelyk  was,  door  de  fterke  vorft,  en  het  zwaar  ys, 
in  de  zeegaten  in  te  vallen.  Hy  wierdt  om  die  reden  te 
rade  naar  Engelandt  over  tefteeken  ;  quam  opdcnzeftien-- 
den  der  gedachte  laatfte  maandt  van  't  jaar  in  St.  Hcleens 
Baai,  Voor  aan  Wicht,  en  van  daar  op  de  reede  van  Ports- 

^  muiden,  daar  de  Schoutbynacht  tot  den  vier-en-twintig- 
ftenvan  Januarius  1677.  bleef,  en  niet  voor  den  dertigften 
der  zei  ver  maandt,  met  het  voornoemde  Schip,  nevens 't 

Snndt  Lyk,indehavenvanHellevoetfluis  aanlandde.  Niet  weinig 
leve»  is  ook  zyn  heldenmoedt  gebleken  ,  toen  hy  in  't  gedachte 
vande  jaar  1677.  met  den  Zeeheldt  Cornelis  Tromp,  die  ovcr- 
ituiter  grootc  zege  op  den  Zweedt  behaalde,  en  Denemarken, 
ƒ.1003,  dat  byna  de  voet  op  den  nek  was  gezet,  buiten  gevaar 
1004.  ftelde.  Noch  gloriryker  maakte  dezen  onzen  V  loot- 

heer  de  beroemde  Togt  met  Prins  Willem  van  Oranje, 

daar  na  Koning  van  Engelandt,  in  't  jaar  1688.  wanneer 
hy,  na  den  eerften  geleden  florm  ,  dien  doorluchtigen 
Vorft,  onder  den  Engelfchen  Vice-Admiraal  Herbert, 
Grave  van  Torrington ;  nevens  den  Lt.  Admiraal  .  B. 
Schepers,  uit  de  Maaze ;  en  Evertfz.  Admiraal  van  Zee- 
landt,  zoo  heldthaftig  op  dereede  voor  Torbay  bragt,  daar 
hy  gelandt,  de  Brittannifche  Kroon  eerlang  op  het  hoofdt 
kreeg.  Maar  niets  heeft  die  togt  noch,  ten  opzichte  van  on- 
len  Admiraal  ,  byhetflaan  van  den  Franfchen  Vlootheer 

Tourville,  voordeKaap  LaHogue,  in 't  jaar  1692.  ver- 
midtsde  gloriryke  uitflag,  van  dat  Zeegevecht,  Almondes 
oordeel  en  beleidt  wel  allsrmeeft  fchynt  toegefchreven  te 
moeten  worden;  wantin  den  vereenigden  Krygsraadt, 
vande  Engelfche  en  Nederlandtfche  Vlooten,  goedtge- 
vondenzynde,  om  door  den  Admiraal  Ruflel  eenen  Ex- 
preflcn  af  te  zenden,  om  der  Koninginne  van  Engelandts 
laatfte  ordres  te  mogen  weeten;  ftelde  Almonde  voor, 
om,  middelerwyle  dat  deze  afgezondene  vertrokken  was, 
cours  te  ftellen,  en  naar  de  Fraufche  kuft  over  te  ftee- 
ken  :  'twelk  by  Ruflel  mede  goedtgekeurtzynde,  raakte  de 
Vloot  noch  op  dien  dag  's  namiddags  onder  zeil,  en  des 
anderen  daags  hadden  zy  't  geluk  van  den  Admiraall^our- ville  zoodanig  te  flaan,  dat  Vrankryks Scheepsmagt,  door 
't  verbranden  van  12.  zyner  kloekfte  Oorlogfcheepcn,  na 
't  gevecht,  waar  onder  6.  driedeks,  en  de  minfte  van  60. 
ftukken,  (behalven  't  verlies  in  den  flag  zelf  geleden)  ge- 

noegzaam vernielt,  en  uit  zee  geboent  was,  en  wy  hier 
door  de  vrye  heerfchappye  over  haar  verkregen ;  zoo  dat 
men  zelf  rekent,  dat  federt  d' overwinninge  van  Don  Jan 
by  Lepante,  in  het  jaar  if7i.  op  deTurken  behaalt,  gee- 
11e  grooter  zege  dan  deze  op  de  zee  bevochten  is.  Men 
verftont  naderhandt  uit  vericheide  Franfche  gevangenen, 

dat  even  voor,  ja  zelfs  geduurende  't  gevecht,  drie  on- 
derfcheide  vaartuigen  van  verfcheide  plaatzen  in  de  Fran- 

fche Vloot  gekomen  waren,  met  ordre  van  den  Koningk 
aan  'tourville,  om  wederom  naar  Breft  te  zeilen,  en  zich 
in  geenerlei  gevecht  met  denvyandt  in  te  laaten  :  Zoo  dat 
dit  groote  werk  zyne  uitvoeringe  zou  gemift  hebben,  in- 

dien Almondes  raadt  en  voorzienigheit  niet  achtervolgt  wa- 
re geweeft.  Niet  minder,  en  gelyken  lof  heeft  onze  Zee- 

heldt verdient  in  de  zoo  befaamde  togten  op,  en  naar  de 
Franfche  en  Spaanfche  kuften,  inzonderheit  in  het  voor- 

val van  de  veroveringe,  en  't  vernielen  van  de  Spaanfche 
Weft-Indifche  Vloot  'mVigos,  nevens  het  Franfche  Efqua- 
der  aldaar,  onder  Monfieur  de  Chi'iteaurenaud:  waar  van 
nien  in  de  Vloot  zekere  kundtfchap  gekregen  hebbende, 
dat  te  Vigos  ingeloopen  was,  zoo  wendde  d' Admiraal 
Rooke  niet  alleen,  maar  ook  de  meefte,  zoo  Engelfche 
als  Nederlandtfche ,  Vlagofficieren  allerlei  gevaar  en  zwa- 

righeden voor,  om,  by  het  verloopcn  faizoen  ('twas  al- 
reeds in  Odober )  op  die  vervaarlyke  kuft ,  gedachte 

Spaanfche  en  Franfche  Vloot  aan  te  taftcn :  Waar  op 
fl  Admiraal  Almonde  zeide ;  dat  hy  aldaar  omtrent  vier- 
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4r en-twintig  jaren  geleden  geweeft  was,  en  men  dieswe- 
gen niet  meer,  dan  elders,  te  vreezen  hadde;  ook  wees 

ny  de  dücnlykheit  der  ondernecmingc  £\an  :  Het  greep 
plaats;  en  de  gelukkige  uitkomft,  gevoegt  by  zyne  ilout- 
moedige  uitvoeringe,  heeft  hem  daar  in  gcene  kleine  eerc 
toegefchreven,  en 'er  zynen  naam  door  roemruchtig  iu 
alle  hoeken  der  wereldt  gemaakt.  Door  het  balderen  va:i 

't  gefchut,  had  hy  in  zeker  gevecht  dc  fcherpheit  van  't 
gehoor  dermate  verloren,  dat  hy  onder  de  hardhoorigen  tc 
rekenen  ware.  Voorts  washy  heufch,  cn  minzaam  van 
omgang,  eerlyk,  en  krygshaftig ;  doch  teftens  bczadigt 
vangemoedt,  en  die  noch  grooter  blyken  zyner  dapper- 
heit  hadde  konnen  gccven,  byzonder  terwyl  hy  Oppcr- 
vloothecr  van  HoUandt,  en  Weftvrieslandt  was,  indien 
de  Staat,  zoo  wel  als  zyneBeftrydcrs,  gelyk  voorheene, 
zulke  magtige  Vlooten  in  zee  gebragt,  en  zwaare  en  bloe- 

dige Hagen  beftaan  hadden  ;  doch  de  wcderzydfc  Staat- 
kunde leerde  toen  klaar,  zoo  wel  ons  als  den  vyandcn, 

liever  hier  en  daar  een  Smaldeel  fchccpen ,  tot  elkanders 
afbreuke,  in  zee  te  zenden,  dan  van  elke  zyde  fomwylea 

met  ruim  100  Vlagkielen ,  behalven 't  kleindcr  vaartuig, 
tegen  malkanderen  op  den  Oceaan  aan  te  druilchen,  cn, 

naar  vermogen  ,  door  't  vuur  te  vcrtceren ,  of  in  den 
grondt  tc  booren;  zonder  eenig  wezentlyk  voordeel  uit 
zoo  eene  bloedige  zege  ooit  te  konnen  wcchdraagen. 
Zulk  eenen  tydt  heeft  onzen  dapperen  Zeeheldt ,  vooral 
federt  zyne  hoogftc  bevorderingc,  beleeft;  en  heeft  zyn 
leven ,  dat  altoos  roemruchtig  zal  gedacht  worden ,  ia 
't  Vaderlandt  vreedzaam  voleindigt. 
ALMSTEYN,  was  voor 't  jaar  1421.  een  oudt  aan-  Goudh. 

zienlyk  Slot,  gelegen  in  de  groote  Zuidt-Hollandtfche  ƒ.71. 
Wacrdt,  tuffchen  Dordrecht  en  St.  Geertruiden-Berg :  doch  Kemp 
is  in  den  mecrgedachten  vernielenden  watervlocdt  van  l>e/chr. 

1421.  (zoo  vele  Dorpen,  treflyke  Huizen  en  Kaftcclen  -van  Ar- 
wegneemende)  onder  de  golven  begraaven.  't  Voerde  dien  kei  pag. 
naam  van  de  rivier  de  Alm,  gelyk  ook  Almsv'>et,  Alm-  ̂ ^7- 

mondt.  Op  Alm,  Almkerk,  enz.    't  Gemelde  flot  Almjlein   R  Hal- 
lag  aan  't  Oofterfche  gefcheidt  des  Ambachts  van  Eem , 
dat  van  oudts  begreep  Ecmkerk,  Eemeftcin,  en ///«?/?<?/»;  ̂ ^'J^^J" 

paalde  in  't  Ooftenaanf//V-///;??,  in  't  Zuiden  aan  dc  'Alm,  '^''"'«^ in  't  Weften  aan  Almsvoct,  in  't  Noorden  aan  de  Graaf,  ̂ H'fJ'^j 
daar  die  tegen  IVerken  en  li''erke}jdam  [\mt.  ^  j,  * ALMSTEYN  is  ook  gevv^eefteen  aanzienlykDorp,  £jj^^ 

in  de  zelve  groote  Zuidt-Hollandtfche  Waerdt,  by  het  in  Goudh.' 
de  vorige  poft  gedachte  Slot  Almflc-jn:    Doch  met  dat  ̂ -c. 
Slot  ook  in  't  jaar  1421.  door  dien  fchriklyken  water-' 
vloedt,  ganfch  verdronken:   't  was  hemelsbrcedte  groot 
18 14.  mcrgen. 
ALM  S  VOET,  by  veelen,  dochqualyk,  A  L  F-  uouve 

VOET  ook  ALS  VOET,  is  al  mede  een  Dorp  in  Qoudh. 
de  groote  Zuidt-Hollandtfche  Waerdt  geweeft:    doch  ̂ //en«- 
met zoo  veele meer, door  dien  vervaarlyken  inbreuk  1421.  riui. 
vergaan. 
ALP  HEN,  een  zeer  vermaaklyk  Dorp  m  Hollandt; 

zie  boven  op  A  L  F  E  N. 
ALP  HEN,  een  Dorp  tuflchen  dc  Maas  en  de  //W, 

anders  gemeenlyk  gczegt  in  Maas-lVaal.  Toen  geheel 
Gclderlandt  c\\  Zutphcn  in  't  jaar  if47.  eene  fchatting  op- 
gelegt  was  van  75-000.  gl.  ftont  het  Quartier  van  Niew- meegea^^ccn  dertien  dezes  Vorftendoms  ) daar  in  op  24342. 
gl.  daar  Maas  en  IVaal  (een  der  zes  gedeeltens  des  Niew- 
meegfchen  Quartiers)  in  moft  opbrengen  3896.  gl.  Die  v.Houvt 
omgcflagen  over  de  20.  of  21.  Dorpen  van  dit  Deel,  ftont  ü.  v. 
Alphen  A'i.'ix  in  op  233.  gl.  15'.  ft.  2i.  penn.  Kron.f. 
A.LPHEN,  anders  ook  gefpelt,  is  een  der  13.  79, 

Dorpen  in  de  Barony  van  Breda.  Toen  eertydts  op  ge- 
heel Brabandt  eene  fchatting  was  gelegt  van  1400C0.  gl. 

moft  het  Landtfchap  van  Breda  daar  in  draagen  8685'.  gl. 
10.  ft.  3.  penn.  en  't  Dorp  Alphen  tot  deze  fom  opbrengen 
t'zamen  met  het  Dorp  Chaim,  5-88.  gl.  ft.  't  heeft 
Kerken  predikant  ftaande  onder  't  ClalTis  van  Breda. 
AL  STEN,  het  hiet  ASTHEN,  en  is  een  Dorp  in 

de  Meijery  van  s' Hertogen-Bofch.  Dies  qualyk  ALS- 
T,E  N  geftelt  van  M.  vander  Houve  in  zyne  Handvejl-Kro- 
nyk  ,  en  anderen  :  zie  Op  A  S  T  H  E  N. 
ALTENA,  is  eens  Heeren  Huis  of  Slot  geweeft.  Brak- 

gelegen dicht  by  d^Elf;  doch  in  't  begin  des  Oorlogs,  man p. 
tuftchen  dezen  Staat  en  den  Koning  van  Spanjcn,  hebben  n. 

\  dcD  elven  aars  ,'m''t]z'SiX  i5'73.  verbrandt,  omdat  het  dc  jr 
Stadt  al  te  na  lag :    't  was  het  Erfgoedt  der  Edelen  uit  hÓuvc. 
het  derde  gcflagte  der  Almmonden ,  volgens  Gondho-ven  enó'.  Leeu-jj. van  Leeuwen :  maar  y.  Francais  lepetit,  in  zyne  Nederlandtfche   Petit  p. 

Republyk,  zegt ,  dat  het  aan  die  van /ï7/(r/»/?d'c>  behoort  heeft.  154. 
Nadefhant  is  't  huis  door  de  Heer  de  Bye,  Thefauricr  V.  Lecu' 
Generaal  der  Verecnigde  Nederlanden ,  wêeropgcbouwt.  ven. 
ALTENA,  oudtydts  H  A  L  T  E  N  A  ,  ook  H  O  L-  i^uu.-. 

TENA  en  OUTENA:  (zie  de  volgende  poft)  een  Bar.  UI.' zeer  Oudt  ftot,  daar  het  gehele  Landt  van  zynen  ƒ  1399. 
naam  naar  dr.iagt,  het  was  op  eenen  heuvel  gebouwt.  In  j'dde 
't  jaar  1395-.  (andere  If93. )  v^'ierdt  het  door  Hertog  Albert  tiaarf.y 
van  Beyeren,  Grave  van  Hollandt ,  (na  dat  eenige  Ede-  cie  temp, 
Icn ,  die  zyuc  byiit  Adelheid  van  Poclgecjl.,  om  't  leven  ƒ•  307. 
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gcbragt  hadden ,  tich  daar  binnen  hadden  bcgcevcn )  rwaar- 
lyk  belegert,  en  ïoo  benauwt,  dat  de  belegerden  zieh  , 
onder  voorwaarden  van  't  leven  te  behouden  ,  mollen 
overgeevcn  :  maar  de  hantdadigen  hadden  'er  zich  by  tydts van  vvechgemaakt. 
ALTLNA,  eene  ïcer  Oude  Hccriykheit;  anders, 

't  Landt  van  AL  TE  NA  gezegt;  daar  van  Horiuw, 
de  Hoottrtadt  is:  in  dit  Landt  heett  ook  het  voornoem- 

de zeer  oude  Slot  ////c-«<i  gellaan.  Dc  oude  Hollandtfche 
Kronyk  noemt  het  OUTKNA;  by  andercoudc  Schryvers 
vindt  inen't  gehele  Landt  van  /lltcna  gclpelt//<///t'«.i,meell 
IIoIumu.,  veellicht  om  dat  hetoudtydts  vol  Hout  of  Bofch 
heeft  gcrtaan  ;  byna  niet  anders  dan  geboomte  dragende: 

gelyk'ook  het  Steedtjen  //  'orXv/w,  in  zomniige  oude  brie- 
ven, U'üHdrykhum  genoemt  wordt,  als  eene  Landtllreek 

ryk  van  hout  geweell.  Dit  Altera  is  een  klein  Landt- 
fchapjen,  in 't  Zuiderdeel  ten  Oollen  van  Ilollayidt.,  op 
de  grenzen  van  Bralmndt,  tullchen  de  rivier  dc  Al/iaze,  dc 

Langejlraiit den  Biesbofih.  Daar  in  legt ,  behalven  't  Stced- 
jen  li'oriufyi,  het  Slot  Loincjlein  fop  't  punt  van  den 
t'zamenloop  der  Rivieren  Maas  en  li^^tal)  Almkérk,  Gy- 
ze» ,  R\f ivyk .,  Necreyl,  Oj>eyl,  Uitervjyk,  U'aardh:tizcn Em- 
mschoven^  Sleefwyi,  den  HU cnz.  Deze  Heerlykheit  Jl- 
ti»a  plagt  eertyds  een  leen  des  Graaflchaps  Kleef  te 

7yn;  tot  dat  in  't  jaar  Grave  Wtllem  de  Goede  van 
HoUandt,  enz. 't  Ovefigheits-recht,  van  Grave  Didcrik 
viiH  Kleef.,  kocht:  Doch  de  Heerlykheit  en  't  Goedt,  of 
d'inkomrt,  (wy  gebruiken  hier  de  woorden  van  M.  v. 
Coudtbo/ive  ,ci\  S.  v.Leeuwe»)  heeft  al  fedcrt  het  jaar  11 85-. 
den  Uecren  va»  HüurH namaals  Graven  gemaakt,  toebe- 

hoort: zoo  dat,  ter  dier  oorzaake,  de  Heeren  of  Graven 
van  Hoor»  Leenmannen  waren,  en  altydt  geweeft  zyn, 
van  de  Hollandtfche  Graven,  fedcrt  dat  Heer  Willem 
■van  Hoor»  d'Erfdochter  des  Heeren  van  Altena  trouwde : 
zie  voorts  de  gedachte  Schryvers.  By  M.  van  Balen 
„  leeft  men;  in  het  jaar  1290.  heeft  Diderik  Grave  van 
„  Kleef  in  'sGravenhage,  aan  zynen  Neef,  Grave  Floris 
„  vanHoUandt,  ovcrgegeeven  deHeerlykheidt  van //ea/^ 
„  den.,  en  Altena^  met  het  Slot  en  de  Stede  van //'^oa^/- 
„  rïchem.  Deczer  wyze  wierdt  de  Heerlykheit  van  Heuf- 
den  een  heerlyk  heen  vm  Hol layrdt,  en  7^»,  de  zeventien- 

de Heer,  een  Leenma»  van  Grave  Floris.  Heer  IVillcm 
van  Hoorn.,  van  Altena  en  Gaasbeek.,  een  der  nakomelingen 

van  den  gemeldcn  Heer  l^^illem  van  Hoorn.,  trouwde  om- 
trent het  jaar  1310.  Vrouwe  Oda.,  Erfdochter  van  Heer 

Claas  van  Putten  en  Stryen  in  Hollandt.  Drie  dochters 

won  hy  by  haar,  d'eerfte  genoemt  'Johanna  van  Hoorn, 
van  de  moederlyke  zyde  Vrouwe  van  Putten  en  Stryen., 
van  de  vaderlyke  Vrouwe  van  Gaafbeek;  haar  man  was 
Heer  yacub  van  Abkoude  en  ff^yk:  De  tw^eede  bequam 
tot  Echtgenoot  Heer  Jan  van  Heukelom;  en  de  derde, 
Vrouw  Oda.,  wierdt  Gemalin  van  Heer  Jan  van  Polanen., 
en  vander  hek.  Heer  IVtllem  van  Hoorn  hertrouwde,  na 
de  doodt  van  zyne  Echtgenoote  Oda.,  aan  de  dochter  des 
Graafs  van  CUef.,  en  bequam  twee  zoonen  by  haar.  Heer 
Gerard  van  Hoorn  en  Altena  (  kinderloos  in  den  flag  van 
Stavoren  gefneuvelt;)  en  Heer  H-^illem  van  Hoorn  en  Alte- 

na: "Zie  't  vervolg  der  Stamlyfte,  tot  op  Filips  de  Mnntmo- 
rency.,  Grave  Hoorn,  Heewzn  Altena ,  (door  den  Her- 

tog van  Alba  te  Brujfel  in  't  jaar  15-68.  onthooft)  by  M.v. 
Goudhoven  en  S.v.  Leeuwen.  De  gemelde  Montrno- 
rency  had  by  teftament  zyne  goederen  aan  zyne  Gemalinne, 
Vrouwe  W alburg  van  Nyenaar,  of  Niewenaar ,  gemaakt : 
Alba  verklaarde  ze  verbeurt:  echter  quamen  ze  by  de 
Pacificatie,  of  Vredehandel  van  Gent  wêcr  aan  Vrouw 

IValhurg:  zy  overleedt  in  't  jaar  1600.  Voor  hare  doodt 
hadt  zy  't  Steedtjen  Woudrtchcrn .,  en  de  Heerlykheit  Alte- 

na., aan  de  Staten  van  Hollandt.,  voor  90C00.  gl.  verkoft : 
en  dus  is  't  geheel  Landt  van  Altena  aan  de  Domeinen 
van  Hollandt.,  daar  het  tot  dien  tydt  toe  een  Leen  van 
wasgeweeft,  gekomen.  Hoe  Hertog  Alben.,  Grave  van 
Hollandt.,  enz.  van  't  fterke  Kafteel  Altena  twee  Torens 
deed  afbreeken; zie  opADELHEIT  VAN  POEL- 

GEEST, Naderhandt  is  't  voort  geheel  vervallen  :  en 
toen  wierdt  het  huis  te  Louvefleyn  het  verblyf  der  Heeren 
van  ALTENA. 
ALTENA,  een  Kafteel  op  den  oever  der  Zuider- 

zee geweeft,  en  dus  genoemt,  omdat  het  lag  op  de  gren- 
zen, ja  als  op  de  neus  der  Hollandtfchen  en  Stichtfchen \ 

Hertog  Karet  van  Gelder  hadt  het  gebouwt :  Het  heeft 
ook  den  naam  van  Hulkeflein  ̂ eyoen.  In  't  jaar  15-17. 
wierdt  het  ftormenderhandt,  door  Felix  den  Baftaardt  van 
Ooflenryk.,  ingenomen:  hy  liet  den  toren  en  de  wallen 
door  buskruidt  fpringen:  naderhandt  is  't  wel  weer  ver- 
niewt,  doch  eindelyk  heeft  men  het  geheele  werk  afge- 

broken, en  van  de  bouwftoffen  het  huis  te  Pannekoek.,  of 
^^el  Pannekoeken\An\\exv  de  l/efi .,  anders  A^yèer/J,  opgerecht. 
De  gemelde  Hertog  Karei  hadt  voorgenomen,  van  dit 
Altena.,  of  Hulkefietn  af,  door  de  Arcker  Meinte,  en  de 
Holcker  Erven,  eene  grift  te  doen  graaven,  dietenlaatften 
in  den  Ryn  ontrent  ïVageningen  uitkomen,  en  den  naam 
van  den  oudtn  Ryn  voeren  zou :  maar  door  veek  voodio- 
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mende  verhinderingen  is  dit  werk  in  zyne  cerfte  bcginfTc- 
len  gefmoort.  Wat  Arckcr-nseentc  of  de  Meent  betekent ; 
vie  op  ARK  ER  GEMEENTE. 
ALTENA  zou,  als  eenige  fchryvcn,  een  naam  in 

zeer  oude  tydcn  van  de  Stadt  Alkmaar  geweeft  zyn;  als  '"'r^ 

Al-te-na.,  by  dc  verwoede  Stadt  Ferouay  ot'  l^rouncn ,  ge-  '"'f^'^- bouwt;  alhoewel  Alkwaar  zeer  waarfchynlyk  al  geltaan 
heeft  voor  den  val  van  ̂ erona,  fchoon  in  zulken  luiltcr 
niet,  als  wel  daar  na:    zie  op  Alckmaer,    In  Brabandt  is 
ook  een  Al-te-na  eens  Heeren  Huis,  en  Barons  van  Hove 
van  St.  Laurens .,  uit  het  geflacht  der  Defpomereanx .,  in  't 
Dorp  CoKtich,  onder  de  meyery  van  Rye,  daar  de  Heerlyk- 

heit van  Hove  aan  grenft:  den  if.  Mfay  15-75'.  door  Karet  Br.tbant 
den  II.  Koning  van  Spanjen  tot  eene  Baronyc,  ter  be-  illuii. 

gunrtigingvan  tf'lllem  DrJ'poynereaux.,  verheven.  Noch  vindt  fol.yg. 
men  een  Altenain  Duitfchlandt ,  by  Hamburg :  en  een  Alte- 
naHiv\n  't  Vorftelyk  Gcubenhagijche.,  zyndeeenBergfteedtjen. 
ALYT,  of  ALIDA,  byde  meefte  oude  Schryvers 

ADELHEIT;  Voogdes  over  Hollandt, enz.  ALYT 
of  ALIDA,  dochter  van  Didcrik  Grave  van  Cleef,  ge- 

malin van  Diderik  den  VII.  Grave  van  Hollandt.  ALYT, 
of  ALIDA  van  Poelgeeft ,  Byzit  van  Hertog  Albert  van 
Bcyercn,  Grave  van  Hollandt,  enz.  Zie  op  ADEL- HEIT, 
AMBIVARII,  AMBIVARIEN,  AMBIVA 

RITEN,  een  zeer  oudt  Volk  in  deze  Nederlanden, 

Leeuw, 

Bat.Jl- 
gehouden  voor  dc  oude  bewoonders  van  Antiuerjfen,  en  ̂'*j'''it. 
't  Gevveft  daar  nu  Bergen-op-Zoom,  Steenbergen,  St,  Geer- f  ̂̂ - 
truiden-Berg ,  en  Zevenbergen  leggen.  Guicciardyn  zegt  Bra 
handt,  voor 't  meefte  gedeelte,  het  landt  te  zyn  daar  de 
Atttatici  en  Ambivani  plagten  te  woonen  ,   naar  zyne 

Guicci- 

ard.f 

97-  >/. meening,  en  de  fchriften  van  Julius  dtfar,  die  van  deze  q' 
Volkeren  gewag  maakt  lib.  2.4.  $5'  S-     Bell.  Gall.  Men  £eca„'ut kan  hier  over  nazien  Petrus  Divitus,  Gerop,  Becanus,  enz, 
AMEIDE,  AMEYDE,inhet  regifter  der  ̂ afen ,  \iui„^ 

van  Utrecht  (dat  is,  Vafjaalen,  of  Leenmannen,  die  het  Noi.Ger. 

hoofdt  vry  hoog  opftakcn  )  wordt  Arneide  genoemt  hetge-  p,  n. 
recht  des  Graven  van  Goor,  te  leen  van  d'Utrechtfche 
Biffchoppen  bezittende.   Het  voert  hedendaags  noch  dien 
zeiven  naam,  leit  aan  de  llinkcr  zyde  van  de  Lek ,  5-000.. 
fchreedcn  beneden  Vianen,  (te  weeten,  in  Hollandt,) 
Dus  verre  de  Heer  iW. /^/^/W:  Zie  verder  op  Ameyde.  Pontan. 
AME  LANDT,  een  Graeffchap  van  Keizer  Hendrik  Geld.ie- 

den  Hl.  in  't  jaar  1046.  aan  J?.  Marten,  of  de  Kerk  van/'^-^- 
Utrecht,  ten  tyde  dat  Baldncus  Eillchop  aldaar  was,  ver-  ̂ 'f-^^- eert:  Uit  de  giftbrief  is  genoegzaam  afteneemen,  dat 
door  dit  Amelandt  eenige  fluizen ,  omtrent  Zutphen  en  in 
del^eluwe,  worden  gemeent. 

[By  den  Heer  Alting  vindt  men 'er  het  volgende  van:] 
AMELANDE,  is  een  landtftreek ,  waar  in  be-  NotGer, 

greepen  zyn  ̂ xtoml  Eoouccncn/  «Erbbcfhe/  Suiötbcmpe  ««ƒ./>. u, 
(Eempt)  en  IV.  Foreeflen.,  of  l^iec^oltcn/  alle  plaatzen 
van  het  geweft  der  Feluwe,  blykbaar  uit  de  handtveft.  van 
Keizer  Hendrik  den  III.  ( meermaals  te  gebruiken )  in 

'tjaar  1046.  Overzulks  is  het  gewis,  dat  AMELAN- 
DE en  Feluwe  een  zeker  gemeene  grondt  is  geweeft;  't 

welk  ik  echter  zooniet  durve  bepaalen,  vermits 'teen  het 
ander,  fn  wat  breeder  grenzen ,  kan  omvangen  hebben. 
Welke  nu  de  grenzen  van  de  Feluwe  zyn,  zal  op  zyne 

plaatze  gezien  worden.   Den  omtrek  van  AMELAN- 
D  E  wyft  het  woordt  zelf  aan ,  namelyk  ,  de  wal-akkers 
dex  Auchen,d\e,  als  «©mmclanDen  ban  't  Jrto/  omhetmeir Flevo  leggen. 
AMELANDT,  een  Eilandt  i  n  de  Noordtzee,  by  De  Raey 

deNoordtkuft  van/^)-/Wi7»^//,  en  een  van  de  Voor-eilanden  Dicl. 
dezer  Provintie ,  haar  aan  die  zyde  tegen  de  barre  golven  Geogr. 

der  zee  geheel  dekkende :  voort  door  de  tuflchenloopen-  Guicci- de  fmalle  Wadden,  wegens  de  veelvuldige  fcheepvaart  naar 
dc  kleine  Ooft,  zeer  bekent,  van  de  vafte  kuft  van  Vries- 
landt  niet  verre  afgefcheiden.   In  zich  zelfs  is  't  maar  eer» 
klein  begrip  van  landtftreeke,  als  maar  drie  Dorpen  be- 

vattende, Hollum,  Ballum,  en  Nes;  die  wel  bewoont  zyn 
en  volkryk;  geneerende  zich  de  inwoonders,  ten  deele 
meeft  met  de  groote  Zeevaart,  om  Ooft  en  Weft,  en  de 
Noordt ;  en  dan  ook ,  wegens  de  gelegentheic  der  Noordt- 

zee, met  de  Viftcherye. 
Het  landt  is  ten  deele  duinachtig,  zandig,  en  heide; 

dat  veel  konyn,  tot  voordeeligc  koopmanfchap,  uitle- 
vert; en  voedzaam  weilandt,  waar  uit  de  naam  van  Am- 

melandt,  naar  zommiger  meeninge,  is  ontftaan;  (want, 
arn,  enham ,  zegtmen  ,  betekent  voedzaam ,  iX^  \f\t  amme y 
en  boter-am  blykt)  zoo  dat  het  tot  wei-en  zaailandt  beide 
dienende,  ook  tot  aanqueekingc  en  fokkery  van  zeer 

goede  paerden  tegenwoordig  is  aangelcit. 
Dc  ftaat  van  Regeeringe  is  een  vrye  Heerlykheit,  nie- 

mant  erkennende  dan  haaren  eigen  vryen  Erfhcer;  thans 
den  Erfftadthouder  van  Frieslandt,  Prins  IVtllem  Karei 

'  Hendrik  Frifo;  dezelve  bezittende  uit  hoofde  van  koop, 

by  zyne  Vrouw  Grootmoeder,  PrinfeftTe  Amelia  van  An- \halt,  Vorftinne  van  Nalfau,  gedaan:  en  zulks  inet  het  Diehiti 
'  zelfde  recht,  als  ze  van  d'Edele  crfgenaamen  van  den  van 
1  huize  van  Kamminga  overgenomen  is ;  welk  huis  deze  Heer-  breeder 
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lykheit  fcdert  vecle  eóuwen ,  met  een  onbetwiftbaar  recht 
en  bciittiiigc  ,  ook  van  ondciikbaare  tyden  af,  als  vry 
ei^cn,  van  niemant  afhangende,  zuiver  en  onbelcmmert, 
en  niemant onderhevig ,  hebben  bczeeten  :  in  zyne  Staatbe- 
ftellinge,  t' allen  tyden,  het  hooge gericht  voerende,  recht doende  te  hals  en  te  zwacrdt,  over  lyf  en  goedt ;  alles  uit 
haare  eige  vrye  magt:  noch  alle  de  voordeden  genietende, 
die  tot  eene  vrye  en  eige  heerlykheit  behooren ;  als  van 
merkelyke 2cevangfl:,jagt, duinen ,dyken ,  pcnningshuure, 
en  andere  beladingen  :  ook  gemeene  Vredeverbonden 

met  vreemde  Magten  aan  te  ftellen,  rot  's  landts  beveili- 
ging: en  ,  in  tydt  van  noodt  en  onraadt ,  haare  befciiermin- 

ge  by  dcStaaten  van  Vrieslandt,  en  vervolgens  by  d'alge- meene  Staten  der  Vereenigde  Nederlanden,  te  zoeken. 
In  zulken  ftant,van  eigen,  erfelyken,  en  vryen  eigen- 

dom, was  het  al  omtrent  het  jaar  876.  en  910.  in  den  hui- 
ze van  Kamwinga  bekent;  enalzoo  in  dat  aanzienlyk Na- 

geflachte  tot  op  onze  tyden  toe:  welker  hoogadelyk  Slot 
zich  noch,  als  zynen  vryen  zetel  omtrent  Balhtm^  met 
den  naam  van  KammiKga,  hedendaags  vertoont. 

By  die  gelegentheit  is  dit  vrye  Eiiandt  meermaalen  een 

toevlucht  en  herberg  van eenigen,  die,  omreden,  d'aan- 
fpraak  in  Vricslancit  willen  ontwyken.  In  afvvcezigheit 
van  den  Heere  wordt  het  recht  door  eenen  Droffaarc  be- 

dient. In  den  Godtsdienft  vindt  men  daar  eene  vrye  oefe- 
ning van  verfchcidc  Gezinthcden :  daar  zich  tegenwoordig 

Gereformeerden ,  Doopsgezinden,  en  Roomfchpauflèlykcn 
van  bedienen.  By  oudts  wicrdt  het  ook  wel  met  den 
naam  van  OOSTER  OOG  betekent,  en  zulks  in 
vergclvkinge  van  Wefler  Oog^  dus  van  het  eiiandt  der 
Schelling  gezeit;  gelyk  men  het  dezer  wyze  by  den  Heere 
Alting  vindt  aangetckent,  Auge Jge,  Ooge,  Ei,  al  het 
zelfde  woordt ;  doch  naar  verfcheide  volktaalen,  betee- 
kenende  een  oog,  aan  de  eilanden  der  zee,  by  de  oude 
Germanjers,  dus  gegeeven:  tcrwyl  het  wootdt  iöog  en 
<tilanllt  heden  ook  niet  in  ongebruik  is.  Te  rechte  heeft 
dan  ook  Fredegarius  de  Schoolvolger  (  of  Scholafticus ) 
het  eiiandt, dat  ter  rechter  handt  van  hetBorndiep  en  naar 

het  Ooftenleit,  AUSTRACHIA,  ( naar 't  Latyn  ge- 
bogen )  met  eenen  gemeenen ,  en  geenen  eigen  naam  ge- 

noemt,  dat  nu  als  meteenen  eigen,  nazm  Ame/aadi  hict. 
Omtrent  het  jaar  van  Chrillus  800.  was  by  de  Heidenen 
opdit  eiiandt,  deTempel  vanl^ojla,  oiFeJla,  Foji ,  Foufi, 
oi  Fefl,  in  zeer  grootc  achtinge.  Zommige  meenen ,  dat 
deze  Heidenfche  Afgodin  alhier  van  de  noch  Heidenfchc 
Inwoonderen  wierdt  geëert,  innavolgingevandc  eere  die 
de  Romeinen  aan  hunne  Fcjla  betoonden :  Maar  andere 

willen ;  dat  hier  door  d'Afgodt  Mars  moet  verftaan  wor- 
den, by  de  Heidenen  dezer  landen  verbeeldt  door'twoort 

•vejl,  fojl  oi foiift,  zoo  veel,  als  Fufjl  by  ons,  vermidts 
den  Oorlog,  daar  Mars  Afgodt  over  was,  met  de  F^ijl 
wordt  gevoert :  Maar  als  nu  het  getal  der  Chrirtenen  in 

Vrieslandt  begon  toeteneemen;  en  't  gezag  der  Franfche 
Koningen  in  dit  Geweft  hen  Ifouter  maakte ,  hebben  ze 

dezen  Tempel  ewFoft  ( t'zy  dan  Afgodin  of  Afgodt)  ne- 
vens d'andere  Heidenfche  Tempelen  en  Afgoden,  ter 

néér  geworpen,  en  Chriften  Kerken  in  der  zelver  plaat- 
zen  gebouwt.  Andere  berichten  ons ,  dat  deezen  Heiden- 
fchen Tempel  van Fojl,  Foft,  Fouft,  o(  Fuift,  in  een 
Chriften  Kerke  wierdt  verandert ;  Dat  ze  echter,  zelfs 
noch  na  de  aankomft  der  Benedidyner  Monikken  aldaar, 
dien  naam  heeft  behouden,  en  die  haar  is  gedurig  bygeble- 
ven  ;  wordende  genoemt  V  O  R  S  T E  R-W  AE  R  D  T 
of  F  O  S  V  E  R  T.  Deze  zeer  fchoone  Kerk  Fofvert  ( de  Heer 

Chr.  Schotanus  fielt,  te  Fofvert,  als  of  't  eiiandt  zelf  den 
naam  van  Fufvert  ̂   droeg,  dat  M^infenius  niet  toeüaat) 
wierdt  in  't  jaar  1397.  door  de  Claar-Campfche  Conver- 
fen  in  brandt  geftoken,  en  geheel  vernielt.  Zie  een 
zeer  wonder  wedfpel,  dat  in  't  jaar  1620.  zich  op  Arae- 
/W/toelroeg,  op  JAN  CORNELIS  FEMMERS. 
AME  L  AN  DER-G  AT,  is  een  Zeegat  aan  de 

Noordtzee,  beooften  der  Schelling  inziende,  Itrekt  zich 
naar  Amelandt,  fchietende  binnen  de  Wadden  in  :  Heeft 
zyn  gebruik  voor  de  fchepen,  die  om  de  kleine  OoH  vaa- 
ren,  dat  die  'er  uit-en  in  gaan,  wanneer  zy  binnen  de 
Wadden,  wegens  de  droogte,  geen  vaart  meer  konnen 
houden.  By  ftorm,  en  onweer,  wanneer  de  grooter 
fchepen  der  Noordtzee,  hier  op  laagerwal  raaken,  dient 
dit  Gat  dikwyls  tot  eene  veilige  ree  of  haven,  om  in  te 
loepen;  doch  deBinneu-wadden  voor  hen  te  droog  zyn- 
de,  moeten  ze  weêr  zee  kiezen:  Weshalven  het  voor 
hen,  by  ongeluk,  als  een  verkeerde  kuil  is,  daar  zy  in 
ftranden.  Het  gat  beooften  Amelandt,  hiet  het  FRIE- 
SCHE  GAT,  en  laat  maar,  by  Üorm  en  onweêr, 
fcheepen  in  die  naar  Ooftmahorn  willen. 
AMELESTEYN,  een  lierlyk  Slotje,  dicht  by  Vtanen, 

voortydtsdoor  Heeï Henrik\mBrederoode ,tex\\eidc\im  zy- 
ne  gemalinne  Anielia ,oi Amaliax^n  Nyenaar ,  doen  bouwen. 
_  AME  RONGEN,  een  groot  en  wel  bewoont  Dorp 
in  t  Sticht  van  f/frcc/^'j;,  met  zeer  fchoone  Kalteelen  voor- 

dien ;^heeft  aan  d'eene  zyde  de  Kyn  ookgroote  Waerden  , 
aan  d'andere  zyde  Boffchagie,  daar  zichmeenigerlcivvildt 
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oever  van  den  Ryn,  van  oudts  zynen  naam  noch  bewaa- 
rende.    Godcbald,  Biflchop  van  Utrecht,  heeft,  op  het 
bevel  van  Keizer  Lotharius  ,  de  eigendommen  van  de 
broeken  en  heuvelen,  tuffchen  AMERONGEN  en 
^Cift  leggende  ,  weder  hcrltelt  aan  de  groote  Kerk  van 
S.  Marten,  in  het  1126  jaar;  met  het  Sindrecht,  uit- 

genomen de  tienden  die  men  aan  de  Kerke  van  AME- 
RONGEN moft  laaten.    Voorts  heeft  de  Prtoor  van 

S.  Martens  Kerkein  't  jaar  1282.  nadat  Gizeibert  van  Ab- 
coude den  cedt  ,  dien  hy  genoodtzaakt  was  te  doen  , 

hadde  afgelcit,  ook  de  burgerlyke  gerechtsban  bekoomen, 
(  waar  van  in  Oude  Weeteringe  )  met  een  derde  deel  van 
alle  opkomften.    Dit  getuigt  'er  J.  van  Cortgeen  van,  die  Corti^een 
kort  na  den  aanvang  der  aVII.  Ecuwe  gefchreven  heeft.  Stithts 
Eertydts  was  de  eigen  n3.^\n  Emmeringen.    't  Is  eene  oude  Kronyk- 
Heerlykheit  en  Vrye-Floflladt.    In  oude  brieven  wordt 
in  't  jaar  1311.  van  den  Ed.  Heer  van  Amerongen  gefpro- 
ken,  gelyk  ook  van  Gmckel  (Ginkel)  op  't  jaar  1400. 
De  Adelyke  Huizen  onder  Amerongen,  zie  op  ADEL 
in  '^  Sticht  Utrecht.    Onder  Hertog  Filips  den  Goeden  van 
Burgundien,  die  als  Grave  'vzw  Hollandt,  enz.  van 't jaar 
1436.  tot  14Ó7.  geregcert  heeft,  wordt  gewag  gemaakt 
van  Heer  Noyde  van  Amerongen ,  met  zyne  zoonen  Meeuuis 
en  Ttleman.    In  de  zelfde  Ecuwe  leefde  Jakob  Borre  van 
Amerongen  ,   die   1492.  van  Dirk  van  Amerongen  wierdt 
ontlyft,  nalatende  Dirk  Borre  van  Amerongen.  Verfcheide 
oude  en  jonge  Edelen,  hebbenden  bynnam  van  Ameron- 

gen gevoert.    Toen  Keizer  Karei  de  V,  in  't  jaar  I5'40. 
deze  Landen  bezogt  ,  leefden  onder  de  Ridderfchap  cn 
Edelen  des  Stichts  Utrecht;  Ernji  Tnets  van  Amerongen, 
met  zyne  broeders  Gtr/.'ïfA,  Canonik  van  St.  Jan ,  Antonii,  r  q 
Canonik  ten  Dom  t' Utrecht;   en  Dame/,  (Jarthuizer  { ̂̂ '^j 
Monnik,  enz.  In  onze  gcfchreve  lyft  van  alle  Magillraats   j/.-^  ' perfoonen,  van  jaar  tot  jaar  binnen  deze  Stadt,  van,  o(  Gnndh. 
federt  het  jaar  135-2.  tot  i6ór.  vinden  wy  Amerongens  onder  ihld. 
de  Heeren  Schepenen  en  Schouten:  doch  wy  laaten  ons  in  f.dzi, 
deze  (tof  niet  dieper  in.    Omtrent  het  jaar  1420.  hebben 
de  Gelderfchen,  getrokken  uk  Dore/ladt  (o£  IFyk  te  Dmr- 
ftede)  't  Sticht  Utrecht  elendig  verwoei! ,  en  daar  in  de  ter  y^tKi dier  tydt  zeer  treftelyke  Dorpen  ,  Z«yZ,  Doorn,  enhheer-  jaari 
lyk  Amerongen,  of  geheel  afgebrandt ,  of  zeer  jammerlyk  v.HclL 
verdorven  :  maar  voor  Amersfort  (tieten  ze  deerlyk  het 
hooft.    Eene  niewe  elende  heeft  het  Dorp  Amerongen  van 
de  Franfchen,  in  't  jaar  1672.  moeten  uitflaan,  toen  ze 
zoo  plotzelyk  in  de  Vereenigde  Nederlanden  gevallen 
zynde,  cn  xeXh  Utrecht ,  nevens  meer  andere  Provintien , 
overhecrden  ,  het  heerlyk  Slot,  naderhandt  op  d'oude 
grondtveften  herdicht,  door  devlamme  in  eenen  puinhoop 
verkeerden.    De  Vereenigde  Staat  heeft  de  Heeren  van 
Amerongen  tot  de  gewigtigfte  verrichtingen  binnen,  en  Ge- 
zantfchappen  buiten  's  Landts  gebruikt.    De  Heer  Godart 
Adriaan  van  Rheede  tot  Amerongen  heeft  ,  als  Ambalfa- 

deur  van  den  Staat ,  aan  't  Hof  des  Koningks  van  Deenmar- 
ken, aldaar  zyn  levensloop  voleindt.    Zyn  zoon,  Baron 

van  Ginkel,  Heer  van  Amerongen ,  enz.  heeft  zynen  hoog- 
adelyken  (tandt  en  familie  eenen  heerlyken  luilter  toege- 
voegt  ,  en  zynen  naam  vereeuwigt  door  zyne  zegeryke 
togten,  als  Veldtoverlte  in  Trlandt,  cn  daar  verovert  Bal- 

tymore ,  Atlone ,  Galloivai ,  en  Lymerik:  't  leger  der  weêr- 
fpannige  Yren  geflagen,  en  dezer  wyze  Trlandt  ten  vollen 
Koningk  I4'"illem  den  II 1.  Koning  van  Groot  Brittanje, 
Prins  van  Oranje ,  enz.  onderworpen:  die,  ter  erkente- 
niffe  van  zoo  groote  dien(ten,  hem  met  het  Graaffchap 
van/^^^/o»f  ,in  Yrlandt,  begiftigde.  Wy  fpreeken  hier  niet 
van  zynen  betoonden  moedt  en  groot  beleit  in  den  Oorlog 
tegen  Vrankryk,  door  den  Vrede  1697.  geéindigt;  doch 
1701.  weer  begonnen,    't  Dorp /^werö»?-^»  heeft  Kerken 
Predikant,  (taande  onder  't  Cla(ïis  van  Rheenen  en  Wyk. 
AMERSFORT,  by  Co?»»7i?/)'»,inzynebefchryv)ngevan  Comm 

Amfierdam  ,  fomtydts  Amisvoort  ,  dan  Amersvoort  gefpelt.  Ainfi. 
Maareigentlyk  is  de  oorfprongkelyke  naam  *  Eemsjort ,  z]s  ƒ  47. 

eerft  en  ̂ 06. 
*  Eemsfort  [  van  fort  of  (lerkte.'\  Zulks  kon  de  Schry  ver  wel  vry wat  ontfchieten,  alzoo  de  woorden  met /er/  oï  joort  gemengt,  van 

tweederleye  oorfprongk  zyn:  namelyk,  zommige  van  hetLatynfch 
Forum,  zyndcof  een  gerecht- of  m  erktplaats :  Zoo  is  Koeverden ,  van 
toezioerin^e  van  koeijen :  Of  van  eene  vjeringe ;  het  zy  een  vaart , 
(of  vloedt;)  of  van  overvoering  (als  een  overtoom)  van  veel  ge- 

bruik: Dus  heeft  men  Fr<7«t/(;rr,  Herfort,  Waterfort,  Breefort ,  enz. 
Jonker  Ever  hard  Meyjler  (bcfliamt  wegens  het  treldcen  des  on- 

vcrgelykelyken  Keideens,  van  het  midden  der  heide,  zonder  be- 
hulp van  paerden,  cn  alleen  door  omtrent  400  vrywilligers,  op 

eenen  dag,  voorzonnen  ondergangk,  binnen  Amersfoort)  llelt  in 
een  byfchrift,  onder  een  print  der  gedachte  Stadt,  noch  eenen  an- 

deren naamsooirfprongk  voor;  namelyk,  dat  /imet sfocrt  xoo  \ee\ 
zegt  als,  Ha  man  voort,  wegens  zyne  Iterkte,  en  de  dapperheit 
zyiier  burgeren;  zoodat  alle,  die  de  Stadt  ooit  met  de  wapenen 
aandeeden ,  weer  vruchteloos  mollen  af- of  voorttrekken:  doch  ge- 

lyk de  gemelde  Schryver  deze  zyne  meening  in  vaeracn  heeft  voor- 
gellelt,  zal  ze  veeleer  voor  eene  dichtkundige  vinding,  en  fpeeling 
op  de  woorden,  dau  eene  bondige  verldarüig,  mogen  geideu. 
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cerll  eewccft  ccn  Fort,  Sterkte,  of  Schans,  aan  de  Ri- 

vier do  Ei-ifi,  cn  nadcrlKUidt  cciic  Studt  geworden.  De 
Heer  ManiH.-ts  '/.etkrus  leit  den  na;un  van  /iMcrsfort  van 
/Itrtor  Fur.'is  ii';  welke  benaminge  dc/.e  Plaats  zou  gegee- 
ven  ïyn,  wegens  de  Jlirrkt:  lief.ic,  die  d'  Invvoonders  el- 
kanderen  toeïiroegen  ,*  en  hunne  eendracht  onder  mal- 
kanderen. 

[  De  Heer  y^///W  fprcek t  'er  in  dezer  voegen  van.] „  A  M  Ê  R  S  FOü  Rl\  van  de  afvvateringe  Ihem,  of 
„  iVw,  op  vviens  oever  de  Stadt  is  gelticht ;  en  van  den 

vvaadbaarcn  doorgang,  of/Wf,  door  welke  die  aldaar 
„ter  plaatzc  doorgangkelyk  was,  ahoo  geheeten:  Zoo 
„  dat  de  naam  eigentlyk  Eenisjlrdc  ly:  doch  An'iersjoort  en 
„  Ai-mfjnrt ^  heeft  by  het  gemeen  echter  de  overhandt.  He: 

is  eene  nette  en  fraaijc Stadt,  de  tweede  naafl  Utrecht, 
„  van  waar  het  iioco.  fchrecdcn  is  afgelegen,  naar  het 
„  Noordtüoflen.  Van  oudts  heeft  zy  haarc  Heerfchap- 
„  pen  gehadt  ,  die  haare  Stamnaamen  hier  van  voeren  : 
„  zoo  nochtans,  dat  de  Stadt  haare  dingen  voor  zich  af- 
„  zondcriyk  bchieldt  ;  ook  het  recht  van  't  zegel,  zoo 
„  als  blykt  uit  de  grieven  van  Hendrik  ,  Biilciiop  van 
„  Utrecht,  des  jaars  iióf.  Het  wordt  al  bcfchanll  gezeit 

„  by  Beka,  ten  tyde  van  Johannes  den  II.  begonnen  in  't 

„  jaar  1228. ,  Aniersfurt  Icit  in  't  ooflcr  deel  van't  Utrcchtfchc  Sticht, 
dicht  aan  de  grenzen  van  Gclaerlandt :  Is  eene  der  vyf  lie- 

den van  die  Provintic,  en  de  voornaamlle  naad  Utrecht^ 
boven  de  andere  drie.  De  Gelchiedtboeken  maaken  van 

Amenfoort  al  in  't  jaar  van  Chrilhis  icoó.  gewag.  DcBif- 
fchop  lienrik  van  f'ianen  heefi  die  plaats  in  den  jaarc  12^7. tot  eene  Stadt  gemaakt,  en  handtvcllen  gegeeven.  Zy 
beeft  aan  't  Adelyk  gedacht  der  Amersforteyi  behoort.  Heer 
If  'oitter  van  Ayyicr.ffurt  ̂   de  oudtfte  van  de  toenmaals  vier 
levende  broederen,  heeft  de  muurcn  doen  bouwen.  Om 

dac  de  burgers  van  Amersfort  in  't  jaar  1268.  de  oproeri- ge Kenficyncrs  (zie  op  HEN  RIK  vanViaKeM  ̂   BiJJchopvan 
Utrecht)  binnen  hunne  Stadt  lieten  ,  en  met  hen  onder 
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wal  afgedreven;  en  zonden  den  vyandt  Iicbbcn  laatcn  bin- 
nen komen  ,  't  en  ware  eenig  volk,  uit  Utrecht  derwaarts 

ge/.onden,  dit  onheil  kloekmoedig  hadde  gclhüt.    Evan-  ' wel  zouden  deze  ook  de  woedende  befpringers  niet  lang 
hebben  konnen  afweeren  ,  indien  niet  de  Amcrsfortjche 
vrouwe»  hier  't  belle  hadden  gedaan  ,  die  heet  ziedend  wa- 

ter, waar  in  Malthtt  (dat  is,  gefmolten  Vet  en  Pek,  met 
gemortelde  ongebluillue  Kalk)  was  gedaan,  den  aan- 
dringcnden  vyandt  over  lials ,  lyf,  en  kop  hadden  gegoten  ;  Idem 
zoodanig  dat  ze  elendi;^  gebrandt ,  en  brandende,  de  vlucht  VoffH 
namen;  zommige  half  geroofl ,  anderen  ver/cngt,  cn  vol 
blaaren.    De  oude  lIulLuidtfche  Krunyk  Helt  in  plaats  van  óolo* 
Ahdtha  ,   Muut.    Deze  dapperheit  der  vronwsperfoonen 

moedigde  de  mannen  zulker  wyze  aan,  dat  v.e  op  de  be-  {-^"fdt 
fpringers  als  leeuwen  aan- en  uitvielen  ,  en  eene  zoo  groo- 
te  llagting  onder  hen  aanrechtten,  dat  'er  acht  voUedagen 
doorgebragt  wierden  met  het  begraaven  de»  dooden.  Diis^"*^  ̂ \ 
moll  de  Grave  van  Hollandt,  Hertog  F/lips  van  Burgun-    '  "  * diën,  enz.  met  fchande,  en  groot  verlies  afvvyken.  Straks 

daar  na  maakten  zich     Aynersfirters  mecllervan  dcZ/tider-' 
Zee,  alles  verwoeftende ;  en,  door  hunne  roveryen ,  den 
koophandel  der  Ilullaadere»  en  ̂ yejlvriezen  bedervende. 
FtlipsWet  te /^/>7//tWrt^  een  geweldig  groot  gevaart  maaken, 
om  voor  een  Stormkat  te  dienen :  Het  ging  niet  op  rade- 

ren, gelyk  by  diergelykc  konflwerktuigen  de  gewoonte 
plag  te  zyn,  maar  (lont  getimmcrt  op  een  grout  bakbeelt 
van  een  Schip;  (dus  noemt  het  Njc.  Boremans,  vertaaler 
wm  l^^ojjius jaarboekey! ZOO  dat  het  te  water,  werwaarts  -. 

men't  hebben  wilde,  gcbragt  kon  worden.   Commclyn,  in  •'"t'^  " 
zyne  Ar^JlerdamJche  befchryving,  zegt  dat  Hertog  Ehpsvza  ̂ ' 
Bnrgundiën  i"  Amjlerdam  een  Schip,  zoo  groot  als  een  Am- 
Jlerdtims  Blokhms ,  de  Kat  gcnoemt,  deedt  bouwen.  Vati 
dit  woordt  geeft  de  Leidtfche  Profellbr  Boxhum  deze  ver- 

klaring :  „  EenK^aX.  is  ahydt  een  vjerktmg  inden  oorlog gebrui- 
,,  kclyk  gcvjecft ,  waar  mede  gruote  vajle  Bollen  (Klooten)  ge- 
,,  ynecnlyk  \\.m&bo\\c\\  genoernt ,  op  den  vyandt  wierden  utt- 

gcfchoten.    Van  dex.e  Kattebollen  ( doet  hy 'er  by)  is\r 
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een  deken  lagen ,  tegen  de  Edelen  en  Magillraten,  heeft  1  eene  by  my  te  zien,  gemaakt  van  blauwen  Arduin  ,  en  meer 
ütto  van  Gelder  den  1 1 1.  meeller  van  deze  Stadt  gewor-  |  dan  hondert  ponden  weegende.  Ook  verhaalt  hy  dat  de  meer- 

den', de  Stadts  Wallen  anno  1269.  doen  Hechten.  Nader- '  gemelde  Filips  van  BurgundUn,  in  't  jaar  T427.  Amfter- 
handt  hebben  de  Gelderfchen ,  tot  verfcheide  keeren  toe, 
Amersfort  ingtnomcn,  en  het  vyandtlyk  gehandelt.  Ook 
wierdt  deze  Stadt  in  't  jaar  I5'43.  door  Marten  van  Rojem, 
Veldtmarfchalk  van  Hertog  Karei  van  Gelder,  verovert, 

en  geplondert.  Is  echter  t'elkens  weêr  aan  't  Sticht 
L>r«/;j;  gekomen ,  't  zy  door  geweldt,  't  zy  door  vrede- 
fluiting.'  Hoe  Amersfort  1366.  opftont  tegen  zynen  Bif- fchop  johan  van  Vernenburg ,  en  daarom  belegert  wierdt, 
ook  hoe  't  noch  tot  een  verdrag  quam,  zie  op  JOHAN 
DEN  V.  VA.N  VERNENBURG,  Billchop  van  |  vervaarlyk  gevaarte  van  Amjlcrd.im  over  de  Zmder  Zee  ̂ 

Utrecht.  In  't  jaar  1410.  hadden  die  \'x\\  Amersfoort  G\w a  \  tot  voor  den  mondt  van  de  Rivier  d'' Eem,  en  wierdt  met 
Willem  van  Hollandt  toegeftaan,  om  uit  hunne  Stadt  de  geringen  arbeidt  op  't  drooge  gezet:  Terftont  leden  de 
Veluwe  door  te  mogen  itroopen.  'tQuam  echter  tullchen  Stichtenaars  daar  groote  fchade  door,  vermidts  ,  door  't 
hen,  en  Hertog  Ramaidt  van  Gelder,  tot  vrede.  Evenwel  (luiten  van  den  uitgang  des  Eemflrooms ,  niet  alleen  de  Ka- 

dam  een  Schip  deedt  maaken  ,   van  een  verlchrikkelyk  ̂ .„n 

werk,  gemeenlyk  de  A'<??  geheeten ,  door  welken  naam  j^qó, 
by  de  Nederlanders  alle  hooge plaatzen  worden beteekent.  Boxh' Hoor  ook  onzen  Jan  Veldcnaar.    „  De  Hertog  van  Bur-  toon. 
,,  gundicn  dede  een  al  te  grooten  Scliip  maken  tot  Amfter-  p.  z^S. 
„  dam,  dat  men  de  Katte  hiet,  of 't  een  Blokhuis  geweell  vdden, 
,,  hadde,  ende  dat  dede  hi  zetten  voer  die  Eeme,  dat  hl  f^^fc 
„  dat  Sticht  daar  mede  dwingen  zoude,  ende  dit  was  een 
„harden  winter.    Met  eenen  gunftigen  windt  voer  dit/-3'3' 

idem Poiitau, 
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vielen  de  Gelderfchen  in  't  volgende  jaar  onverwacht  op  't 
achtereindt  deier  Stadt,  de  Camp  genoemt,  aan;  dron- 

gen van  daar  tot  de  oude  Graft,  en  meenden  met  ladders 
over  de  Veft  te  komen:  Doch  gelyk  dit  hen  mislukte, 
pionderden  ze  de  Voorltadt  ,  en  (taken  een  goedt  deel 

huizen  in  brandt.  In 't  jaar  1420.  als  Hertog  lieinoud  van 
Gelder  in  den  zin  hadt  den  BiJJchop  van  Utrecht  op  't  lyf 
te  komen ,  ten  dien  einde  op  zyne  zyde  getrokken  heb- 

bende de  Bidchoppen  van  Keulen,  'Trier,  enAIun/ler,  den 
Hertog  van  den  Berg,  den  Grave  van  Meurs ,  nevens  de 
Heeren  van  Gaasbeek  en  Culemburg ,  moften  de  Amersforters , 
als  de  naafte  aan  de  Veluwe ,  eerft  aanhouden.  Hy  meen- 

de dat  de  burgers  op  de  ccrlle  aankomfte,  den  moedt  zou- 
den laaten  zinken;  maar  zy  toonden,  door  't  lolfen  van 

hun  grof  gefchut,  geene  vreeze  te  hebben.  Reinald 'üi'ik- 
te  deshalvcn  zyne  belegering,  zondt  eenige  ballingen  en 
gevangens  daar  tegen  in  de  Stadt,  die  den  ftedclingen  des 
Hertogs  zeer  groote  goedertierendheit  voordroegen  ,  en 

pers  van  ArAersfort  binnen  gehouden  wierden ,  maar  ooic 
alle  koophandel  in  dit  gewell  wechgenomen  was.  Ter 
dieroorzaake  wierp  men  aan't  naafte  llrandt  een  geweldig 
Bolwerk  op,  verheven  genoeg,  om  van  't  zelve  met  bly- 
den,  en  zwaar  gefchut ,  d^  Amjïerdar/ifche  Machine ,  of  Katte 
vernielen ,  zoo  veele  yzere  kogelen ,  en  groote  fteenen  wier- 
den 'er  tegen  aan  gefchoten ,  dat  dit  vyandtlyk  krygswerktuig 
in  korten  tydt  niet  weinig  gefchonden  was.  Eindelyk  maak- 

ten d'  Utrechtfchen,  en  d' Amersforters  deze  vreeffclyke  Kat, 
zoo  door  hun  geweldt, als  wel  meeft  doorden  winterfchen 

ysgang,  teffensmet  dat  bakbeeftig  Schip  aan  kant,  en  d'f/f- rechtfc7:>en,  cm.  kregen  das  de  Eem  wecrtopcn.  Toen  in  het  Idem 
jaar  ïS7S-  tuirchen  eenige  der  Nederlandtfche  Provintien,  Vofj.ibid 

de  Vcreeniging  (d^Unie  van  Utrecht  genoemt )  waar  in  ook  id(tn 
de  hooftftadt  van  't  Sticht  hadt  bewilligt,  opgerecht  was,  ̂ ^l^- 
weigerden  de  Steden  Amersfort  en  Montfort  (beide  Steden 
onder  d' UtrechtfcheProvintie )  de ondcrtekeningte  doen,  ̂ ^"^f' 
alzoo  de  Inwoonders  meeft  uit  Roomfch-Catholyken  be 
ftonden:  Derhal  ven  oordeelden  de  Geuniëerden,  of  Ver 
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hoe  grooten  voordeel  hun,  door  den  vryen  handel  met 

Geldcrlandt,  te  verwachten,  en  te  bekomen  ftont :  Dus !  eenigden, 't  nodig  te  zyn,  deze  twee  plaatzen  te  dwingen,  J^^'g 
dacht  hy  hen  te  beweegen  om  zich  aan  hem  over  te  gee- j  inzonderheit  Amersfoort,  als  zoo  na  by  Utrecht ,  en  van-'"'' 

grooter  aangelegentheit  dan  Montfort;  te  meer  omdat  de 
Amersforters  den  naam  hadden ,  van  het  volk  des  Konings  vaa 
Spanjen  te  hebben  gekoeftert,  daar  by  de  opbrenginge  der 
laden  en  fchattingen  weigerden,  en  ook  de  Gereformeer- 

de Predikanten  geweltdadig  had'den  uitgedreven ,  en  t'  za- mcnverftandt  met  den  vyandt  hielden.  Daarop  dan  wierdt 
Amersfort  belegert  en  benauwt  ,  tot  dat  het  zich  den  7. 
Maart  iS19-  overgaf     De  oude  Magiftraat  wierdt  af- 
en  een  niewe  aangeftelt.   Zeven  jaaren  te  vooren  hadt  ̂ ^"^ 

Graaf  Willem  van  den  Berg  ,  die  eene  zufter  van  'Prins Willem  van  Oranje,  ter Gerrialinne ,  hadt,  weetende  dat  de 

meefte  Steden  van  Gelderlandt  en  Overyjfel,  na  de  onver-  ̂ 'J"^ 
wachte  veroveringe  van  den Briel,  geeiie  Spaanfche  bezet-  ̂  J,»?/"' tingen  binnen  hadden,  zich  verzeekert  van  Zutfen,  Oeu-  ̂ l^^j^f^, 
techem,  en  Doesbur?;  't  zelfde  deedt  zyn  Stadthouder  Gly- 
zenburg  omtrent  Harderwyk,  Hattem,  Elburg,  en  O /denzeel.  ƒ2,01. 

ven;  veele  luifterden 'er  ook  na:  Maar  BiJ/lhop  Frederik 
van  Blankenheim,  daar  van  verwittigt ,  quam  met  een  deel 
volk  onvoorziens  by  nacht  binnen  Amersfort,  en  deedt  de 
Belhamels  met  de  doodt  ftraffen:  federt  dien  tydt  zyn  de 
Amersfortfche  aan  't  Sticht  Utrecht  getrouw  gebleven  ;  doch 
niet  vry  geweeft  van  vyandtlyke  aan- en  overvallen.  Heer 
Zweer  van  Culemburg  (afgezette  Biflchop  van  Utrecht) 
kreeg  de  Stadt  door  lift  en  hulpe  der  Gelderfchen ,  in'tjaar 
1426.  in  zyn  gewelt  :  maar  de  niewe  BiflTchop  ,  Rudolf 
Diepholt ,  wierdt  'er  haaft  wéér  meefter  van  :  Zie  op 
ZWEER  VAN  CULEMBURG,  Bijfchop  van  Utrecht. 
Hoe  de  Amersforters  de  Stadt  Utrecht  overrompelden,  en 
de  Gelderfchen  daar  uit  joegen  ,  kan  men  vinden  op 

UTRECHT.  In 't  jaar  1427.  heeft  H  ertog  Ftlips  van 
Burgundién  de  Stadt  Amersfort  belegert  ,  en  zeer  vinnig 
doen  beftormen.    Tot  drie  keeren  toe  wierden  de  Amers- 

forters, door  der  aanvalleren  zeer  groot  geweldt,  van  deal  De  Stade  Kampen  wierdt' den  Spanjaardt  door  belegering ont 
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ontrukt,  bevordert  door  heimclyk  vcrftandt  met  cenige 

Prinsgetiiidcn  daar  binnen.    Toen  volgden  Zwul^  Ilafjelt, 
S:eeKVJ\k,  GeelmuiiicK ,  enz.  en  lange  daar  na  ArKcrsfart: 
van  waar  ty  Utrecht,  toen  noch  aan  de  Spaanfchc  ïyde, 

7eer  zwaarc  fchade  toevoegden;  de  Stadt  in  groote  be- 
kommertheit.  en  de  Dorpen  onder  brandtfchattingitelden. 

Maar  als  Grave  Wtllem  van  den  Berg,  noch  in  't  eigenfte 
jaar,  zeer  lafhartig  alle  de  voornoemde  Steden  in  Gelder- 
landt  en  Overyirei  weer  verliet,  ja  ook  daar  na  noch  er- 

ger deedt  ,  wierdt  het  Garnizoen  tAwnoiw  Amersfj-n  \q:x- 
tzaagt,  ftont  tegen  de  Bevelhebbers  op,  wilden  de  Stadt 
uit  ,  of  anders  de  poort  voor  Don  Frederico ,  zoon  van 

*Duc  d'Alba,  openen.    Dus  wierdt  de  Stadt  van  de  bezet- 
ting verlaaten.    BoJJu^  binnen  Utrecht,  dit  verneemende, 

quam  den  volgenden  nacht  met  een  vaandel  Soldaaten 

aan,  wierdt  van  de  Amersfortfche  burgery  met  eenen  voet- 
val ontfkngen,  en  van  hem  belooft  hunne  verzoeninge  by 

Duc  d'Alba  te  zullen  uitwerken ;  zorge  te  dragen ,  dat  de 

Spaanfche  krygsknechten  ,  die  'er  in  garnizoen  zouden koomen,  in  geene  onordentlykheden  zouden  uitfpatten; 
maar  moften  hun  huisvefting  en  onderhoudt  verfchaffen. 

Naderhandt  echter  v«zïmdt  Spaanfihen ,  dien't  \n  Ho  Handt  ̂  
Zeelandt ,  Utrecht,  enz.  alles  tegen  liep  ,  genoodtzaakt 
ook  uit  Amersfurt  te  wyken.    Dus  bleven  de  Amersfoorders 

nu  wel  op  hun  eigen  zeiven,  maar  weinig  t' hunnen  voor- 
.wt.w..,  deele,  omdat  ze  de  Unië^  by  de  Bondtgenoten  opgerecht, 

Bor^Ned.  weigerden  te  ondertekenen,  als  gezegt  is:  waar  by  noch 
Hifl.vc'  quam,  dat  zy,  niet  tevreden  met  de  voldoening  van  Prins 

'  Willem  aan  d'Utrechtfchen  gegeeven  ,  voor  hun  zeiven  met dien  Vorft  begeerden  te  verdraagen ,  op  artykelen  die  zy  naar 
hunnen  eigen  wil  en  zin  wilden  bedingen.   Tot  de  Reli- 
gions  Vrede  begeerden  ze  ganfch  niet  te  verftaan;  wilden 
niet  in  de f/^/V  treeden  ;  en  de  fchattingenniet  betaalen,die 
door  laft  van  de  Staten  der  Stichtfche  Provintie  geheven 
■wierden.  Dit  wierdt  voor  eene  onlydelyke  vermeetelheit 
gehouden  van  luiden,  die  van  elders  geen  fteun,  nochon- 
derftant,  of  hulpe  hadden  te  verwachten:  Het  baarde  ook 
vermoeden  dat  ze  met  de  Spaanfchen  heimelyk  verft:andt 
hielden:  ook  weigerden  zy  een  Vaandel  foldaaten  in  te 
neemen.    Derhalven  wierdt  aan  alle  omleggende  Steden 
verboden  (  om  hen  tot  andere  zinnen  te  brengen )  iets  van 
hen  te  koopen,  of  aan  hen  te  verkoopen.    Amflerdam  aan 
<i*eene,  Ge/(^cr/^2W/ aan  d' andere  zyde ,  fnceden  hun  allen 
handel  af ;  en ,  door  eenen  Uitlegger ,  hieldt men  de Eem ge- 

floten: Dat  maakte  de  Amersfoorders  noch  hardtnekkiger : 
derhalven  wierdt  de  volle  belegering  ter  handt  genomen. 

Haaft  lag  door  het  kanon  't  grootfte  gedeelte  der  Utrecht- 
fche  poorte  ter  neder:  Daarop  namende  belegerden,  den 
moedt  verliezende,  op  den  derden  dag  de  bezetting  in. 
Drie  maanden  daar  na  wierden  de  Beelden  uit  de  Kerken 
wech  gedaan.    Middelerwyle  dat  Prins  Fredenk  Hendrik, 

Prins  van  Oranje,  in't  jaar  1629.  voor  't belegerde  V  Her- 
togen-BoJch  lag,  viel  Grave  Henrik  van  den  Berg,  om  den 

Pontan.  Prins  van  den  Bofch  te  doen  trekken,  met  zyne  Spaan- 
Celd.     fchen,  en  een  goedt  deel  Keizerfche  troepen,  onder  den 

Grave  Montecuculi ,  in  de  Veluwe.    De  Stadt  A>nersfor(  was 
voorzien  met  zes  vaandel  en  foldaaten,  te  voet  entepaerdt, 
en  joco.  ponden  buskruidt,  en  noch  meer  wierdt  haar 

aangeboden.   Den  J-  Augufti,  's  morgens  ten  zes  uuren, 
qnam  Montecuculi  voor  de  Stadt;  's  middags  zondt  hydaar 
eenen  Trompetter  binnen, doch bequam  geen  antwoordt; 

's  namiddags  ten  drie  uuren  eenen  anderen,  die  binnen 
gelaten  wierdt,  en  op  't  Stadtshuis  geleidt:  daar  gafhy 
den  Regenten  eenen  brief  van  Grave  Henrik  van  den  Berg, 
van  dezen  inhoudt :  Dat  hy  Grave //f^r/i,  denGraveAfoV 
tecucHÜ  naar  deze  Stadt  gezonden  hadt,  om  haarweêr  on- 

der de  gehoorzaamheit  des  Konings  van  Spanjen  te  ftcllcn, 
met  uitdrukkelyken  laft,  om  de  Inwoonders  met  alle  be- 
leeftheit  te  handelen,  in  gevalle  zy  zich  gewillig  aan  hem 
overgaven anders  met  zwaare  bedreigingen,  enz.  Waar 
op,  na  eenige  onderhandelingen,  en  bedongen  artykelen, 
Amersfort  den  volgenden  dag  den  vyandt  binnenliet.  Haaft 
daar  na  quam  de  tyding,  dat  de  Stadt  IVezel  van  deStaat- 

fchen,  onder 't  beleidt  van  Otto  van  Gent,  Fleer  van  Dtden , 
Gouverneur  van  Emmerik,  door  eenen  welgclukten  aan- 
flag,  verovert  was.    Dit  veroorzaakte  eenen  zoo  gewel- 

digen fchrik  onder  de  Spaanfchen  en  Duitfchcrs ,  of  Kei- 
ierfehen,  dat  ze  den  \%  Auguftus  de  Stadt  Amersfort  zeer 
verbaaft  verlieten,  en  voorts  de  ganfche  Feluvje;  doch 
Xïxtt  londcx  de  Amersfortcrs  eerft  te  pionderen,  en  ander- 

Comm.  wegen  veele  geweldenaryen  aan  te  rechten.  Tot  nader  be- 
levenv.  richt  van  den  lezer  diene;  Dat  de  Magiftraat,  op  de  ge- 
ïr.d.    dachte  opeifching  van  den  trompetter,  den  Bevelhebberen 

^'^'^  bezettinge  voorgedragen  hadt;  dat  ze  nu  twee  maaien 
'•/•SS' waren  gefommeert  om  zich  over  te  geeven;  dat  ze  't 
Juzjn  ̂ ^^^^^^  verwacht  hebbende,  de  goede  burgery  niet  langer 

zaken  '  !f  S^^aar  van  overvallen  te  worden  kondeU'  laaten;"en 
van      daarom  't  hun  geraadtzaam  dacht  met  den  vyandt  te  han- 
Siaat,  5  cn  de  Stadt  over  te  leveren;  als  met  weinige 

enz.,  ld.  ̂fygsbehocfte  voorzien.  De  Bevelhebbers  dit  van*  den f.^6.  ̂ ^adt  gchoort  hebbende,  namen  hunne  verklaringe  voor 
f«868.        ̂ ^"i  alhoewel  't  genoegzaam  openbaar,  cn  hun  wel 
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bekent  was,  dat  Kolonel  Morgan,  met  een  goedt  getal 

Statenvolk,  tot  ontzet  aantrok".  De  gemelde  Bevelheb- 
bers verzochten  At^le  van  'c  geen  de  Magiltraat  han  hadt 

voorgehouden,  om  zich  daarmede  te  konnen  verdedigen, 
die  hun  gelevert  wierdt.  Flux  ging  Burgermeefter /f/Z/cr/? 
van  Damme  nzar  Grave  Ernfl  vanAfur/tecticuH,  buiten  de 

Stadt,  om 't  verdrag  te  maaken,  dat  haaft  getroftcn  en 
gefloten  was.  Toendc  Keizerfchen,  op  de  gehoorde  wyze, 

Amersfort  verlaten  hadden,  en 'er  weêr  Staten-bezetting 
binnen  was,  wierdt  de  oude  Magiftraat,  en  ook  de  nie- 
we  ,  onder  deze  veranderingen  verkoren  (dewyl  veele 
der  oude  Raden  uit  de  Stadt  waren  gewccken  )  op  zes  wa- 

gens naar  Utrecht  gevoert;  (vermidts  d'Algemceile  Staten  , na  het  innccmcn  van  Amersfort  door  den  vyandt,  hadden 
goedtgevonden  hunne  Vergadering,  als  ook  die  van  den 
Raadt  van  Staten ,  aldaar  te  verplaatzen,  om  op  alles  te 
beter  ordre,  als  nader  by  zynde,  te  konnen  ftellen)  om 

daar  onderzocht  te  worden,  wegens  't  zoo  haaftig  over- 
geeven  der  Stadt  aan  de  Spaanfchen,  en  hun  ter  hulpe 
gekomene  Keizerfchen.  Willem  van  Hardeveldt ,  pra:fidec- 
rende,  en  Mr.  Willem  van  Damme,  tweede  Burgermee fter 
van  Amersfort,  nevens  Fie/er  de  Goyer,  oudt  Burgermec- 
ftcr,  en  ter  dier  tydt  Schepen,  waren  weinig  dagen,  eer 
de  andere  Magiftraatsperfoonen  wierden  aangetaft  ,  uit 
Amersfort,  naar  Amflerdam  geweeken ;  doch  verneemende 
dat  het  gemeene  volk  ald-aar  zeer  op  hen  verbittert  was, 
waren  zy,  zonder  in  de  voornoemde  Stadt  te  koomen  . 
naar  Utrecht  gevaaren,  daar  ze  uit  het  Witte  Poort  jen ,  eenc 
voornaame  Herberg  op  de  Ganzemerkt,  wierden  gehaalt. 
Den  5-.  Oöober  heeft  de  Ra-adt  van  Staten  de  Sententiën 
over  hen  uitgefproken  als  volgt:  Wtllem  van  Hardeveldt , 
Burgermeefter,  wierdt  onbequaam  verklaart  om  van  nu 
voortaan  eenige  Magiftraats-amptcn  in  de  Vereenigde 
Provintien  te  bedienen;  en  verwezen  in  de  koften  en 
mifen  van  Juftitie:  Mr.  IVtllem  van  Damme,  ook  Bur- 

germeefter, onwaerdig  om  voortaan  eenigen  ftaat  of  ampt 
te  bezitten;  en  voort  voor  al  zyn  leven  uit  de  Vereenig- 

de Nederlanden  geb-annen,  en  boven  dien  inde  koftca 
en  mifen  van  juftitie,  als  boven,  verwezen.  Picter  de 
Goyer,  oudt  Burgermeefter  kreeg  het  zelfde  vonnis ,  be- 
halven  dat  voor  zes  jaaren  alleen  gebannen  wierdt. 
Walraven  van  Arckel,  Schoot,  van  zyn  bedieninge  afgezet, 
en  verwezen  in  de  koftcu  en  mifen  van  juftitie  :  Johan 
Karremans ,  Schepen  en  Burger  Hopman ,  op  gelyke  wy- 

ze als  Walraven  van  Arkel.  Na  het  overgeeven  van  Amers- 
furt,  hadden  deze  volgende  ïich  laatcn  gebruiken  in  den 

Eedt  en  dienft  des  vyandts,  als  Magiftraats-perfoonen , 
te  weeten  Burgermeefters ,  Scheepenen  en  Raaden,  en 
daar-boven  (volgens  de  befchuldigingen  tcgens  hen)  de 
burgery  veel  geldts  afgeperft,  en  de  vyandtlyke  /3evel- 
hebbers  daar  mede  befchonken  ;  nameiyk,  Adriaan  van 

Zuilen  van  Nyvelt,  "Jacobvan  Damme ,  "JacobvanWefireenen , Dirk  Lommerfum  ,  Henrik  Sevendcr  ,  Joofl  van  Vanevelt  , 
Cofyn  Bor ,  Paulus  Henriks ,  Cornelis  van  Zyl,  Elias  f^erhaar , 
Wouter  Buis ,  Pieter  van  Schadyk ,  'Jacob  van  Dolre ,  Gerrit 
Aarts,  Dirk  van  Renejiein,  Frans  ̂ Jacobs ,  Willem  Lilaar , 
Steven  Gcrrits,  'Tymen  Hendriks,  C lemens  Gerrit s ,  en  Evert 
Simons:  Deze  vvierden  verwezen  om  aan  de  Burgery, 
uit  hunne  goederen,  te  moeten  uitkeeren  alles  dat  zyden 
burger  hadden  afgedwongen  ,  en  aan  des  vyandts  Bevel- 
hebberen  vereert ;  en  den  Eedt  van  getrouwigheit  aan  de 
nieuwlyksaangcftelde  Magiftraat  te /ï^>zer//c/rf  af  te  leggen; 

I  de  weigerigen,  te  worden  gebannen  uit  de  Vereenigde 

'Nederlanden;  voorts  de  koften  hunner  gevangkeniife  te betaalen.  De  volkomen  vonniifen,  en  de  zaaken  waar 
mede  alle  de  genoemde  perfoonen  wierden  befchuldigt, 
kan  men  vinden  in  Hijlorifch  Verhaal  der  gefchicdenilfcn 
van  Europa,  door  N.  Wajjcnaar;  en  den  korten  inhoutdaar 
van  by  L.  van  Aitzema.  Gelyk  ook  by  den  zeiven  Waffe- 

(  of  zynen  Vervolger  Zirtw^É")  de  vonnifl"en  te  zien  zyn, 
uitgefproken  over  de  ter  dier  tydt  Krygs-Officieren  binnen 
Amersfort,  nameiyk,  'Tertullan  van  Derp  ,  'Jacob  van  Gers- 
hcm,  Arnoudt  de  Vries ,  Kapiteincn  ;  Gillis Cabeljauw ,h\e\i- 

tenant;  Jan  Wouterz  Kloek,  Sergeant;  'ïhomas  Chicfe, Ridtmeefter.  Over  de  Sententiën  uitgefproken  ten  laftc 
van  Willem  van  Damme,  en  Pieter  de  Goyer,  is  by  hen 
eerft  door  Notaris  en  getuigen,  den  10.  Odober,  en  daar 
na  aan  de  Staten  Generaal  geappelleert  ,  ook  requeil 
overgelevert :  (welk  fmeekfchrift  door  de  Heeren  Gede- 

puteerden der  Staten  van  Utrecht,  t' hunnen  verzoeke, aan  de  Staten  Generaal  gezonden  is ,  hunne  Afgezondenen 
ter  vergaderinge  der  Algemeene  Staten  gclaftende ,  de  zaak 
ten  beften  te  helpen  beftieren  ,  dat  op  der  Vertogereu 
fmeekfchrift  gunftelyk  en  naar  behooren  mogt  worden 
gelet,  en  befloten,  opdat  alle  redenen  van  klagten  mog- 
ten  ophouden.  )  Ook  verkregenze  van  de  Staten  der  Pro- 

vintie vanUtrecht  ,<iatte  zich  vry  en  ongemocit  in  dezelve 
mogten  onthouden.  Waarop  de  Heer //v/?.iv;/,ï  dit  zegt: 

„  Uit  het  welke  dan  klaarlyk  blykt,  dat  'dc  Heeren  Sta- „  ten  van  Utrecht  verftonden  dat  die  twee  voornoemde 
„perfoonen,  en  gevolgelyk  ook  alle  die  van  de  oude 

en  nieuwe  Magiitraat ,  groot  ongelyk  was  gedaan  ,  als 
G  „  heb- 
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„  hebbende  in  der  daadt  hunne  Stadt  cnburgery,  door  hun 

„  beleit,  voor  moordt,  brandt,  plonderjng,  en  fchoftec- 

„  ring  ullccn  /.ockcn  te  bcwaurcn  ,   ziende  gccne  bc- 
„  hüorlyke  hulp  van  de  Staten  te  konnen  krygcn,  en  dat 
„  van  hunne  bczcttinge  gecnehoop  te  verwachten  hadden. 
Echter  hebben  die  van  Anu-rsfort  moeten  gedoogen,  dat 
men  van  iemant,  die  al  te  toegccvcndc  is,  of  zyn  ftuk 

niet  wel  weet  valt  te  houden,  't  zy  door  vrecie  of  ont- 

zag, eenfpreckwoordt,  op  hen  llaande,tcr  baaneziet  ko- 
n\èn  :  llijht^t  dtf  van  Amersfoort^  h:  bat  het  ̂ lu-n.    lu  den 

gcmeenen  en  plotzelyken  overval  door  de  branfche  wape- nen in  den  Staat,  heeft  de  Stadt  Amersfort  (als  alrcedrs 
veele  Stéden  zich  hadden  overgegeven,  en  zelf  Arnhem 

denrVJunii)  op  den  ̂ '5  daar  aan  volgende  Sauve^^ardeavm 

den  Koning  van  rrankryk  ingenomen,  en  ook  d' ongenade der  Franfche  hccrfchappye  gevoelt:  Maar  na  zeventien 

maanden  wierden  de  Burgers  van  deze  hunne  Verwcldi- 

gers  (die,  behalven  andere  bedryven,  hen  den  buidel, 

door  afpcrirnig  van  zeer  groote  gcldtfommen,  niet  wei- 
nig hadden  gclcedigt  1  in  November  1673.  wcêr  ontlall. 

Amersfort  heeft  ook  al  verfcheidc  maaien  zeer  groote  fcha- 

de  door  Watersnoodt  geleden.   In  't  jaar  1478.  was  'er 
zoodanig  ccne  overlboming,  dat  niemant  ooit  te  voo- 

ren  eene  diergelyke  had  gcz'ien.    Noch  zwaarder  was  die van  'tiaar  ijy^,  op  den  5-.  Macrt.   Thcod. Ferhoeven ,  in 
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er heoaor.  ̂ ^^^  iironyk  van  Amersfort^  doet'er  dit  verhaal  van:  „  C 

J»/v'  »»  ̂cn  5-.  van  Lcntemaandt  is  'er  een  zeer  groot  opwat 
CM        gewecfl: ,  wanneer  de  Rhyn  ,  de  dyken  tullchen  Rheenen 

p  189    ,»  en  Wagcningen  doorboort  hebbende,  met  zoo  grooten 
Montan.  „  vloedt  van  water  naar  onze  Stadt  {Amersfort)  Ichoot, 
inGu!cc.„  dat  twee  poorten  en  bolwerken  om  verre  gefmeten 
ƒ.161.    „  wierden;  zoodat  de  menfchen  ecncn  langen  tydt  met 

„  booten  door  byna  alle  de  (traaten  der  Stadi  voeren,  't Bewys  hier  van  vindt  men  in  de  Duitfche  rymen  aan  de 
Utrechtfche  cn  aan  de  Slykpoort  geltelt:    Defgelyks  in 
•t  Latynfche  Chronologicon ,  of  Tydtvers,  op  den  muur 
by  de  fluis  Munikendam  genoemt. 

Post   CIneres  rhenVs   rVit  haG 
VaLLoqVe  reVeLLens  MVros 

Ita  VrbIs  perCVLIt. 

Noch  meermaals  heeft  deze  ramp  Amersfort  getroffen, 
rn  noch  onlangs  in  April  1702,  wanneer  een  geweldige 
Noordelyke  Stormwindt,  eenige  dagen  achter  een  aan- 

houdende ,  den  Dyk  omtrent  Muiden ^  enz.  doorbrak, 

waar  door  in  Hollandt  menigte  Landen  onderliepen,  cn  't 
Briefuit  Zeewater  zelf  in  de  Provintie  van  Utrecht  quam.  Tuf- 
Amenf.  fchen  Amersfort  en  de  Zuider-Zee  verdronken  veele  men- 

fchen, nevens  een  geweldig  groot  getal  Beeften.  Amers- 
fort is  niet  in  eene,  maar  in  twee  reizen  voltooit  gewor- 
den:    want  in  't  midden  is  eene  kleine  Stadt  geheel  be- 

muurt  gew^ceft,  eer  de  andere,  die 'er  buiten  ftont,  opge- 
haalt  en  'er  aan  gehecht  wierdt.    Voortydts  was  Amers- 

C.  Peilt       wegens  't  Bierbrouwen  zeer  vermaart,  dat  zeer  verre, 
ook  in  groote  meenigte,  overzee,  mzx  Brabandt  ̂   Vlaan- 

deren, enz.  verzonden  wierdt,  zoo  dat 'er  getuigt,  endoor 
't  opfchrift  van  een  glas  in  de  groote  kerk  beveiligt  wordt, 
dat  men  't  eener  tydt  daar  zyo.  Brouweryen  gehadt heeft: 
doch  ,  buiten  twyfel ,  van  zoo  grooten  omflag  niet  als 
nu.  Ook  heeft  men 'er  gehadt  eene  aanzienlyke  Laken- en 
Stofweevery,  en  Handel,  doch  is  meeft  te  niet  gegaan. 

'cort'ieen  Noch  tamelyk  genecren  zich  d'  inwoonders  daar  echter Stiöjti    met  het  weeven ,  en  verhandelen  van  Bombazynen,  Die- 
metten, en  allerlei  Geweefzcl  van  gaarne  en  katoene 

bloem-en  figuurvverken,  die  daar  beter  dan  ergens  elders 
vallen  ,  en  gemaakt   worden  :    Doch  voornamentlyk 
fpruit  de  welvaart  der  Stadt  uit  de  Tabaksteelinge ,  ront- 
om,  ja  zelfs  binnen  haare  muuren,  die  zich  dan  buiten 
wyd  en  zyd,  tot  aan  Gelderlandt  toe,  uitftrekt:  waar 

door  'er  dan  ook  ,  voornamentlyk  buiten  de  Koppel- 
poort, zeer  veele  hooge  Schuuren ,  in  lengte  en  breette 

als  Kerkgevaarten,  zyn  opgeflagen,  daar  de  Tabak,  tot 
rypheit  gekomen,  en  in  bulfelen  gebonden,   aan  houte 
fpylen  in  wordt  te  droogen,  en  te  dorren  gehangen. 
Door  deze  Tabaksplantinge  nu ,  en  den  handel  daar  uit 
ontftaande  ,   zyn  de  landeryen  daar  omftreeks  wel  de 
helft  in  waarde  gerezen;  ook  geeft  zy  den  geringen  ingeze- 

tenen, zoo  wel  mannen ,  als  vrouwen  en  kinderen,  niet 

luttel  bezigheits ,  naardien  die,  in  grooten  getale,  aan't 
wieden,  plukken,  forteeren,  en  andere  toereedinge  van 
dit  Vulkanus  kruidt,  wel  omtrent  zes  maanden  jaarlyks 
werk  vinden;  waar  na  het  gedroogt,  en,  in  groote  man- 

den gepakt,  meeft  naar  de  Noordtfche  Ryken  en  Landen 
verzonden  wordt,  als  te  fterk  voor  onzen  Landtaurt , 
endaar  voor  d'uangcnaamfte,  en  fmaakelykfte,  wegens 
de  fterke  reuk  en  geur,  geacht.    Hier  door  nu  wordt  de 
handel  en  fcheepsvaart  van  Amersfoort  op  Amfterdam, 
door  dc  Ecm,  Zuiderzee,  en  't  Y,  braaf  geftyft;  gelyk 
ook  de  beurzen  der  eigenaaren,  wier  landeryen  met  dit 
aanzienlyk  Amerikaanfch  gew^as  beflagen  zyn;  uit  wel- 

ken inzicht  dan  ook  d'andere  kleine  Steden  van  't  Sticht, 
neveas  niet  weinige  plaatzen  in  Gelderlandt ,  tot  de 
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hooftftadt  Arnhem  toe,  hun  meefte  bouwlandt  met  tabak 
beplant  hebben;  welke  Tabaksplantinge  ook,  met  tamely- 
ken  voortgang,  in  de  Friefche  Woudtlanden  is  ovcig.;- 
bragt;  cn  ontbrak  het  den  Amersfoorderen  niet  aanSchaa- 
penmi(l,tothet  toemaakcn  van  dit  teellandt  hoognodig,  en 
waar  vand'uitvoer  in  Vrieslandt  verboden  is,  men  zag  in 't 
korte  geertc  Korenlanden  meer  ter  gedachtcr  landtltreeken : 
Want,  alsmen  ziet  Vulkaan  den  landtman  dubbel  loonen^ 
Zal  niemant  eerbiedt  voor  den  dienfl  van  Ceres  toonen , 

Hoe  nodig  die  ook  Jlrekt  tot  'j  wereldts  onderhoudt  : Elk  Ziet  met  Mi  das ,  hoe  verdiuaajl ,  op     blinkend  gout ; 
Ja,  fchoon  men  dtkwyls  half  door  graangebrek  mofl  jlerven^ 
Veel  liever  koosmen  dat,  dan  groote  winjl  te  derven. F.  H. 

In  den  jaare  1703.  ontflont  'er  in  de  Stadt  Amersfoort 
eene  geweldige  beroerte,  tuflchen  de  Regeeringe  en  het 
lichaam  der  Burgeryc,  die  zoo  hoog  liep,  dat  ze  niet  an- 

ders dan  ten  koften  van  het  ganfche  verderf  der  Stadt 
fcheen  te  zullen  beflifcht  worden;  gelyk  ze  dan  ook  ein- 
dclyk  met  het  onthalzen  van  twee  aanzienlyke  Burgeren, 
als  voornaamfte  Belhamels  en  aanleiders  dezer  beweegin- 
ge,  gcftilt  wierdt.    Naardien  nu  dc  ganfche  gelegcntheit 
van  dezen  verderflyken  opftant,  met  alle  de  gevolgen  van 
dien  ,  zeer  net  zyn  vervat  en  uitgedrukt  in  het  vonnis , 
over  deze  twee  gedachte  Aanvoerders  der  muiterye  ge- 
velt,  en  zulks  een  ooirfprongkelyk  en  eigengeloofwaar- 
dig  ftuk  is,  door  laft  der  Ed.  Mog.  Heeren  Staten  'sLandts 
van  Utrecht  zelfs  gedrukt  en  in  't  licht  gegeeven,  zullen 
wy  dit  hier  van  woordt  tot  woordt  inlaücn ;  zoo  om  een 
waar  denkbccldt  te  krygen  van  dit  zwaar  en  berucht ,  en 
noch  zwaarder  gevreeft  onheil,  deze  Stadt,  door  het  hol- 

len eener  razenae  meenigte  ( onder voorwendzel  van  her- 
ftellinge  der  oude  Voorrechten)  overgekoomen ;  als  om 

tot  een  fpiegelbeeldt  in 't gemeen  te  ftrekken  voor  alleon- 
derdaanen,  in  alle  tyden  cn  plaatzen,  dat  ze  nooit  ligt- 
vaerdig,  en  zonder  door  den  uiterften  noodt  gedrongen, 
zich  tegen  de  geftaafde  Regeeringe  opftellen;  waar  om- 

trent het  hier  de  plaats  niet  is  eenige  nader  verklaringe,of 

bepalinge  te  geeven :  ten  minden  is  zulks  altoos  wraak- baar en  af  te  keuren,  wanneer  Staatzucht  en  eigen  Belang 
hier  onder  hunne  rolle  fpeelen,  om  den  ftoel  desgezaghs, 
van  anderen  wettelyk,  immers  dadelyk,  bezeten,  voor 

zich  zeiven  te  bejaagen,  en 'er  zich,  door  een  muitend 
grauw  geftyft,  op  te  zetten;  waar  van  deze  twee  Amers- 
foortfche  burgers,  naar  inhoudt  van  't  vonnis,  niet  vry  te 
pleiten,  of  te  verfchoonen  zyn;  dat  de  lezer  uit  het  vol- 

gende ftuk  zelf  moge  oordeelen. 

Rep. 

f.ïiï. Zeiler. 
isi» Germ, 

J.D. 
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SENTENTIEN 
ten  lafte  van 

P  I  E  T  E  R    van  HOUTEN, 

cn 
RICHARD  SAAB, 

Geêxecuteert  binnen  Amtïiiooït,  op  den  3''"  Oiiober,  1703. 

„  A  Lzoo  Pieter  van  Houten ,  oudt  ̂ 6.  jaaren,  geboren 
„  *^tot  Barneveldt,  in  Gelderlandt;  ende  Richard  Saab , 
„  oudt  50.  jaaren,  geboren  tot  Amersfoort;  jegenwoor- 
„  dig  gevangen  op  den  Huize  van  Hazenberg,  voor  den 
„  Hove  van  Utrecht,  buiten  pyn  ende  banden  van  yzer, 
„  bekent  hebben  ,  ende  vorders  by  fuffifante  informatie 
„  gebleken  is  ,  dat  zy  Gevangens  ,  ende  andere  haare 
„Complicen,  voorgenomen  hebben  de  Regeering  van 
„  Amersfoort  te  renverferen  ,  ende  te  veranderen ;  en 
„  verfcheide  Conferentien  en  Byeenkomften  daar  over 
„  gehouden  hebben  in  de  Herberge  de  Vergulde  Zwaan  : 
„  Dat  op  de  laatfte  Comparitie  aldaar,  zyndegew^eft  den 
„  i4<len  April  1703.  goedt  gevonden  is,  dat  men  dieByeen- 
„  komfte  zoude  neemen  ten  Huize  van  hem  Saab,  ende 
,,  vorders  de  zaakcn  overleggen  :  Dat  dienvolgende  op 
,,  Zondag  den  jden  April  1703.  aldaar  eene  Vergaderinge 
„  van  veele  menfchen  is  gehouden  :  Dat  alstoen  door 
„haar  Gevangens  is  voorgeftelt,  hoe  men  zich  vorders 
,,  zoude  reguleeren,  namentlyk  om  zekere  Requefte,  by 
„  haar  ende  anderen  geteekent  ,  van  meerder  Perfoonen 
„  te  doen  teekenen ;  of,  naar  het  exempel  van  de  Gelder- 
„fche  Steden,  zonder  eenig  Requeft  ofte  Verzoek,  dc 

„  Regeeringe  te  bedanken :  Dat  het  vorder  teekenen  ver- 
,,  worpen  zynde,  by  haarluiden  het  raadtzaamft  geoor- 
„  deelt  is,  de  geheele  Magiftraat  metter  daadt  van  haare 
„bedieningen  te  ontzetten,  ende  teontflaan:  Dat,  om 
„  het  zelve  te  effeéluëeren ,  hy  van  Houten,  door  Saab  en 
„  de  vordere  meenigte,  alstoen  gecommitteert  is,  bene- 
„  vens  Gerrit  Beefting,  Dirk  Ebbenhorfl  ,  Ruiger  DibbitSy 
„  Johan  jStomphius,  ende  Sibert  van  Straalzondt:  Dat  hy  van 
„ //ow/e»  als  Hooft,  en  de  eerfte  in  de  CommilTie,  des 
„  anderen  daags  den  lód^"  April  1703.  met  zyne  Medege- 
,,  committeerden  in  den  Raadt  binnen  gcftaan  hebbende, 
„  door  den  mondt  \anStomphius  de  geheele  Regeeringe  heb- 
„  ben  bedankt  ende  gedemitteert:  Dat  zy  verzogt  zynde, 

om 
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omme  haarcqualïficatie  te toonen ,gcantwoordt  hebben: 
Onze  lajl  ende  ordre  bejlaat  ten  deele  uit  de  Bor^ery,  ten 
huize  van  Saab  -vergadert^  ende  onze  qtialificatie  jlaat  voor 

^'  het  Stadthuis:  Dat  daar       gezegt  zynde ;  het  zyn  maar 
een  deel  H'^yven ^  "Jongens^  ende gernig  l/'olk^  hy  van  Houten 

„het  woordt  opvattende,  geantwoordt  heeft:  /llle  onze 

,,  Luiden  flaan  op  de  hoeken  van  de  jlraten  gereedt'l  ende  gebeft men  ze  te  hebben^  ik  zal  ze  aanfïondts  vertoonen:  Dat  hy 
„  daar  op  van  het  Stadthuis  aftradt,  en  zich  op  de  Markt 
„  liet  zien,  als  wanneer,  volgens  het  beftemde  lein,  een 

„  groot  getal  van  zes  of  zeven  hondert  Perlbonen ,  zom- 
mige  gewapent,  ende  andere  ongewapent,  toegefchoo- 

„  ten  zyn,  omme  haare  (temmen  aan  hem  Gevangen  te 
„  geeven:  Dat  die  menigte  alle  beloofden  hem  te  zullen 
„  helpen  maintineeren ,  ende  met  goedt  en  bloet  te  willen 
„  byftaan:  Dat  hy  van  /^ö^a-w, benevens  zyne Complicen , 
„  ten  zeiven  dage  de  Magiftraat  metter  daadt  heeft  gecaf- 
„  feert,  en  de  Stadt  van  Amersfoort  in  diervoegen  den 
„  tydt  van  24.  uuren  buiten  eenige  Regeeringe  gelaaten, 
„  tot  dat  zy  Gevangens  des  anderen  daags  zichzelvcn  als 
„Raden  ende  Schepenen,  benevens  anderen  van  hunne 

Complicen,  door  pretenze  Verkiezers  uit  de  opgewor- 
pene  Gemeentsluiden ,  daar  onder  zy  Gevangens  mede 

„  zyn  geweeft,  hebben  laaten  aanftellen:  Dat  zy  Gevan- 
gens,  benevens  haare  Complicen,  die  niewe  aanftellin- 

„  ge  van  Magiftraat,  met  affiftentie  van  de  Borgcrs,  by 
„  klokluidinge  hebben  laaten  publiceeren  ,  ende  nader- 
„  handt  de  Borgerye  den  Ecdt  doen  afleggen,  omme  van 
„  dezelve  in  haaren  aangenomen  Staat  ende  Magiftraat  te 
„  worden  gemaintineert;  van  welken  Eedt  hy  ̂ aab,  Zit- 
„  tens-Raadt,  het  Formulier  heeft  opgefteit:  Dat  by  de  j 

Edele  Mogende  Heeren  Staten  dezer  Provintie  op  den  ' 
„  iSden  April  1703.  ter  Befchryvinge  was  verftaan,  dat, 
„in  gevolge  het  fententiment,  en  d' eenparige  toeftem- 1 „  minge  van  de  Gecommitteerdens  der  Stadt  Amersfoort, ; 
„  in  allen  deelen  aldaar  zuude  worden  achtervolgt  de ; 

„  forme  van  Regeeringe,  federt  den  jaare  165-1.  tot  den 
„jaare  1672.  vaftgeftelt,  ende  gepradizeert :  Dat  zy  Ge- j 
„  vangens,  met  haare  Complicen,  ter  contrarie  by  haare  i 
„  ondernomene  veranderinge  hebben  gcperiifteert,  ende 
„  gecontinuëert ,  ende  die  forme  van  Regeeringe  verwer- 

pende,  eeneandeie  manier  van  Regeeringe  door  jo.  Ge- 
„  meentsluiden  hebben  geintroduceert,  dezelve  van  den 
„  jaare  1438.  afhaalende,  zonder  dat  zy  daar  toe  met  eeni- 
„  ge  qualiteit  ofte  charafter  bekleedt  waren  :  Dat  Haare 
„  Edele  Mogende  ,  ziende  die  confufie  en  het  gewelt 
„  omtrent  de  Magiftraat  gepleegt  ,  goedtgevonden  heb- 
„  ben,  op  hoope  van  ruft  ende  beterfchap,  in  reguardtvan 
„  het  gepafleerde,  te  vergunnen  ende  te  veraccordeeren 
„  eene  volkome  Amneftie  ende  Abolitie:  Dat  tot  dien 
„  einde  op  den  iJif^^^  July  1703.  twee  Exploifteurs  van  den 
„  Hove  gezonden  zyn  naar  Amersfoort,  omme  volgens  de 
„  gerecipieerde  ordre  de  Publicatie  van  dien  te  doen :  Dat 
„  die  Publicatie  van  An.neftie,  in  faveur  van  de  Gemeen- 
„  te  verleent,  geen  voortgang  heeft konnen  erlangen,  ter 
„  oorzaake  van  de  difficulteiten  door  haar  Gevangens 
„  daar  oirtrent  gemoveert  ,  gelyk  daar  na  de  tweede 
„  aangeftelde  Publicatie  op  den  26^^11  July  1703.  mede  nitt 
„  heeft  konnen  gefchieoen  ,  wezende  de  Exploifteurs  daar 
„  inne  wederom  vert  indert,  ftaande  vcrlcheidene  van  de 
„  Borgery  met  haare  Corporaals  voor  het  Stadthuis  in  de 
„  wapenen :  Dat  zy  Gevangens  tot  Utrecht  met  Rechts- 
„  geleerden  hebben  wezen  advizeeren  :  Dat  die  haar  gera- 
„  den  hebben  de  zaaken  te  laaten  zakken,  en  de  Publi- 
„  catie  niet  tegens  te  gaan:  Dat  Haare  Edele  Mogende  de 
„  iterative  ende  infolente  weigeringe  van  de  Publicatie 
„  van  Amneftie  verftaande  ,  volgens  Refolutie  van  den 
„  27ften  July  1703.  de  Magiftraat  van  x\mersfoort  hebben 
„  aangefchreven,  dat  Haare  Edele  Mogende  de  Publicatie 
„hadden  voorgedaan,  wezende  den  inhoudt  van  dien 
door  gedrukte  Exemplaren  ook  alomme  bekent  ge- 

„  maakt :  Dat  zy  Gevangens,  des  ongeacht,  hebben  hel- 
„  pen  refolveeren  omme  Stomphius,  Dibbits,  ende  l/erburg 
5,,  over  deze  zaake  te  committeeren,  ende  naar  den  Hage 
„te  zenden  aan  de  Staten  Generaal,  waar  tot  hy  Saab 
„  eenige  poinöen  heeft  opgefteit,  omme  tot  naricht  van 
„  de  Gecommitteerden  te  dienen  ,  gelyk  hy  ook  in  alle 
„  voorvallende  occafien  de  Penne  heeft  gevoert :  Dat  zy  i 
„  Gevangens  de  aangebode  Amneftie  ,  na  dat  die  voor  j 
„  gepubliceert  was  gehouden,  negligeerende,  ende  voor- [ 
„  by  gaande,  tegens  de  teneur  van  de  zelve,  zich  noch  | 
„  als  Regenten,  ende  in  haare  voorige  qualiteiten  hebben 
„  gedraagen ,  ende  aan  het  huis  van  hem  van  Houten^  met ; 
„  Dibbits^  Stomphius  ̂   Verburg^  en  anderen,  Byeenkomften 
«gehouden:  Dat  hy  vim  houten ,  in  zyn  voorneemen  vol - 
5,  hardende,  tegens  eenige  gewapende  Burgers,  die  hem 
«begonden  verdacht  te  houden,  gezcgt  heeft:  Indien  ik 
),  mancjtteere ,    chiet  my  dan  vry  door  de  kop :   Dat  door  de 
5)  conduites  van  haar  Gevangens,  ende  haare  Complicen, 
jj  occafic  gcgeeven  is  ,  dat  op  den  2Sften  July  1703.  en 
»>  volgende  dagen,  verlcheide  Heeren  van  de  Magiitraat 
3,  uit  haare  huizen ,  ende  eenige  van  haare  bedden,  door- 
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„  ge\v;:pende  Musquettiers  uit  de  Borgery  tyn  gehaalt 
,,  geweeft  ,  naar  het  Stadthuis  gcbragt  ,  ende  aldaar  in 
„  gevangkcnilïé  gehouden  ,  ftaande  continucelyk  eenige 
„  mot  haare  bloote  degens  voor  haarer  bovengehaalde 

„  Magiftraatspcrl'oonen  aangczichte,  en  wierden  t' eiker „  uure  de  Set  ildtwachten  door  vers  gewapende  verwif- 
„  feit;  wordende  middelcrwyie  andere  Regenten  in  haa- 
„  re  huizen  ende  elders  gezocht  ende  vervolgt,  die  ge- 
„  noodtzaakt  zyn  geweeft  over  de  Stadts  wallen ,  Oite  an- 
,,  dcrzints,  te  ontvluchten,  ende  zich  te  verbergen:  Dat 
„  die  hooggaande  Scditie  omtrent  den  tydt  van  negen  da- 
„  gen  heett  gecontinuëert  ,  wezende  de  Gemeente  ge- 
„  duurig  in  de  wapenen,  ende  waar  uit  gevolgt  is ,  dat 
,,  eenige  Huizen  de  Glazen  zyn  ingcfmeten,  mitsgaders 
„  verlchcidcne Borgers  mishandelt,  nicttegenftaande  Haare 
,,  Edele  Mogende  tot  drie  reizen  toe  d' Amneftie  hebben 
„  aangeboden,  ende  laatftelyk  door  Haarer  Edele  Mogen- 
„  dens  Gecommitteerden  aan  't  Zuiarte  Berg-e  ,  buiten 
j ,,  Amersfoort ,  als  wanneer  Ilaverko,  Barneveldt,  ende 
I  „  Coff ,  met  een  groot  geial  gewapende  Borgers  vergezel- 
„  fchapt,  uit  de  Stadt  zyn  gekomen,  ende  alle  miniielyke 
,,  voorflagen ,  mitsgaders  de  aangebodene  Amneftie,  met 
„  zeer  irreverente  exprefllen  hebben  afgeflagen,  zeggende 

,,  vordcrs  de  Regeeringe  te  willen  houden  volgens  d'or- „  dre ,  ende  in  diervoegen  als  die  nu  tegenwoordig  was 
,,  aangeftelt  :  Dat  Haare  Edele  Mogende,  omme  de  Stadt 
,,  van  een  apparent  bloetbadt  te  bevryden,  ende  tot  inteu- 
,,  gelinge  van  de  onrufte  ende  woede  der  Gemeente,  gc- 
,,  nootzaakt  zyn  geweeft  de  Militie  van  den  Staat  te  ge- 
„  bruiken  ,   en  ,  dezelve   buiten   gehouden  wordende  , 
,,  meerder  getal  zoo  te  voet  als  te  paerdt  te  laaten  koo- 
„  men,  met  behoorlyke  Artillery  voorzien  zynde  :  Dat 
„  de  Gemeente  door  het  gedrag  van  haar  Gevangens,  als 
„haare  principaal fte  Hoofden,  die  tot  het  laatfte  toe, 
„  wanneer  de  Militie  al  voor  de  Stadt  gekomen  was,  in 
„  bewindt  zyn  geweeft,  in  ftaat  gebragt  zyn  omme  tot  zoo 
,,  exorbitante  en  uitfpoorige  gedachten  en  werken  te  ver- 
,,  vallen,  ende  zulks  in  een  tydt  als  het  Landt  in  zoo 
,,  eenenzwaren  en  luétueuzen  Oorlog  is  geïnvolveert :  Al- 
'„  Ie  hetwelkezyn  zaaken  van  de  dangereufte  confequentie, 
,,  ftrekkende  tot  ruïne  van  den  Staat,  zoo  in  't  particulier 
„  als  in  't  gemeen:  Zoo  is't,  dat  net  vooriz.  Hof,  doen- 
„  de  recht,  de  voornoemde  Gevangenen  gecondemneert 
„heelt,  ende  condemneert  haar  mitsdezen,  omme  ge- 
„  bragt  te  worden  tot  Amersfoort,  tet  piaatze  daar  men 
„gewoon  is  Juftitie  te  doen,  ende  aldaar  geexecuteert 

„  te  worden  met  den  Zwaerde,  dat 'er  de  doodt  navolgt, 
„  anderen  ten  exempel;  condemneerende  haar  in  de  kollen 
„  van  haarluiden  GevangkenilTe ,  niidtsgaders  in  de  mifeu 
,,  van  Juftitie  tot  tauxatie  van  den  Hove.  Aldusgedaan ,  enz. 

Daar  zien  wy  in  't  korte  dezen  oproerigen,  en  voor  't 
gemeen  fchadelyken  handel ,  nevens  de  verwyzinge  de- 

zer twee  perfoonen,  ( beide  onbeampt  ten  aanzien  van 't 
gemeene  Stadtsbeftier ;  uit  het  Vonnis  over  hen  uitge- 
fproken,  daar  van  d' uitvoeringe  aan  beiden ,  niet  zonder 
groote  onftelteniilë  en  gevoelig  medelyden  der  gemeene 

burgerfchap,  en  luiden  van  allerlei  ftaat,  in  't  openbaar voor  het  Stadthuis  werd  volbragt  ;  byzonderlyk  wierd 
Pieter  van  Houten^  als  te  voorcn  altoos  vooreen  eerlyk  en 
deugdelyk  man  ,  en  vreedzaam  burger  bekent  geweeft:, 
van  een  iegelyk  ten  hooglten  beklaagt,  dat  hy  zich,  door 
opruijinge van  anderen,  envoorts  menfchelyke  zwakheit , 
zooverre  hadde  laaten  vervoeren,  en  zich  gewikkelt  in 
eene  zaak ,  daar  hy  ter  middenwege  ,  fchoon  hy  in  zyn 
gemotdt  al  had  beginnen  te  waggelen  (gelyk  hy  den  bur- 

geren als  zoodanig  reedts  verdacht  was  )  niet  weder  uit, 
noch  te  rug  kon  fpringen.  Wat  Richard  Saab  belangt, 
dees  was  een  openbaar  Beamptfchryver ,  en  bekent  voor 
een  man  van  eenen  driftiger  inborft;  gelyk  hy  dan  ook  de 
penne,  nevens  het  roeren  zyner  hevige  tonge,  doorgaans 
in  alle  de  naare  vertoningen,  van  dit  voor  hen  droefein- 
dend  treurfpel ,  heeft  gevoert,  en  daarom  waarfchynlyk 
wel  voor  de  Hooftperlbnaadje  hier  van  te  houden  zy  :  en 

is  dit  by  d' uitvoeringe  van 't  vonnis  aangemerkt,  dat,  toen 
hem  den  kop,  door't  zwaerdt  des  Scherprechters ,  wierdt 
van  't  lyf  geftreeken,  het  van  boven  neder  het  fchavot onder  het  volk  rolde;  zoo  dat  het  hoofdt,  dat  zich  daar 
ter  piaatze  korts  te  vooren  zoo  hoog  hadde  opgefteeken, 
nu  als  een  bloedig  zoenoffer  voor  de  voeten  der  toege- 
fchote  meenigte  neerplofte,  en  den  grondt  met  zyne  uit- 
ftralinge  beverfde.  Vervolgens  wierden  de  lyken  ge- 

kift,en  den  naaftbeftaanden  weder  overgeleevert,  de  hoof- 
den aan  de  rompen  genaait,  en  zy  beide  in  dei  ftilte  by 

avondt  in  de  kerKe  ten  giave  beftclt;  zonder  verdere  ver- 
klaringe  van  eerloosheit  voor  hunne  nakomelingen,  of 
verbeurtmakinge  hunner  goederen. 

Het  verdere"  vonnis,  tegens  den  Burgermeefter  U'^iUem Teekman^  een  Lidt  der  oude  Regeeringe ,  en,  by  gevolg 

een  beftryder  van  d' opgereze  muiterye,  verleent,  vinden 
wy  niet  nodig  hier  by  te  voegen,  als  alleen  uit  een  enkel 
onvoorzigtig ,  doch  waarfchynlyk  teftens onnozel  gedrag, 
of  toeroepingc  aan  de  gewapende  burgerye,  ontltaan;  het 
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geen  hy  echter  niet  minder,  dm  door  het  zwa:iijcn  van 
het  •iwuordt  door  den  Sclier^ncchter  over  zyn  hoofdt,  en 
cene  eeuwi);c  ballinglchat>  uit  zync  vaderlyke  Studt,  en 
tertcns  het  Sticht  van  Utrecht,  heeft  konnen  boeten; 

over  welk  vonnis  hy  n-.iderhandt  y.ich  ten  hoogden,  v.eU" 
in  's  Gravenhage  aan  't  hooglk'  Landtrecht  ,  heeft  be- 

klaagt; doch  welke  klagtc  teliens  met  zyn  leven,  om- 
trent twee  jaaren  daar  na,  afgefneeden  en  geëindigt  is. 

Na  de  volvoeringe  nu  der  twee  gedachte  vonniflen,  ver- 
leenden de  Ed.  Mog.Heeren  Staten 's  landts  van  Utrecht, 

op  den  16  Oclüber  des  zelvea  jaars  1703.  cene  afkondi- 
ging van  vergirtenille  ,  en  Ichuldtvernietiging  aan  alle 

Stadts  burgeren  en  ingezetenen,  waar  van  'er  verfcheiden 
uitgeweken  en  gevlucht  waren  ,  alleen  met  uitfluitiiige 
van  I4perfoonen,  daarin  met  naamen  gemeldt ;  die  de 
Staten  zeggen,  dat,  wegens  hm»e  hegaatie  misdaadi!» ^  naar 
de  ivettoi  run  de»  Lande ,  ///  rechten  zulle»  vervolgt  vjorden. 
Hier  mede  fchuiven  wy  de  gordyne  der  vergeetelhcit  voor 
dit  woedend  en  bloedig  toneel  van  oproer  en  tweefpalt; 
terwyl,  op  deze  afkondiging  der  Stichtfc  Oppcrmagten, 
de  Stadt  weder  in  rulle,  de  burgers  aan  hunne  hantecrin- 
ge,  en  alles  vervolgens  weder  in  zynen  voorigen  bloei  en 
welllant  is  geraakt.  Zie  iet  aanmcrkelyks  van  deAmers- 
foortcrs  op  ROS  SE  M  (MARTEN  van.) 
AMERSüYEN,  een  Dorp  in Bommelerwaerdt,  met 

een  Slot.  Toen  in  't  jaar  15-47  op  't  Hertogdom  Gelder., 
en  't  Graaffchap  Zutfen.,  eene  fchatting  van  7)03o. guldens 
Avas  gelegt,  llont  het  Quartier  van  Nievjmeegen ,  eene  der 

vier  'Quartieren  dezes  V'orlkndoms,  in  deze  fom  gezet 
op' 24342.  guldens,  daar  toe  molt  de  Bommelerwaerdt  (een 
der  zes  gedeelten  van 't  Nsewmeegfche  Quartier)  opbren- 

gen 3400.  guldens;  welke  omgeflagcn  over  de  if.  of  16. 
Dorpen  va"^:!  't  Bo/nmelervjaerdtfihe  deel  ,  quam  't  Dorp 
Ar/icrf(jyen  daar  in  op  221.  gl.  8.  IL  3!  penn.  te  ftaan ;  't 
hoogfle  van  al  de  andere  Dorpen,  behalven  drie,  en  maar 
iio.  gl.  minder  dan  de  Sradt  Bommel  zelfs.  In  den  oor- 

log tulichen  VvouwtMargareta  vanOoJlenryk.,  Landtvoog- 
delle  der  Nederlanden ,  enHi:vtof^  Karei  van  Gcld-.'r ,  wierdt 
het  Slot  Amerfoye»  van  Grave  lienri^  van  NaJ/duw.,  Kapi- 

tein Generaal  in  dien  kryg ,  tegen  Gelderlandt ,  ingenomen: 

Dit  gefchiedde  op  den  dag  van  St.  Jan  Baptill  ,  in  't 
jaar  ifij. 
AMEYDE,ofAMEIDE,  gemeenlyk gezegt  TER 

MEYDE,  of  korter  TER  ME Y,  een  fchoon  Hol- 
landts  Dorp,  op  de  Rivier  de  Lek,  tulFchen ^rwu;j'/^  (an- 

ders de  Vaart)  dat  aan  't  Sticht  Utrecht  behoort  ,  en 
Schoonhjven  (  doch  aan  d' overzyde )  onder  HoUandt ;  niet 
verre  van  Vianen.,  en  omtrent  vier  uuren  gaans  van  GVeir/:;/. 
Voortydts  is  't  cene  Stadt  met  poorten  geweeft,  gelyk  uit 
de  oude  brieven  van  omtrent  het  jaar  1300.  blykt.  Wan- 

neer deze  Stadt  zou  ontmantelt,  en  tot  een  Dorp  ge- 
maakt zyn,  is  met  geene  volle  lekerheit  uit  te  vinden. 

De  HeervS".  v. Leeuwen  houdt  voor  waarfchynlyk  dat  zulks 
gefchiedt  2y  in  't  jaar  i5'27.  ten  tyde  als  het  door  die  van 
Utrecht  ingenomen  wierdt.  Evenwel  is  het  vermoedelyk 
dat  deze  verandering  zich  eer  moet  toegedraagen  hebben, 
vermidts  by  Schryvers  van  z.ulken  laaten  tydt,  wel  eenig 
bericht  van  zoo  eene  aanmerkelyke  zaak  te  vinden  zou 
zyn:  Inzondcrheit  by  Lamb.  Hortenfius die  de  Utrecht- 
fche  GefchicdenifTen  wydtlopig  befchreven  heeft,  en  ook 

verhaalt  dat  het  Huis  van  A'MEYDE  ( nu  vervallen ) 
in  't  voorfchreven  jaar  i<;i'].  noch  in  wezen,  en  goeden 
ftant  was ;  wel  ingenomen  door  des  Biffchops  van  Ut- 

rechts volk ,  maar  ook  weêr  verlaaten  ;  vermidts  'er,  door 
bemiddeling  des  Hertogs  van  Gelder een  verdrag  tuffchen 

den  BfJJ'chop  Henrik  van  Beyeren,  en  den  Heer  van  Bredcrode 
gefloten  wierdt.  't  Wordt  befchreven  een  aanzienlyk ,  en 
Üerk  genoeg  Slot  te  zyn  geweeft ,  leggende  omtrent  een 
boogfcheut  weegs  van  den  oever  der  Riviere,  tulFchende 

Dorpen  Ameyde  en  Thienhovcn duizcnt  paffen  van  V'ianen. 
't  Is  al  voor 't  jaar  1382.  doch  onder  den  nazvavm  Harlaar 
bekent  geweell.  Byde  vier  hondert  jaaren  geleden,  woon- 

den de  Edelen  van  dien  naam  daar  op,  die  ook  Heeren 
van  Ameyde  gevveeft  zyn  ;  onder  de  gemelde  Edelen  wierdt 
dit  Huis  een  Leen:  Want  omtrent  het  jaar  1312.  ontfing 
Heer  Diderik  van //<tr/i?<?r,  Knaape,  't  zelve  ten  leen  van 
Guido.,  Bijfchop  van  Utrecht na  dat  hy  den  eigendom,  als 
eene  gift,  aan  St. Marten,of  de  Utrechtfche  Kerke,  hadt 
opgedraagen.  Sedert  het  jaar  1414.  heeft  het  Landt,  met 
alle  de  inkomften  van  't  nu  vervallen  Slot,  aan  denHeere 
van  Brederode  hehoon.  Toen  de  Fray/fchen  in  \  jaar  1672. 
als  een  doorbreekende  vloedt  in  de  Vereenigde  Nederlan- 

den vielen,  zelfs  ook,  boven  zoo  veele  andere  Steden 
in  de  Provinticn  van  Gelderlandt,  Overyflel ,  Hollandt, 
enz.  Utrecht  in  't  bezit  hadden,  leedt  dit  Dorp  Ameyde , 
nevens  een  groot  getal  andere  Dorpen  ,  eene  deer'iyke verwoertinge.  Op  den  26.  November  1672.  overquam 
den  Ingezetenen  dit  elendig  onheil.  Op  den  dyk  by  de 
Sluis  hadden  de  Hollanders  eene  Verfchanffing  opgewor- 

pen van  rysboflchen,  zes  of  zeven  voeten  hoog,  zonder 
graften,  ftryk-  en  borHweeren,  alleen  vooraan  met  palif- 
faden  bezet.   Vier  verraderfche  Soldaten  uit  die  poü  tot 
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dc  vyanden  overgeloopen,  hadden  hun  bekent  gemaakt 
de  Hechte  gelegentheit  van  deze  affnydinge,  zoo  ten  aan- 

zien der  llerkte,  als  der  bezettinge:  en  cHit  het  geheel  al- 

daar leggende  Regiment  van  Bamphielt ,  t'zamen  met  de Mariners  van  den  Zeekapitein  Brakel.,  niet  meer  dan  om- 
trent 300.  mannen  koude  uitmaaken,  boven  de  13.  of  14. 

ütlicieren;  met  byvoeginge ,  dat  onder  hen  ziekte,  wan- 
ordre,  en  eene  gevaarlyke  onwilligheit  was ;  zulker  wy- 
zc ,  dat  zy  opentlyk  lieten  verluiden ,  liever  in  der  Franfchen 
handen  te  willen  vallen,  om  by  die  elendig  te  leeven, 
dan  hier  erbarmelyk  te  llerven :  dat  ze,  op  de  aankomlle 
der  vyanden,  de  wapenen  liever  wilden  neêrfmyten,  dan 
vechten.  Op  zoodanig  een  bericht  verzuimden  de  Fran- 

fchen niet  deze  Poft  der  Hollanderen  t' Ameyde  aan  te 
tallen.  De  gedachte  vier  trouwlooze  Overlopers  waren 
hunne  Gidzen,  of  wcgwyzers.  Ten  vier  uuren  inden 
nacht  ,  na  den  voornoemden  dag,  vielen  ze  met  meer 
dan  800.  te  voet,  en  200.  te  paerdt,  nevens  ifo.  Officie- 

ren, door  eenen  nauwen  binnenweg,  met  eene  geweldige 
woede,  op  de  befchanffinge  aan.  Na  zeer  geringe  tegen- 

weer ,  begaven  zich  de  Hollandtfche  foldaten  over  den 
hoogen  dyk  op  de  vlucht.  Dc  Overlopers  hadden  de 
Franfchen  tot  de  kniën  toe  in 't  flyk,  om  de  pallilladeu 
heenen,  door  't  water  geleidt,  tot  binnen  't  gemelde 
zwakke  Vellingwerk,  daar  zy  't  quartier  van  den  Kolonel 
Bamphiclt  terllont  uitplonderden ,  en  in  d'aifche  leiden. 
Toen  drongen  ze  op  't  Dorp  Ameyde  aan,  en  wierden  'er 
liaaft  meeiter  van:  Want,  onaangezien  Bamphielt  in  eene 
nievve  poll,  door  laft  van  den  Veldtmarfchalk  M^irts ,  op 

den  hoogen  Dyk  aangcleit,  wel 't  uitcrUe  wou  gewaagt 
hebben ,  kon  hy  echter  daar  niet  goedts ,  wegens  d'  onluft  der 
foldaten  tot  vechten,  verrichten.  OndcituHchen gingen  de 
Franfchen  binnen  Ameyde  met  vrouwen-fchenden  ,  rooven, 
doodtflaan,  enz.  naar  hunne  gewoonte,  te  werk  Na 
eenige  uuren  dus  huis  gehouden,  en  het  Dorp  in  brandt 
gedoken  te  hebben,  trokken  ze  weêr  weg,  omtrent  óo. 

Hollandti'che  foldaten  gevangkelyk  met  zich  voerende  ; 
daar  tegen  zy  omtrent  70.  van  de  hunne  hadden  verloren  , 
en  ,  onder  meer  andere  Bevel  hebberen ,  ook  deMarquisde 
Chdtelncau^  van  de  Franfchen  zeer  hoog  beklaagt;  niet 
alleen  wegens  zyne  perfoneele  deugden,  en  hoedanighe- 

den, maar  ook  omdat  die  dappere  Heldt  door  eenen  boe- 
ren jongen,  uit  een  musket  met  4.  kogels  geladen,  ia 

den  aanval,  door  de Pallifladen  dermaate  wierd getroffen, 
dat  zyn  rechte  arm  en  fchouderte  morffel  was  gefchoten; 
aan  welke  zwaare  verwonding  hy  omtrent  drie  dagen  daar 
na  binnen  Utrecht  overleedt.  't  Zou  te  wydt  uitloopen, 
hier  de  barbarifche  wreedtheden  te  willen  verhaalen,  van 
hen.gepleegt  aan  veele  der  Ameydefche  Inwoonderen;  daar 
onder  ook  aan  den  Vxedikanx.  Edmundusjongkhout  (dieein- 
delyk gevangen  naar  Utrecht,  en  vandaar  naar  Amersfort 
wierdt  gevoert)  dies  zullenwe  met  dit  eenige  daar  van  af- 
fcheiden.  Het  gelukte  den  Predikant,  dat  hy  uit  zyn  huis 

vliedende,  daar  alles  geplondert  wierdt,  op  't  kerkhof  by 
eenige  Franfche  Officieren  geraakte,  waarvan  een,  dienhy 
ombefcherminge  badt,  hem  antwoordde:  Bene  efiDomincy 
tlbi  non  fiet  male ;  dat  is  ,  /f  wel  Domme ,  u  zal  geen  quaadt  ge- 

fchteden:  Ea  VOOrtS,  Ubi  efl  uxor  tua''-.  Waar  is  uw  vrouw\ veniathic;  laatze  hier  koomen:  Maarzy,  na  veele  barbari- 
fche fnoodheden  uitgedaan  te  hebben ,  was  't  noch , 

met  haare  dienftmaagt  en  kinderen,  naar  Noordeloos  oni- 
fnapt:  Hy  meenendete  ontvluchten,  wierdt  van  Kapitein 
Ldi9^/;{//'É' vaflgehouden ;  by  wien  hy  echter,  terwyl  Ameyde 
in  vlammen  ftont,  noch  zoo  veel  te  weeg  bragt,  door 
voorfpraak  van  eenen  Onroomfchen  Bevelhebber  onder 
de  Franfchen  ,  dat  de  Kerk ,  en  eenige  huizen  beneden 
Dams,  die  zy  ook  met  takkebolfchen  wilden  in  brandt 
üeeken,  behouden  bleven,  't  Wydtlopiger  verhaal  van 
deze,  en  noch  andere  bedry ven  der  Franfchen  te  Ameyde., 
kan  men  vinden  by  L.  Sylvius,  in  zyn  vervolg  op  Aitzema. 
In  het  jaar  1Ó73.  hebben  de  Franfchen  hier  weer  poft  gevat, 
vermidts  'er  geen  HoUandts  Kryksvolk  lag,  ter  oorzaake 
van  de  bewilligde  onzydigheit ,  (of  neutraliteit)  voorde 
Stadt  Fianen.,  daar  Ameyde  onder  begrepen  was.  Zy  meen- 

den van  daar  inL^^^^r^?^,  en  verder  door  tebreeken,  doch 
geftuit,  hebben  ze  dit  Dorp  weder  verlaaten.  De  Kerk 

en  Predikant  van  Ameyde  ftaan  onder  't  Claffis  van  Gouda. 
AMMERS,  by  zommige  AMERS,  twee  Dorpen 

van  eenen  naam  in  Zuidt-Hollanot  ;  't  een  genaamt 
GROOT- 'tander  K  LE  I N- A  M  MERS ;  het  eerfte 
leit  in  de  Baronnye  van  Liesveldt,  fchuins  over  de  Stadt 
Schoonhoven  ;  en  't  laatfte  aan  de  zelve  zyde  der  gedach- 

te Stadt,  op  de  Rivier  de  Lek:  beide  hebben  ze  Kerk  en 

Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Gouda. AMSTEL,of,  zoo  andere  fchryven,AE  MS  TEL, 
ook  wel  by  verbaftering  AM  S TE  R,  of  EEMSTER, 
een  Rivier,  of  liever  eene  wyde  Vliet,  en  breedt  Water, 
wordende  gemaakt  van  of  uit  de  Drecht.,  Miert.,  en  meer 
andere  gieten:  Hy  krygt  den  naam  van  Am/lel  by  den  Uit' 
hoorn.,  omtrent  anderhalfuur  ten  zuidtweften  van  de  Stadt 
Amjleldam,  daar d  Amftel  doorloopt,  en,  vermeerdert  zyn- 
de  met  verfcheide  Vlieten,  inbet  Ty  Q(Te  valt.  Van  de- 
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ïe  Rivier  draagcn  y^w/7<?//</W/,  Amjlehee» A/ytJlcldam  A\t 
naamen.  Vloeit  omtrent  door  't  midden  vai;  Amftellandt 
heen,  en  fcheidt  het  in  twee  deelcn.  Het  deel  tenOoften 
wierdt  voortydts  Ouden  Amflel^  dat  ten  Wellen  Niewea 

Amflel  gchccten  :  Verdeelt  ooic  de  Stadt  Amfleldam  iad'ou- de  en  nievve  zy. 
By  oudts  fchrevenïy  AMSTELLA,  doorgaans  met 

twee  LL.  Het  is  ecne  uitwateringe,  niet  verre  van  daan 
koomende  uit  cene  Landtltrcek  van  dien  zeiven  naam 

['iCm|lClIanöt/]  zeer  traag  en  byna  ftilrtaande;  echter  van 
eene  breede,  doch  modderige  graft,  daar  zy  twee  Meir- 
beekjens  ontfangt,  90CO.  fchrecden  van  haaren  inval  in  't 
Y;  het  rechter  de  Mtert.,  *  het  flinker  de  Drecht  genaamt. 
Daar  is  ook  een  evennaamig  Slot  geweefl:  'Jtmiïel^  ©e|le/ 
by  Stooke  (in  Ada)  van  een  zeer  hecht  werk  ,  behooren- 
dc  ook  tot  het  gedachte  van  dien  naam:  welkers  vermo- 

gen, zelfs  by  de  Biffchoppcn  van  Utrecht  gevreefl:,  Egbcrt 
van  Amftel,  door  zyne  halftarrigheit  tegen  den  Keizer, 
vry  vermindert,  en  Gysbert,  door  zyn vlockverwantfchap 
tegen  des  Graven  leven ,  geheel  vernietigt  hebben ;  zoo  dat 
'er  niet  dan  d'  oneere  van  dien  naam  van  overig  zy. 
AMSTEL,  voortydts  een  Kafteel  of  Slot  geweefl: 

aan  den  oever  van  de  Rivier,  of  wyde  Vliet  den  AMSTEL: 

Maar  de  tydt  wanneer,  en  de  rechte  plaats  waar  't  ge- 
flaan  heeft,  is  niet  eigentlyk  bekent.  Eenigcn  willen  dat 
het  te  Ouderkerk^  gemeenlyk  Omverkerk  genoemt,  aan  de 
houte  brug  over  den  Amjiel  zou  geftaan  hebben.  Andere 
berichten,  dat  twee  Viffchers  met  eenen  hondt,  en  een 

Ichip  zonder  roer  ('t  oude  wapen  van  Amfleldam)  d'aller- 
eerfte  aan  den  Dam  (Zeedyk)  een  hutjen  zouden  opgerecht 
hebben  ,  wegens  de  goede  gelegentheit  ter  vifchvangft  , 
dat  allenks,omdie  reden,  meer  andere  Viffchers  zich  der- 

waarts begaven;  waar  door  die  plaats,  {nn  Amfleldam) 
volkryk  begon  te  worden:  Dat  Heer  Gysbert  van  Amflel 
daarom  den  Dam  of  Z^^^/}',^,  verfferkte ,  en  een  Velt  of 
Slot  aan  V  2\  daar  nu  Schreijershuek  is,  bouwde:  of,  vol- 

gens anderen ,  aan  de  Wy  ff  zy  van  den  Ammerak ,  ( of  V  Dam- 
merak)  tuffchen  de  Papen-  en  Oude  brug.  Dit  oordeelen 
veele  waarfchynlyker ,  vermidts  de  Heer  J.  J.  Fontanus 

getuigt ,  van  oude  luiden  gehoort  te  hebben ,  dat  'er ,  als  men 
ter  dier  plaatze  groef,  om  fondamenten  tot  niewe  huizen 
te  leggen,  zeer  oude  ffukken  van  muuren gevonden  wier- 

den. 'De  bouwer  van  dit  Slot,  Amflels-Vcften  geheeten, 
wordt  Heer  Gysbrecht  van  Amflel,  op  't  jaar  1204.  gezegt 
geweeft  te  zyn.  Doch  nadcrhandt  is  dit  Kafteel,  uit  ny- 
digheit  cn  wrevel  van  de  Kennemers ^  door  de  Vriezen  ge- 

holpen, met  de  houte  Bruggen  en  Torens  tot  den  grondt 
toe  vernielt,  nadat  t"^  )Azcx.  Gysbrecht  van  Amflel  verdre- 

ven hadden.  Tic.  Mcüs  Stok ,  oi Stoke,  die  niet  lang 
na  dezen  tydt  zyne  Kymkronyk  gefchreven  heeft,  zegt  'er dit  van: 

©ie  ïïcnnemace  boeren  öcne 
«^oert  lam  ouet  al  Dl  toene 
<!En  ijerbecnöe  tc  fjant 
iDaii  3lmiïel  al  Dat  lant 
<cnöe  toefücn  al  toat  fi  üonöcn 
3tem(tel  lüie  iDcjien  tiet  lïonDcn 
©at  bcrnöen  ll  al  in  öen  gcont 
Jlienig  3ïppelboom  Diere  tlont 
iöo^t  necüetnt  uau  Den  ILuöen. 

Dat  hier  van  de  AppeWoomen  gezegt  wordt,  neemen vee- 
le voor  den  Boomgaardt,  die,  nevens  meer  andere,  daar 

omtrent  by  't  Slot  Amflels-Feftcn  lag :  doch  daar  van  ffraks 
wat  breeder.    De  oorzaak  van  dit  bedryf  der  Kennemeren , 
daar  Melis  Stoke  van  fpreekt,  was  deze :  Na  de  doodt  van 
Didertk  de  VII.  Grave  van  HoUandt ,  Zeelandt,  enz.  wou 

zyn  broeder  Grave  li^'illem  van  Oofl-Frieslandt  zich't  Voog- 
dyfchap,  of  wel  't  volle  bewindt  over  Hollandt,  enz.  aan- 

matigen :  Maar  Grave  Lodevjyk  van  Loon ,   door  een 
vreemdt  bedryf,  liftig,  en  onbehoorlyk  beleit  der  moe- 

der, getrouwt  aan  Vrouwe  Ada,  haare  en  des  overleden 
Graafs  Dideriks  dochter ;  en  dcrhalven  zich  't  naafte  recht 
toefchryvende,  zocht  in  den  zadel  te  bly  ven,  en'erlVillem 
buiten  te  houden,  doch  fchoot  te  kort,  wierdc  geflagen, 
en  week  naar  Amftellandt:  (Zie  van  deze  aanmerkclyke 
ïaakop  DIDERIK^fVII.  op  ADA  Gravin,  enz. 
op  LODEWYK  van  Look;  en  op  AD  EL  HEIT, 
dochter  van  Didertk  Grave  van  Kleef. )    Heer  Gysbert  van 
Amflel  hieldt  de  zyde  des  Graafs  van  Loon,  tegen  Grave 
Wülem  (ook  tegen  de  meefte  Staten  en  Edelen  van  Hol- 
landt,  alzoo  dit  huwelyk  tuffchen  Lodeuiyk  en  Vrouwe 
Ada,  buiten  hun  wecten,  tegens  wil  en  dank,  door  haare 
moeder  alleen  beftelt  was)  en  bragt  Lodewyk,  nazyne  ge- 

lede nederlaage,  in  veiligheit  naar  Utrecht.    Daar  door 
haat  hy  de  gramfchap  der  Kermeren,  of  Kcnnemeren  op  zy- 
nen  hals  gehaalt ,  die  den  Dyk  tegen  over  Amftellandt 
floorflaken  ,  en  alles  onder  water  zetteden  ;  voeren  toen 

overllroomde  landt  heen,  en  ffaken  't  Slot  Amftcl- 
^fffa  in  brandt,  't  zelve  tot  den  grondt  toe  vernielende. IJlt  wordt  by  de  oudtfte  Schryvers  gezegt  in  't  jaar  iiof. 
gelchiedt  tc  zyn.    Daarom  moet  het  Slot  Amftel-Veften 
vroeger  dan  in  jaar  1204.  gebouwt  zyn  gewccff ,  als  Brug- 

Idcm  D. H'a>/ del- 

man 

ibid. 
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'man  ffelt.    Eenigen  vermoeden  nietonwaarfchynlyk,  dat  „p Gysbert  van  Amflel  (toen  de  plaats,  daar  nnAmfterdam  nrwm. 
ffaat,  tamclyk  bewoont  begon  te  worden)  daar  het  ̂ ]ox  voor" 
Amflels-Kflen  wel  gebouwt  mogtc  hebben :  Doch  dat  'er  Scriv. 
al  iangc  te  vooren  een  Kaffeel  hy  Ouvjerkerk  gcftaan  heeft,  lö. 
Amflel  geheten  j  omdat  het,  fchier  buiten  tcgcnfpraak  ,  ge-  Da- 
looflyk  is,  dat  de  voorige  Heer,  of  Heeren  van  Amflel,  mian. 
Heeren  van  een  zonderling  groot  aanzien ,  niet  zonder  i^'mdel- 
Slot  zyn  geweeff.  Wy  laaten  'er  ons  niet  in,  om  dit  ver- 
der  uit  te  breiden.    De  voorheen  gedachte  woorden  van  '""'^^^'^ 
Melis  Stoke,  menig  5ïppelboom  Diere  ilont/  hebben  eenigen  tot  ̂""^"^^ 

dachten  gebragr,  dat  het  S\oi  Amflels-veflen  niet  aan  't  "J'""' 'amrak,  tuffchen  de  Papen-  en  d'Oude  brug,  kan  geweeff  *" zyn,  omdat  daar  geene  Boomgaarden  konden  ff  aan:  Maar, 
voor  eerff ,  Melis  Stoke  fpreekt  van  geene  Boomgaarden , 

in 't  getal  van  veele,  alleen  zegt  hy,  menig  'iCppclboom/ 
die  in  eenen  Boomgaardt  van  't  Slot  wel  ffaan  konden: 
En  wat  onwaarfchynlykheit  is  het  toch,  dat  in  de  cerffe 
beginffelen  van  eene  plaats,  noch  gering  in  getal  van  hui- 

zen, en  toen  noch  maar  een  Stecdtjen,  het  Kafleel  niet 
eenen  fchoonen  ,  of  aanzicnlyken  Boomgaardt  zou  kon- 
nen  gehadt  hebben  ?  Ten  anderen;  in  de  Kaart  van  Oudt 

Amfleldam,  gelyk  de  Stadt  toen  ,  in  't  jaar  1270.  was 
(bynayo.jaaren  na  de  eerffe  verwoerting)  ffaat  op  num.  12. 
een  Boomgaardt  van  Heer IVillem  Eggert,  ter  plaatze  daar 
nu  de  niewe  Kerk  ffaat  (door  deieii iï-^illem  eerff  gellicht) 
getekent.    Eenigen  verftaan  de  woorden  van  den  lijmkro-  Comm. 
nykfchryver  op  eene  andere  wyze ,  te  wecten ,  daar  hy  zegt  Amjl. 
dat  de  Kennemcrs  al  't  landt  van  Amflel  verbrandden,  bc- ƒ.  171. 
trekken  ze  op  de  Huizenen  Buurtjens,  hier  en  gints  in 
Amftellandt  opgerecht;  en  dat  %y  Amftel  zyne  Veffen  tot 
den  grondt  toe  in  deafch  zetteden,  vatten  ze  op,  niet  van 
een  Kafteel  door  Gysbert  van  Amflel  gebouwt,  en  dat  den 
naam  vanAmflels-Veften  zougedraagen  hebben  ;  maar  voor 
de  Viffchers  Buurten,  die,  in  de  bevolkinge  vry  toege- 
noomen  hebbende,  en  tot  een  Dorp  of  Vlek  geworden, 
door  Heer  Gysbert  van  Amflel  met  eene  Veft,  't  ly  een 
aarde,  of  houte  verfterking,  tegen  eenen  fchielyken  aan 
loop  van  den  vyandt,  voorzien  waren;  en  daarom  Am- 
ftels-FeJlen  hietten.    De  zaak  dus  aangemerkt,  zou  d'in^ 
geworpe  zw^arigheit  van  d''  Appelboomen  weg  genomen  zyn AMSTEL  (HEEREN  van)  Amftel,  is  een  zeer 
oudt,  cnvermaardt  Geflacht:  In  d'oudcKronyken  gezeet 
van  AEMSTEL,van  AEMSTELLE,  van  AEM- 
STELE,  ook  van  AMESTELLA;  't  heeft  in  over- 

oude tyden  Amftellandt  in  eigendom  gehadt,  en  de  hcer- 
fchappy  daar  over  gevoert.    Amoldus  Montanus ,  in  zyne 
befchryvinge  van  de  eerffe  Inwoonderen  van  Amftellandt, 
ftelt  op 't  jaar  11  ff.  eenen  Ecbert,  of  Algbert,  als  Heer  ̂ „ 
van  Amftel;  op  den  kant  ffaat  ,  eerfte  gevjag  van  Amftel.  "udlr's Ondertuifchen  vindt  men  in  oude  brieven ,  onder  Andreas  Arnji. 

van  Kuik,  Biffchop  van  Utrecht,  als  getuigen  in  't  jaar  ƒ  17." 1 1 31 .  geffaan  te  hebben ,  Egbertus  isf  Gotfoofredus  de  Amftelle ,  Ouilg 
en  op  't  jaar  iioy.  wordt  gewag  gemaakt  van  Wolfgerits  brieven 
Schutters  de  Amftelle.    De  Heer  S.  v.  Leeuwen  ffelt  ook  den  ''Utr. 
gemelden  Ecbert  en  Godefried  voor  d' eerffe  Heeren  van  ̂ Hlh. 
Amftel,  met  dien  naam  bekent,  en  dat  ze  11 31.  getuigen 

zyn  geweeff  in  zekeren  brief  van  Andries  denXXV.  BiJJchop  ̂ 'ft-  _  ' 
van  Utrecht.     Indien  men  de  lyft  der  Leenmannen  van  ̂'^'f^i» 
't  Sticht  Utrecht  brengt,  als  veele  doen,  tot  Eiflchop 
Adelboldt  den  XIX.  Zouden  de  Heeren  van  Amftel  alreedts, 

als  Leenmannen  daar  van,  in  't  jaar  1020.  bekent  geweeff 
zyn :  Doch  vermidts  andere  deze  lyft  verfchuiven  tot  op  f-'^o'o 
Btflchop  Balduvjyn  den  Hollander,  aan  't  Bisdom  in  't  jaar  ̂' II 78.  gekomen,  is  eer  geen  bewysuit  vaft  te  ffellen:  ech- 

ter is  't  gewis,  dat  de  Heeren  van  Amftel  niet  eerff  onder 
Balduinus  Leenmannen  van 't  Sticht  geworden,  maar  al 
lang  te  vooren  geweeff  zyn  :  Zie  op  ADELBOLDB//^^/» 
van  Utrecht.    Van  den  bovengemelden  Egbert,  of  Ecbert, 
Heer  van  Amftel,  daar  wy  iet  aanmerkelyks  van  in  de  vol- 

gende poff  hebben,  beginnen  M.  v.  Goudhoven,  S.v.  Leeu- 
wen,en  znè.ete\\  ,hvLm\e  Genealogie ,  of  Gellachtregiffer ,  met 

bericht  dat  hy  geleeft  heeft  in  dejaare  11  ff.  en  1172.  De 
Heer  van  Leeuwen  meent  echter  dat  men  behoort  iioo.  te 
ftellen;  zyn  zoon  was  Gysbert  van  Amftel,  diens  naams, 
voor  zoo  veel  bekent  is,  de  I.  van  wien  gemeldt  wordt 
II 76.  was  ook  in  den  Slag  yan Koeverden  daar  hy 
gevangen  wierdt;  liet  twee  zooncn  na,  Engelbert  en  IVil- 
lem.    Heer  Engelbert  d'oudtffe  ,  was  vader  van  Badehg 
(geworden  Gemalin  van  Heer  fVUlem  van  Egmondt)  van 
Gysbert  den  II.  en  JEgidius,  waarfchynlyk ,  volgens /^r»,  Amcli, 

Buchelius ,  vader  van  Gofiiwinus  Bifl'chop  van  Utrecht,  doch  Bucbe!. afgezet;  alhoewel  IV.  v.  Goudhoven  hem  ffelt  den  zoon  inHijh 
te  zyn  van  Engelbert,  jonger  zoon  van  Heer  Gysbert  den  I.  Vltrai. 
en  brooder  van  den  genoemden  Engelbert.    Heer  Gysbert  (^c'idh, 
de  II.  nam  ten  echte  Bertranda,  erfdochter  van  Heer  Ja» 

van  Ifelftein,  daar  door.quam  de  Heerlykheit  van  Ifeljlein  ̂f'^' 
aan  't  geflacht  van  Amftel:  Goudhoven  ffelt  zynen  doodt  op 
't  jaar  i22f.  en  van  Leeuwen  zegt  dat  hy  122S.  noch  ge- 
leeft  heeft,  blykens  zekeren  brief  van  A.  Buchelius,  byge- 
bragt  in  zyne  Aanmerkingen  op  IVil.  Heda,  getekent  in  't 
voorlï.  jaar  1228.  daar  in  hy  als  getuige  genoemt  ffaat. 

G  3  De- 

Arnold 
Moiïtan, 

in  Com- 
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jjf,„  Deze  Gysbregt  de  ƒ ƒ.  heeft  nalaaten  Cxibrcgt  de»  IILWccr 

LüHiv.  yimjhi.  Arctid:  va»  /i^njh-I,  ook  van  li'eljh'in  genoeiiit 
f.S^g'  omdat  hy  <i' l]il/hi»fcbe  gocdcicn  van  moeders  wegen  be- 
Cit'ib.  'IM.  If'illem  Amjifl ̂   Proolt  St.  Jans ,  t' Utrecht  1293 
ibii.  overleden;  ütto  va>i  /l.nfld ,  van  wien  weinig  bericht  te 

/lyr.  vinden  is,  anders  dan  dat  men  hem  cenen  zoon,  H'outcr Bnchfl.  van  Amjh-I^  toelchrytt,  getrouwt  izis-  metdcdochter  van 
imHe-  ll'illem  van  BromhurJ]  in  GcldcrLi/idt.  DeZC  Gysbrcgt  fan 
d^'"-  Arnfieldc  III.  was  eender  verbondenen,  die, verleidt  door 
Comm.  Heer  lierman  van  H  oerden ^  lich  Ichuldig  maakte  aan  de 
jiniiK  vcrradery  en  moordt  ,  begreepcn  en  aangelpannen  van 
■^•3*-  Heer  Gerardt  van  f^elje»  tegen  Grave  Fhris  van  Hüllan(J|: 

Zie  't  volgende. 
A  M  S  T  E  L  (  Gpbregt  va»)  de  III.  20on  van  Gysbregt 

den  II.  Ridder.    Gojwinus  va»  yJmJlel,  neef  van  dezen  Gys-  ' 
breg:  ,  was  BiJJchop  van  Utrecht  \cT]iOïcn ,  maar,wegènS| 
7yne  uchteloosheit  in  't  Staatsbellier,  cm.  moli  hy,  nal 
omtrent  een  jaar  den  Billchoplyken  throon  bekleedt  te 
hebben,  in  't  jaar  I25'0.  de7.e  vvaardigheit  weer  aflhian  ;  en 
Hcurik  va»  ViaKde»  wierdt  in  zyne  plaats  aangellclt.  Dit 
fpeet  dc  Heeren  van  /irnjiel,  van  oiidts  Leenmannen  van 
't  Sticht  van  Utrecht ,  niet  weinig  ;  inzonderheit  onzen 
Gyibrcgt  va»  Amflel:  Hy  hadt  nu  al  lang  eenen  grooten  haat 
gëdraagen  tegen 't  huis  van  yiandcn.,  waar  uit  de  niew-ver- 
korcn  Biiichop  was.    Deze  verbittering  wierdt  ,  door  't 

O.  Holl.  afzetten  van  zynen  neef  G'ofewyn ,  noch  heviger.    Heer  Hcr- /,;ronyk  ma»  van  Woerden  voegde  zich  by  Gysbregt  van  Amftel^  en 
ƒ  3^3-    beide  verbonden  ze  zich  met  GiavcVtto  van  Gelder.,  tegen 
Cortgecn  Jen  niewen  Biffchop  Hendrik.,  hem  te  vuur  en  te  zwaerdt 
St.Kr.    ontzeggende:  Vielen  ook  geweltdadig  in't  Sticht  Utrecht., 
Pontan.      rechtten  daar  zeer  veelc  vcrwoeÜingen  aan.    In  eenen 

^'if-     bloedigcn  Veldtflag  tuflchen  den  Bijj'chop  en  zyne  Utrecht- 
i'j'J*-     fchen  aan  d'ecne;  van  Amjlel  en  Woerden.,  met  hunne  Hol- 
\.  ,r-'^'  landers  aan  d' andere  zyde,  behieldt  Hennk  de  zege,  en 
■   ,1     bragt  beide  deze  Hoofden ,  zynevyanden,  Vmntn  Utrecht 
^""L  II    gevangen  ;  kccrende  daar  na  zyne  wapenen  tegen  Gelder- 
J         W/:^Zie  opHENRIK  vanV1ANDE>^,  BIfchop 
Comm.   "^"^  Utrecht.    Heer  Egbert,  of  Ecbert  van  Amjlel .,  in  de 
Arnfl.    vooiige  poft  als  de  eerfte  bekende  Heer  \an  Ampel.,  ge- 
fol.  54.   ftelt,  hadt  ook  in  grooten  twift  met  den  BilTchop  en  de 
Zoxhorn  Kerk  van  Utrecht  geleeft :  Behalven  zyne  Leengoederen , 

toon.      hadt  Heer  Egbert  van  St.  Marten  ,  ot'  d' Utrcchtjche  Kerk, 
v.Holl.  eenige  Landeryen  gchuurt,  de  voornoemde  Kerke  in  ei- 
f.zi^.    gendom  toebehoorende:  Deze  Landen  wou  hy  aan  zich 

trekken,  en  den  BiJJchop  ontvreemden;  't  liep  zoo  hoog 
dat  Guthofredus  va»  Rheenen ,  toen  BiJ/chop,  den  Stichtfchen 
Stoel  bekleedende,  hem  in  den  Ban  deedt.    Ook  wierdt 
hy  van  den  Keizer  in  den  Ryksban  gedaan :  echter  ,  door 
bemiddeling  van  iv///'/,  Metropolitaan  der  Kerke  van  Keu- 

len, met  Godevaert,  of  Gothofredus ,  weer  verzoent;  af- 
ftant  doende  van  dat  hy  zich  onwettig  hadt  willen  toeci- 
genen:  hl'^kem  den  Ferzoenbriefxzn  den.  Bij[](:hop,  waarin 
ook  geleezen  wordt  :   „  Dat  Eeggebert  van  Amjlelle  de 
„  Kerke  van  St.  Marten,  ende  my  onverdraaglyke  onrech- 
„  ten  aangedaan  heeft,  doordien  hy  alle  dienrtbaarheden, 
„  die  de  Kerke  volgens  recht  behoorde  te  hebben  in  Am- 
„Jïellandt,  en  andere  Rechtsgebieden  rondtom  gelegen  , 
„met  geweldt  zich  toeeigent,  en  naar  hem  trekt:  Om 
„  welke  oorzaak  wy  hem  ook  eerft  rechtpligtig  doen  roe- 
„pen,  en  daar  na  rcchtvaerdig  in  den  Ban  gedaan  heb- 

'A  Bu-  "       '         waar  op  dan  de  verzoening  volgt.    Wy  kee- 
chei  So-  weer  tot  Gysbregt  van  Amjlel  de  III.    In  de  t'za- 
tiiri  menfpanning  en 't  verraadt  tegen  Grave  Floris  de»  f^.  \a.n 
Hifi,  Hollandt  ,  door  Heer  Gerardt  van  Velzen  beleidt  ,  was 
Vltr.  Heer  Gysbregt  van  Amftel ,  door  Heer  Herman  van  IVoerden 
Comm.  daar  toe  verlokt  ,  mede  ingewikkelt  :  Des  moft  hy  de 
Amfl.  vlucht  neemen,  en  als  balling  in  vreemde  landen,  met 
ƒ.  2,6.  verlaatinge  van  alles,  zyn  leven  eindigen.  In  zynen  hoo- 
Pa  Di-  gen  ouderdom,  zonder  dat  men  zeker  weet  waar  hygeltor- 
denhov.  ven  is ,  moft  hy  in  groote  armoede  van  de  wereldt  fchei- 
^f'fi-  ,  den  ;  doch  men  weet  mede  niet  met  zekerheit  waar  hy 

r"^Tr  ̂ ^''^  laatRen  onthouden  heeft:  Alle  zyne  bloetvricn- Coihojr.  jgj^^  »j  zevende  lidt,  wierden  gebannen;  alle  zyne 
goederen  verbeurt  verklaart,  zyne  wapens  allerwegen  afge- 
haalt,  en  verbroken,  om  zyne  geheugenilïe  uit  tewiffchen, 
en  dus  geheel  uit  te  rooijen.  Alle  Edelen,  voerende  in 
hunne  wapens  eenig  teken  van  de  Geflachten  van  Velzen, 
Woerden,  of  Amjlel,  moflen  't  weg  doen.  Dus  is  't  Ge- 
flacht  van  wel  zeer  verduiilert ,  echter  niet  ganfch 
verdelgt  geworden :  Want  Heer  Arendt  van  Amjlel,  \ixoe- 
det  \-z.nGysbregt ,  hadt  zich  nooit  met  zyns  broeders  zaaken 
bemoeit,  en  al  voor  dien  tydt,  als  van  moeders  zyde  be- 
ïitter  der  goederen  van  TJelftein,  den  naam  en  't  wapen 
van  Tfeljlet»  aangenomen,  en  by  't  aanvaerdcn  met  dat  van 
ylmjlel  verdeelt,  gelyk  't  ook  onder  dat  Geliacht  zoo  ge- 

bleven is;  ja  zommigen  hebben  zelf  naderhandt  den  naam 
van  Amjlel  weer  aangenomen.  De  Familie  des  Heeren 
Arendt  van  Amjlel  van  TJfelJlein,  heeft  zich  Zeer  wydt  uitge- 
fpreidt,  en  door  huwclyken  verknocht  aan  de  voornaam- 
Üe  Adelyke  Huizen  dezer  Landen,  als  die  van 
Mynden,  Kronenburg-,  Ruwiel,  Engelen,  Vlymer,  Loene» , 
Laenerjlootj  Bramhorp.^  Taets  van  Amerongen ^  van  der  Does., 
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Culemhurg,  Marwede,  Ruitenburg,  Landtshoo» ,  Meeren- 

burg,  Scberpenzeel ,  Spa.irnervjoude ,  de  M'aal  va»  Vro»eJlein , Schroyeflein ,  Nieveldt,  MatheneJJe ,  Oojlrum,  van  Rojjim, 
L  ten  den,  Heeckeren ,  Manternach ,  Tfendoorn,  van  der  Pol, 
Raaphorjl ,  Botichorjl ,  Z  wie  ten ,  Nyenrode ,  Uiteneng ,  Doorn-    5  y 
burg.  Drakenburg,  van  Ge»t,  va»  der  Molen,  Ligicnberg,  Leeuw. 
Benjchop,  S»elle»berg,  cnz.     De  Heeren  Ploos  van  Amjlel  Bat. 
Iiebben  getoont  uit  het  Geflacht  van  Am/Iel  van  My»de»  af-  Illuft. 
komrtig  te  zyn;blykens  de  befcheidtbrief  van  Prins /-Wtr/zt  ƒ  819, 
Hendrik  van  Oranje,   hun  verleent  den  6.  Junius  1Ó34. 
Heer  Gysbree;t  van  Amjlel  de  III.  was,  ten  tydc  als  hy  zich  Commk 
inwikkelde  in  't  verraadt  tegens  Grave  Floris  ,   door  de  -^rnjl. 
Uilige  beprating  van  Heer  Herman  va»  Woerden,  een  oudt/-'3}« 

eenvoudig  man,  (zegt  de  HaarlemJ'che  Carmelyt  'Jan  Ger-  '34- brants  zoon  van  Leiden  )  die  door  aanhitzing  van  den  meer- 
gemelden  Heer  Herman ,  zich  in  dezen  toeleg  hadt  laaten 
bedraaijen;  derhalven  ook  by  oogluikinge  wierdt  tocge- 
laaten,  dat  fluikswyze  door  zyne  vrienden  wierdt  verzorgt  ̂ oh. 
van  eenig  lyfs-  en  levens  onderhoudt :  Maar  zyne  Heer-  Gerh.  de 
lyk heden  en  Goederen  wierden  aangeflagen  ,  verbeurt  Leides 
verklaart,  en  hy  zelf  gebannen :  Zie  voorts  op  FLORIS  ^4- 
DEN  V.  Grave,  enz.  en ook  eenige  merkwaardigheden  in  c-i8.3o. de  volgende  port. 

Tot  net  zelve  Geflacht  nu  van  fchyntook  tebehoo- 
ren  dc  Stam,  waar  uit  gefproten  h Heymanjakobzewzn  Ou- 

der-Amjlel,  gebynaamt  Opjy ;  in  de  1 5-.  Eeuwe vermaart Bur- 
germeefter  der  Stede  Amlferdam ;  die  ook  hetSchoutfchap 
heeft  bedient,  en,  van  Stadts  wege.  Ambachtsheer  was, 
als  mede  Bailjuw  van  Gooilandt,  enz.  Deze  man  bezat 
zoo  veele  Landeryen,  dat  men  zeide,  dat  hy  uit  Amllcr- 
dam  tot  het  Dorp  Ouderkerk  genoegzaam  over  eigen  akkers 
kondegaan,  waar  van 'er  tot  400.  Mergen  aan't  Dorp  Ou- 

derkerk, tot  een  ftuk,  by  eikanderen  lagen;  gelyk  hy  'er 
ook  sommige  Hukken  van,  onder  Reigersbroek  gelegen, 
van  de  Hollandtfche  Graven  te  leen  hadde;  daar  de  Leen- 

brieven, door  Keizer  Karei  gegeeven,  noch  van  voorhan- 
den zyn ;  waarom  hy  ook  gezegt  wordt  Heer  van  Ouder- 

Amjtel,  (gifle  Grondtheer)  volgens  oude  als  noch  in  we- 
zen zynde  handtfchriften,  geweeft  te  zyn. 

Deze  Stam  moft  d'oude  Amftel-wapenen  verwerpen, 
en  zich  met  het  Amfterdams  Burgermeefterlyk  geflacht 
van  Ruifch  verhuwelykende,  heeft  ten  deele  dat  wapea 
aangenomen,  daar  eene  Roos  inkomt,  met  eenen  byge- 
voegden  Arendt;  hier  toe  mede,  wegens  den  doodtflag 
van  Grave  Floris,  gedwongen;  en  moet  een  der  boven- 

gemelde Leenen  met  een  paar  Wapenhandtfchoenen  wor- 
den verheergewaadt  ;  en  een  ander  Huk  ,  genaamt  het 

Hooflandt ,  met  eenen  rooden  Havik.  En  't  is  aanmerke- 
lyk  ,  dat  Heyman  Jakobjev  a.n  Ouder- Amftel  twee  yierehAndt- 
fchoenen,  met  eenen  open  Helm,  voor  Timber,  op  zyn 
wapen  voerde;  dat  te  dier  tydt,  buiten  die  van  groote  af- 
komfte  waren,  van  niemant  gefchiedde. 

Voort  is  't  geen  klein  bewys  dat  deze  Stam  van  Ouder- 
Amftel,  uit  het  oudt  Geflacht  van  Gysbregt  van  Amftel  ge- 

fproten is,  dat  'er,  (terwyl  zy  Landeryen  bezaten,  die 
men  ïeide  dat  omtrent  ter  plaatze  gelegen  waren,  daar  't 
oude  Amftels  Lufthuis  te  Reigersbroek  hadtgeftaan,  en 
al  van  oudts  Heerlyk  goedt  was  geweeft)  in  den  jaare 
lyjz.  over  den  eigendom,  proces  tulTchen  hen,  en  den 
Amftel-Telg ,  Heer  van  Mynden  en  Loenerfloot ,  is 
ontftaan;  welk  gefchil  onwederfpreekelyk  uit  een  en 't 
zelve  geflachte  van  Gysbregt  van  Amftel  gerezen  is  ; 
beweerende  beide  deze  Stammen,  te  weeten  Amjtel  tot 
Mynden  of  Loenerjloot ,  en  Ouder-Amjtcl  tot  Amfterdam  , 
elk  in  't  byzonder,  dat  dit  vaft  goedt  van  hunne  Voorou- 

deren hun  aanbeftorven  was  ;  hebbende  de  Stam  van 
Loenerfloot  te  dier  tydt  dit  goedt  ten  befte  van  Godts- 
dienftenGeeftelyken,  by  uiterlten wille,  gemaakt;  en  dat, 
nadat  die  van  Ouder-Amftel  het  geding  hadden  gewon- 

nen ,  de  Geeftelyken  dit  vaft  ftuk  goedts  hebben  moeten 
afftaan,  zoo  als  het  by  de  Graven  van  Hollandt,  na  de 
doodt  van  Graaf  Floris,  als  Ambachtsgoedt,  aangeflagen 
is  geweeft;  en  weder  van  Hollandt  te  Leen  uitgegeeven 
wordt  tot  op  dezen  dag ;  welke  oude  Gedingftukken  als 
noch  in  wezen  en  voor  handen  zyn. 
Zommigen,  uit  die  van  Ouder-Amftel,  gebruiken  ook 

fomtydts  wel  enkelyk  den  naam  van  Amftel,  gelyk  in  de 

Lyft  van  de  Regenten  der  Stadt  Amfterdam,  op  't  jaar 
1415-.  18.  19.  20.  en  elders,  kan  worden  gezien;  en  zegt 
men  dat  van  eenen  Tak  uit  dezen  Stam,  die  aldus  enkel 
Amjtel,  of  7^^?»  den  Amftel  fchreef,  noch  onlangs,  in  de 
Stadt  van  Amfterdam,  by  leven  zyn  geweeft.  [Daar  wy 

by  voeg  en,  dat  de  Heer  Berendt  Willem  Ploos  va»  Am- 
ftel, Heer  van  Schonauwen,  enz.  f  thans  wegens  de  Pro- 

vintie  van  Utrecht  ter  Vergaderinge  der  algemeene  Sta- 
ten ,  in  den  Hags ,  afgezonden ;  gelyk  zyn  Edt.  dan ,  als 

Lidt  der  Stadts  Regeeringe,  ook  korts  na  malkanderen 
het  Burgermeefter-  enOpperfchoutfchap  der  Stadt  Utrecht 
heeft  bekleedt)  zich  wel  degelyk  van  Vaders  zyde  toe- 
fchryft  uit  den  Stam  van  Gysbregt  van  Amftel ,  en ,  van 
Moeders  kant,  uit  dien  van  Gerrit  van  Velfen  afkom- 
ftig  te  zyn  ;  waar  vau  de  befcheiden  onder  zyn  Edt. 

fchoon 
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fchoon  zy  m  ïoo  eene  duiftere  nafpooringe  niet  a!  wïs- 
kun.'ig  waren,  ontwyfelbaar  zullen  beruften  ;  buiten  ons 
beftek  hier  in  te  laflen,  ofte  toetsen.  ] 

Tot  Ouwerkerk  (  anders  Ouaen  Amftel  geheeten)  (lont 
een  huis,  het  huit  ten  /J/nJlel  gennamt ,  dat  een  Cingel  en 

Boomgaardt  hadae,  ter  plaatze  daar  nu  't  Jooden  Kerk- 
hof is:  dit  Huis,  dat,  naar  allen  fchyn,  't  oude  Slot  of 

Lufthuis  by  Reigersbrock  is  gewecft,  daar  Gysbrecht  van 
Amftel  Heer  van  was,  is  in  den  jaare  15-41.  doorHeyman 
Jakobs  van  Ouder-Amftel,  by  uiterften  wille,  aan  lynen 
ïoone  Jakob  nagelaaten. 

Volgens  overleeveringe  uit  den  mondt  van  verfcheide 
geloofwaerdige  perfoonen,  die,  federt  nu  ruim  200  jaa- 
ren,  geheugeniüe  hadden  van  vader  tot  kindt,  waren  de 
Voorouders  van  dezen  Heyman  Jakobz  van  Ouder-Am- 

ftel namaagfchap  van  Gcrrit  van  Veifen,  en  dies  van 

hüog  geflacht  ( dit  is  't  woordt  dat  zy  gebruikten )  en  me- 
de voor  eenen  tydt,  wegens  't  ombrengen  van  GraveFlo- 

ris  van  Hollandt,  ten  lande  uit  gevlucht. 

Gelyk  ook  d'overleevering  zeer  waarfchynlyk  mede 
•wil,  dat  de  bynaam  Ploos,  aan  die  van  den  ftamme  van 
Ploos  van  Amftel.,  herkomftig  is  *an  't  woordt  tuljus,  dat 
•verdrevene  r^p. ,  omdat  de  voorvaders,  ter  boven  gemel- 
deroorzaake,  ten  lande  mollen  uitwyken:  gelyk  me  Ie 
dat  het  aanzienlyk  geflacht  Banning,  dat  men  binnen  Am- 
fterdam  vindt,  uit  den  echten  huize  van  Velzcn,  alsmen 
verzekert,  is  gefproten,  en  alzoo  genaamt  geworden, 
omdat  ze  insgelyks ,  wegens  de  doodt  van  Graaf  Moris , 
jnoften  wyken,  en  namaals,  weder  inkomende  ,  den 
naam  van  Banning,  als  zynde  gebannen  geweclt,  aan- 
namen. 

Die  van  Ouder-Amftel  hebben  onder  hunne  Familie  ge- 
telt  eenen  Proüft  tot  Utrecht,  dienmen,  in  die  oude  ty- 
den,  niet  gewent  was  te  kiezen  dan  uit  de  aanzienlyk- 
flen,  gelyk  zulks  uit  oude  befchtiden  kan  bewezen  wor- 

den; welke  Schriften  ook  hebben  gedient  tot  beweerin- 
ge  van  de  Vrye  Jagt  aan  dezen  Stamme. 

UitditGeflachteis  noch  overig  eene  milde  GeeftelykeAu- 
taarfticl  tiiig,  of  Vicarye ,  te  Naerden  in  de  Kerk  e ,  ter  leezin- 
fevandagelykfche  Miflcn  voor  de  Zielen  der  afgcftorvene 
lloetverwanten ,  op 't  jaar  1473.  Tot  vervang  nuder  koften 

hier  toe,  zyn  verfcheide  zoo  iolfealsvaftc  goederen  verbon- 
den; mits  dat  denaafte  van  den  bloede  den  Priefteraanftel- 

le,  en  het  opzicht  over  den  dienll  hebbe;  onder  verdere 
voorwaarde,  dat,  als  de  dienft  niet  word  gedaan,  dan  de 
naafte  in  den  bloede  de  geveftigde  Renten  zoude  ontfan- 
gen,  en  die  den  armen  der  Kerke  deelen  omGodts  wille. 

Van  welke  befcheiden,  en  oude  bezegelde  brieven  nu 

de.  Heer  Burgermeefter  Ntcolaes  IVHj'en,  t' Amfterdam, de  bezitter  is ;  als  wezende  Heyman  Jakobz  van  Ouder- 
Amftel,  diegetrouwt  was  met  Engel  Corjjen,  zyn  Over- 

grootvaders Grootvader  van  Moeders  zyde;  die  dan  jaar- 
lyks  d'inkomften  of  gelden,  van  deze  erfmakinge  afko- 

mende, buiten  de  Kerke,  aan  arme  menfchen  doet  uit- 
deden. 
AMSTELDAM,  gemeenlyk  AMSTERDAM 

gezegt.  In  ce  brieven  van  Flons  den  V.  Grave  van  Hol- 
landt enz.  AEMSTELREDAMME  ,  gelyk  ook 

in  't  Oude  zegel  der  Stadt,  gemaakt  in  't  jaar  14S7  ftaat, 
Sigillum  Secretum  Opi  Jemjlelredamcnjts.  In  Oude  tyden 
plagtmen  voor  aller,  of  ter  of  er  of  Ier  te  fchryven  en  te 

fprekenre;  gelyk  als  voor  t' aller  ftonden  ,  t' air?  ftonden; voor  in  aller  manieren ,  in  alre  manieren  ;  voor  dieVr ,  of  die 
daar  ftont,  dierre  ftont;  zoo  ook  voor  Putterwiel ,  Putre- 
vjiel ,  en  dezer  wyze  voor  Amftellcr  Dam  ,  AmftelxQdam: 
Eenigen  willen,  door  eene  zonderlinge  fpitsvinnigheit, 
dat  de  woordtgreep  re,  tulTchen  Amftel  en  dam,  daar  by 
gedaan  is,  omdat  de  Stadt  eene  zeer  goede  Keede ,  ge- 

meenlyk Ree  gezegt,  voor  de  Schepen  heeft.  Zeer  mag- 
tig  is  ze  geworden;  zoo  in  grootte,  als  menigte  van  Men- 

fchen ,  geweldigen  Koophandel  ,  uitftekende  Rykdom- 
men  ,  en  dagelykfe  Scheepvaarten  naar  alle  Geweften 

der  wereldt:  Ook  is  'er  geene  Stadt  in  Europa,  die,  uit 
ïulke  Hechte  beginflTelen,  in  zulk  eenkorten  tydt,  tot  zoo 
eene  uitmuntendheit  opgereezen  is.  De  HeerProfeflbryl?, 
Z.Box/wrnius ,  vergelykt  haar  by  ̂o»2^,Beheerfcher  van  alle 
Natiën  des  Aardtbodems,  dat  zynen  oorfprongk  bequam 
van  den  herder  Romulus ,  en  eenige  herders  hutten.  Even 

alzoo  is  Amfterdam  zyne  eerfte  beginll'elen  verfchuldigt , eerft  aan  twee,  daar  na  aan  wat  meer,  zich  hier  ter  nêer 

zettende  arme  Viflchertjes ;  die  'er  eenige  hutjensvan  riet, 
om  zich  tegen  de  ongemakken  der  lucht,  regen,  windt 
en  koude  te  dekken,  hadden  opgerecht ,  wegens  de  goede 
gelegenheit  ter  vifchvangft;  Zie  op  AM  STEL  vuor- 
tyds  een  Kafteel.  Tot  lof  der  Stadt  Amfteldam,  en  verto- 

ningevan haareHeerlyk  heit ,  heeft  de  Heer  Conftantyn  Hui- 
Tem  haar  aldus  met  zyne,  hem  gewoone,  hoogdravend- 
neit  in  Poëzy  doen  fpreeken. 

Gemeen  verwondering  betaamt  myn  wonderen  niet , 
De  vreemdeling  behoort  te  fwymen  die  my  ziet. 
6wymt  vreemdeling ,  en  fegt ,  hoe  komen  al  de  machten 
V in  all  dat  machtig  is ,  éiejloten  in  uvi'  grachten  ? 
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Hoe  %omt ,  gy  guldc  veen ,  aan  ' j  Hemels  overdaadt  ? 
Pakhuis  van  Ooft  en  l^-^eft ,  heel  water  en  heel  ftraat , 
"Tweemaal  Venetiën ,  waar  ';     end  van  uwe  wallen  ? 
'Zjegt  meer ,  zegt  vreemdeling ;  zegt  liever  met  met  allen  : 
Roemt  Komen,  pryft  Parys ,  kraait  Cairo' s  Heerlykheit: Die  dieplykft  van  my  zwygt  heeft  allerbeft  gezcit. 

Vreemdt  is  het ,  dat ,  daar  deze  Stadt  van  gcenen  zoo 
hoogen  Ouderdom  is,  men  echter  zoo  onzeker  is,  wan- 

neer die  eerfte  Vift'chers  zich  hier  nedergezet  hebben  Het 
is  (als  gezegt  is)  't  gemeen  gevoelen,  dat  de  eerfte  be- woonders,  van  deze  nu  zoo  geweldige  Stadt,  twee  arme 

Viflchers  waren,  die  zich  aan  den  '/.eedyk,  daar  nu  St. 
Olofs  Kapel  is,  neêrfloegen:  Maar  wanneer,  konnen  de 
vlytigfte  onderzoekers  der  Amjlerdamfche  Oudtheden  niet 
uitviifchen.  Ondertullchen  is  dit  gewis,  dat  men  by  geene 
Gefchiedtfchryvers ,  noch  in  geene  cude  brieven  den  naam 
van  Amfteldam,  voor  't  jaar  1203  leeft:  cn  dat  noch  niet 
Amfteldam,  als  eene  Stadt,  maar  alleen  als  Amftels-l/ejlen\ 
gelyk  dan  de  Oude  Melis  Stoke,  die  onlangs  na  dien  tydt 
gcleeft  heeft,  op  of  omtrent  het  jaar  1203  zegt. 

3l!mtl£l  line  ©cflcn  tien  flonDen 
©at  bo^ni^cn  fi  al  m  Ccn  uronDe. 

Door  AmfteU-Veftenv&x^iiAW  zeer  veele  het  Kafteel,  van 
Heer  Gyprt'^? ,  by  de  V  iilcr.crs  hutjens,  tot  hunne  verzeke- 
ringe  ,  doen  bouwen,  vermits  zy  al  tot  een  tamelyk  getal 

aangegroeit  waren;  en 'er  zommi„e  anderen,  met  geringe 
winkeltjens  van  zulke  waarcn,  als  Viflchers  van  noodcn 
hebbe;i,  waren-  by  gekomen.  Indien  Amfterdam  te  dien 
tydt  (omtrent  het  jaar  1203.}  een  Stadt,  of  Steedtje,  van 

eenige  aanmerking  ware  gewecft,  zou 'er  by  aen  eenen 
of  den  anderen  van  d'oude  Schry  veren  diens  tydts  wel  iets 
van  te  vinden  zyn.  Immers,  dat  .naangemerkt ,  het  is  nu 
tot  zoo  eene  heerlykheit  ̂ efteigert,  dat  het  weinig  zyn  we- 
uerga  neeft.  De  naam  van  Amfteldam  wordt  allerecrft  in 

eenen  brief,  van  Grave  Fioris  den  V.  van  dien  naam,  in  't 
jaar  1275-.  en  in  eenen  anderen  van  1291.  gevonden;  daar 
de  gemelde  Grave  van  Hollandt,  enz.  deSteede  Amftelre- 
redamme  tolvry  maakte.  Des  naams  ooiriprongk  brengt 

het  WO  rdt  zelfs  met  zich  ,  als  t'zamen  gevoegt  van 
AMSTEL,  de  rivier,  en  DAM,  eenigen  tydt  na  't 
jaar  1203  i  den  Amftel  ge\egt;  en  de  reden,  waarom  de 
naam  van  Amfteldam  zoo  lang  achter  gebleven ,  en  ook 
ontftaan  is.  Dus  hebben  de  Steeden  Rotterdam,  Schiedam, 

,  Edam,  (Tdam)  ent.  hare  naamenvan  de  wateren  enDam- 
i  men  gekregen.  Dus  is  Amftel  met  zynen  Dam,  eerft  vaa 
twee,  vervolgens  van  wat  meer  riette  hutjens ,  geworden 
eene  Buurt,  een  Dorp,  een  Vlek,  een  Steedtje,  eene 
Stadt,  zeer  vermaardt,  zeer  magtig,  enmogelykde  rykfte 
van  geheel  E^ro/);?.  De  Hutten  van  riet,  zyn  verandert 
in  koftelyke  Huizen,  waar  van  'er  veele  Paleizen  fchynen. 
Toen  Grave  Fioris  de  V.  om  't  leven  was  gebragt ,  door 
de  t'zamenzweeringe  van  Gerrit  van  l' elfen.  Herman  van 
Woerden ,  en  Gysbregt  den  UI.  van  Amftel  ( ingewikkelt  door 
van  Woerden,  echter  onbewuft,  zoo  gezegt  wordt,  van 

't  vermoorden  )  moftHeer  Gyfbregt,  nadat  hy  't  ontvlucht was,  zich  in  vreemde  Landen  onthouden,  en  alle  zyne 

goederen  mifl^en.  Doch  na  de  kinderlooze  doodt  vaa 
Grave  Jan  den  I.  van  Hol  landt ,  enz.  zoon  van  hooggcdach- 
ten  Grave  Fioris  den  V.  quam  hy  in  't  jaar  1297.  wéér  in  't 
landt  ,  hoopende  dat  de  vervolging  tegens  hem  zoude 
ophouden;  en  begon  zyne  f\a.^ts  Amfteldam ,  nu  zoo  on- 

langs eerft  (als  gezegt)  met  dien  naam  bekent,  en  buiten 

twyfel  na  de  Moordt  van  Grave  Fioris  't  eenemaal  ver- 
nielt, weer  op  te  bouwen;  ook  te  verfterken  met  Torens 

Veften  en  houte  Bruggen ,  hebbende  ten  dien  einde  eene 
menigte  boeren  by  een  doen  komen:  Maar,  terwyle  hy 
met  dezen  arbeidt  op  niews  bezig  was ,  zyn  die  van  Haar- 

lem,  met  de  Kennemers,  daar  zich  de  W  aterlanders  by  ge- 
voegt  hadden,  op  hem  aangetrokken ,  en  dreven  hem  weer 
uit  het  lantJt,  ftaken  't  vuur  in  't  niew  gebouwde,  en braken  voorts  ten  vollen  af  alles  wat  van  de  vlammen 

noch  overig  gelaten  was :  en  aldus  zyn  de  beginft"elen  de- zer plaatze  en  Stadt  zeer  rampfpoedig  geweeft.  Nadatze 

nu,  door  deze  ballingfchap,  en  't  gevolg  hiervan,  aan 
de  Graven  van  Hollandt  gekomen  was,  wierdt  zy  her- 

bouwt, en  van  Grave  IVtllem  den  IV.  in  't  jaar  1340.  met 
verfcheide  Privilegiën  begiftigt:  indien  Giftbrief  worden 
de  paaien  der  Stede  Amfteiredamme  en  hare  vryheidt  be- 
fchreven;  ,,  dat  ze  zouden  zyn,  op  d'Ooft-zyde  van  de 
„  poort,  aan  Jan  Witten  Hofllede;  op  de  Noordt-zyde, 
,,  aan  't  Groot  Godts-huis  landt ;  op  de  Weft-zyde  aan 

den  uiteren  Egge  van  der  Lane,  die  gelegen  is  in  Yf- 
„  brandts  Landt  van  der  Zuidt-einde;  op  de  Zuidt-zyde 
„  in  der  Nelie,  tegens  der  Lane  over,  alzoo  't  met  'er 
,,  gragt  begrepen  is,  ende  in  die  haven  ten  halven  ftroome 
„  tot  in 't  Te,  langs  den  dyk  Ooftwaerts  vyftig  Roeden 
„  buiten  den  Windtmolen,  doen  maken  door  den  Heer 
„  Willem  van  Oudtshoom  van  des  Gra.ifs  wegen.  AI.  Z. 
Boxhnrnius  ftelt  dezen  Giftbrief  in  's  Gravenbage  den  9.  De- 

cember ,  1 340.  te  zyn  gcgcev  en  ;  C.  Commelyn.  P.  J^loistanus, 
en  niccr  anderen,  op  den  zeiven  dag  en  Maandt  1342. 
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Idem C'tnm. 

ihid 

ƒ.  zio. 
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inccrt  alle  penoemde  plaaticn,  der  gedachte  bcpaalingc, 

Tyn  nu  onbckciu,  bchalvcn  de  Nes  alleen;  waar  van  *t 
voorlle  eindt  naar  den  Middeldam  toe,  de  Gans-oordt 
plagt  genocnit  worden  :  Door  dtn  Dyk  wordt  de  Zeedyk 
verlhian ;  nu  eene  llraat  midden  in  de  Stadt,  die  van  St. 
ülots  Kapél,  tot  aan  de  niewe  Merkt,  en  St.  Antonis 
^Vaag  (vüortydts  de  Poort)  loopt:  de  Haven  is  vermoe- 
delyk  het  Damrak.    De  voorfchreve  vryhcic  is  dus  ver- 

groot, om  de  Stadt  te  mogen  uitietten,  in  't  jaar  13S6. 
cn  wederom  in  't  jaar  1409.    Ondertullehen  kan  men  uit 
den ccrllgenoemden Giftbrief  afneemen,  hoe  klein 't  begrip 
van  An^Jh-rdam  noch.  is  gevveeft  in  't  jaar  1341.  want  de 
ceheele  Zeedyk  lag  toen  buiten  de  Stadt,  nu  in  't  mid- 

den ;  ia  niet  duifier  fchynt  te  blyken ,  dat  op  dien  tydt  al- 
leen die  plaats  of  ruimte  omtrent  den  Dam  cn  't  Dam- 
rak, in  den  Giftbrief  de  Haven  gcnaamt,  bewoont  was. 

Volgens  berigten  van  anderen  was  Amfteldam  in.  't  jaar 
1341.  betrokken  binnen  den  omtrek  tuHchen  de  oude  cn 
mcwc  zydts  achter  Burgwal.    Nadcrhandc  is  deze  Stadt 

verfchcidc  maaien  vergroot  ;  in  't  jaar  1280.  wicrdt  ze 
cenigv-ins  geflcrkt;  maar  1199.  (toen  noch  al  teer  klein) 
met  V'ellcn,  cn  Torens  van  hout  omvangen:  Daar  na, 
omtrent  het  jaar  1300.  tot  den  grondt  toe  door  de  Kenne- 
mers,  IFatcrlandcrs ^  cn  A^ru'ww  vernielt :  evenwel  weer, 
door  de  uitgewekene,  cn  te  rugge  gekomene  burgeren, 
flecht  genoeg  in  den  aanvang  ,  herbouwt.    In  het  jaar 

1542.  ontfing  ze  van  Grave  t-i'illcm  den  IV.  Hertog  van Beyeren,  Stadts  recht,  en  andere  privilegiën:  Nadat  de 
Stadt  in  't  jaar  1482.  veel  toegenomen  hadt,  begon  men 
eene  aanmerkclyke  vergrootinge  aan  te  leggen,  en  te  ge- 

Amjhrdam ,  voor  d'eerfte  reizc,  met  üeene  Muuren  te 
omvangen,  als  ook  met  Torens  en  Poorten  van  diergely- 
ke  ftoffe,  en  wyde  Graftcn  te  voorzien.    Den  omvang 
der  bemuurdc  Stadt  rekende  men  toen  te  zyn  4920.  tree- 

den ;  doch  van  binnen  niet  zoo  dicht  als  wel  daar  na  be- 
bouwt: In  die  vergrooting  wxcvdit  Amjlerdara  aan  d'eenc 

zydc  met  St.  Anthonis  Poort  befloten,  daar  men  noch  het 
jaartal  van  148S.  ziet,  als  ter  dier  tydt  volbouwt,  nu  de 
niewe  Waag  genoemt:  alles  dat  tot  dit  gebtniw  betaalt 
was  t'zamen  gerekent,  hadt  5'30f.  gl.  4.  it.  gekofl.  De 
gedachte  bemuuringe  beftont  uit  enkele  Kareelfteenen  , 
om  des  te  beter  voor  den  aan-  cn  inval  der  Utrechtfchen 
en  andere  vyandtlyke  Nabuuren,  verzekert  te  zyn,  zoo  dat 
Amjleldarn  toen  eerft  recht  eene  Stadt  wierdt:  kan  derhal- 
ven  als  eene  rechte  Stadt,  tot  op 't  jaar  1716.  toe,  van 
geen  hooger  oudtheit  geroemt  noch  gerekent  worden,  als 
een  weinig  meer  dan  200.  jaaren ,  of  twee  eeuwen ;  en  zelfs 

was  ze  ook  ter  dier  tydt  byna  tot  op  de  helft,  volgens 't  be- 
richt vanCor/jy/ielyn  en  andere  Schryvers met  Geeftclyke  ge- 

bouwen en  perfoonen  bezet.    In  het  getal  der  vergrootingen 

wordt  die  van  'tjaar  T482.  niet  getelt,  vermidts  Ar^flcrdam 
toen  eerfl  den  naam  van  eene  Stadt  mogt  voeren.  Dus  laat 
de  gemelde  Co^?»?^/)»  zich  in  zyne  niewe  Amrterdamfchebe- 
fchryvingehooren :  „  Wykonnen  niet  vinden  dat  de  Stadt 
„  Amjicrdarn  vergroot  is  voor  den  jaare  ifSi.  als  men  vall 

„  ftelt,  dat  ze  in  't  jaar  1482.  eerft  eene  Stadt  is  gewor- 
„  den,  en  dat  alle  vergrootingen  fe  vooren  jaar  op  jaar 
„  gefchiedt  zyn  ,  even  gelyk  men  eene  open  Plaats  of 
„  Dorp  gedurig  met  Huizen  en  Hoven  vergroot ;  behal- 
„  ven  noch  dat  alle  die  voorige  vergrootingen  onzeker 
,,  worden  gehouden  op  welke  tyden  die  gedaan  zyn,  en 
„dat  van 't  jaar  1482.  t' zcdert  de  bcmuuring  ,  tot  den 
„jaare  i^Sf.  geene  vergrootingen,  of  uitleggingen  zyn 

„  voorgevallen  :   Want  of  fchoon  de  vryheden  der  "Ju- „  risdiaie.,  of  Rechtsgezag ,  door  verfcheidcne  Graven  zyn 

„  uitgezet,  en  vermeerdert,  zoo  hebben  ze  evenwel  in  't 
„  bouwen  zulks  niet  waargenomen:  ook  wordt  Amfler- 
,,  dam  in  de  zelve  brieven  al  tydt  ma^ir  eene  Stede.,  en  geen 
„Stadt  genoemt.    D'eerfte  aanbouw  van  de  Laftadie  is 
„  wel  gefchiedt  voor  't  jaar  15-86.  maar  nad(;rhandt  weer 
,,  afgebrandt:  Zoo  dat  wy  deze  vergrootinge  van  den  jaa- 
„  re  lyS^.  voor  d'eerfte  reekenen,  als  eene  rechte  Stadts 
„  vergrootinge;  te  meer dewyl die  van  eerftenaf  totStraa- 
„  ten  en  Grachten  is  aangeleit  geweeft.    Dus  wordt  dan 

d' uitlegging  der  Stadt  Amfterdam^  gefchiedt  ifSf.  d'eerfte 
gerekent :  zy  wierdt,  met  de  bovengedachte  plaats  der  af- 

gebrande L(7/7.'j^//e,  ruim  hondert  jaaren  na  de  bemuuring 
der  Stadt  begonnen.    Zoo  lang  Amfteldam  onder  de  magt 
des  Konings  van  Spanjen  is  geweeft,  heeft  men  daar  geene 
vergrootinge  nodig  gehadt:  Maar  nadat  deze  Stadt  zich 
eindclyk  in  't  jaar  15-78.  aan  de  zyde  van  den  Sraat  begaf, 
is  terftont,  op  't  genot  haarer  vryheit,  de  zegen  van  haa- 
ren  welvaart  gevolgt,  doormiddel  der  vrye  Zeevaart,  en 
den  grooten  Koophandel,  derwaarts  gebragt ;  immers  zeer 
vermeerdert  door  de  aankomft  vanveele  Koop-  en  Handt- 
werkslieden,  die,  om  de  Religie,  uit  Antwerpen  en  Vlaan- 

deren gevloden,  zich  daar  ter  neder  floegen ;  zoo  dat  de 
Stadt  te  klein  wierdt  om  hen  alle  te  herbergen,  en  al- 
recdts  in  't  jaar  I5'S5-.  de  voornoemde  vergrootinge  moft 
ter  handt  genomen  worden.    Op  't  ruimen  en  bebouwen 
der  Laftadie  ging  'taan.    Van 't  Plein,  leggende  buiten 
de  St.  Anthonis  Poort,  nu  de  niewe  Waag  genoemt,  be- 
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gon  men  eene  brecde  heerlyke  Burgwal  te  maakcn ,  noch 
de /.(f/W.v  gezegt,  die  langs  de  Stadts  graft,  te|;en  over 
de  muuren,  tot  aand'Ykant,  over  deSchreijersl  oren  uit- 
quam  :  Van  daar  fprong  men  denhoek  om,  meteenenin- 
bogt,  langs  't  3'lieenen  ,  tot  aan  de  MontalbaamToxcn. 
X'erder  willen  wy  ons  niet  ophouden  met  de  volle  byzon- 
derheden  dezer  vergrootinge  aan  te  wyzen.  De  Magi- 
ftraat  toen  bemerkende  dat  de  Stadt  niet  genoeg  gedekt 
was,  veel  min  bequaam  om  eene  belegeringe  uit  te  ftaan, 
't  en  ware  met  fchade  cn  bederf  der  niewe  Gebouwen , 
befloot  hier  op  eene  tweede  Uitlegginge,  in  den  jaare 

15-93.  vangen;  w.aar  in  meer  op  de  verfterkinge, 
dan  op  de  wyder  uitbreidinge  wierdt  gezien,  beflaandc  dc 
Stadt  toen  alleen  36mergen,  en  233  roeden  landts.  Dc 
derde  Uitlegging  wierdt  in  't  jaar  i6ri  begonnen.  De 
vierde  en  laatfte  1658.  bcftont  uit  362  Mergen,  en  206 
Roeden ;  zoo  dat  nu  de  ganfchc  Stadt  beflaat  892  Mer- 

gen ,  5-68  Roeden  ;  en  de  geheelen  omtrek  van  drie 
duizent  zeven  hondert  en  acht-cn-vyftig  Roeden,  of  ach- 
ticn  duizent  zeven  hondert  en  negentig  Schreeden  is. 
Wegens  den  weeken  ,  waterachtigen  ,  cn  moeraffigen 
grondt,  moeten  alle  Huizen  gegrondtveft  worden  op  in- 

geheide Paaien,  zoo  dat  gemcenlyk  't  bouwen  van  een Huis  meer  komt  onder,  dan  boven  de  aarde  te  koften. 
Dat  heeft  eenen  geleerden  Uitlandcr  doen  zeggen :  Dat 

Amfierdam  op  houte  beenen  onder  de  aarde,  gelyk  A^ew- 
t  'ien.,  ftaat.  De  gelegenthcit  des  grondts  dx^ir  Amfteldam  op 
gebouwt  is,  cn  van  wat  voor  eene  lengte  de  Paaien  moe- 

ten zyn  die  'er  in  geheit  worden,  kan  uit  dit  volgende 

blyken : Den  16.  Julius  1605-.  is  door  Pieter  Jansz.  Ente  eene 
Put  in  't  Oude  Mannen-  en  Vrouwen  Gafthuis  t'Amfter- 
dam,  ter  diepte  van  232.  voeten,  geboort,  en  zyn  de  ver- 
fcheiden  ftoffen  des  Grondts ,  op  eiken  dag  uit  de  Put  ge- 
haalt,  als  volgt: 

Idem 

ƒ  208. 

XIO. III. 

Hl- 

Brugm, 

ibid. 

p-  57. 

Comm. 

ihld. ƒ.113. 

218. i37- 

240. 

Erafm, 

Franc. 

Acecrt 

Enoti- 

cor.  torn, 

l-p.Uu 

\6. 

00 

17' 

18.;  14 

19. 

20.  27. 

21.  6. 

22. 23. 

24. 

25-. 

27. I8. 

29, 

30. 

enz 

10. 

14, 

14 

II 

9 
I 

3-| 

I. 

Gehoogde  Aarde. 
Darry  en  Veen. 
Weeke  Klei. 
Zandt. 
Aarde. 

Klei,  tamelyk  hardt. Aarde. 

2,andt  ,    daar  Amftërdaïn 
meeft  op  grondt ,  en  daar 

op  geheidt  wordt. Geheel  blauwe  Klei. 
Wit  zandt. 
Zavel-aarde. 
Mollem. 

Niet  anders  dan  Zandt. 

Eerft  Zandt  met  Klei  ver- 
mengt, daar  na  Schelpen 

en  Hoorntjes. 
Harde  Klei ,  fomtydts  met 

Haair  en  Schelpen. 

Harde  Klei  ,  fomtydts  ook 
met  Haair  en  Schelpen. 

22 

14.  w 

12. 

Harde  Klei,  desgelyks  met 
Haair  en  Schelpen  ver- mengt. 

Harde  Klei. 

Harde  ̂  

Harde  i 

Harde  J.  Klei. 

Harde  } 

Harde  J 

Harde  Klei. 

Zandt ,  met  Steentjes  ver- 
mengt. 

Zandt  met  Steentjens. 
Zandt  alleen. 

En  noch  zeven  volgende  da- 

gen op  eiken  dag  5-.  6.  f. 
4.  3.  2.  2.  I.  voeten,  niet anders  dan  Zandt. 

Diepte  van  de  Put.   

27. 
16, 

49, 

10, 

1%. 

231 

•van  de 

Put  in  't 

oude 

Man- en 

Vrouwe- Gaflbuii 

in  't  jaar 

1605.  te 

jim/l.> door  Pie- 

ter 

Jansz. 

E me  ge- 
boort •.ge- 

drukt of 

een  bladt 

papier  ia 

flano. 

Comm, 

Amft. 

Verwonderlyk  is  't,  dat  men  70  voeten  diep  onder  de 
aarde  eenen  voet  Mollem  heeft  gevonden;  en  noch  die- 

per Schelpen,  Hoorntjens  en  Haair.  De  lezer  kan  zyne 
gedachten  hier  over  laaten  gaan ,  en  overweegen  het  ge- 

voelen der  gecner,  die  daar  uit  bcfluiten ,  dat  alhier  voor- 
tydts ,  't  zy  voor  of  na  de  Zondtvloedt ,  de  Zee  moet  ge- 
weeft  zyn.  Voor  de  laatfte  Uitlegging  waren  'm  Amjlerdam  
25-7.  Straaten  en  fteegen,  43.  Burgwallen  en  Grachten  aan  jYsi''. 
beide  zyden  bewoont.   De  vermaarde  Schryver  Erafmus 

Fran- 

Idem Comm. 

ilid.f. 



\Tranc.    ,AQQQ  Huizen  vv 

torn.  3. 
865. 
Georg. 

Leiikert 

1.  X>./>. 
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dat  hl  't  jaar  1645*.  binnen  A/ytfleldayn 
5-4000  Huizen  waren:  hoe  vccle  zyn  'er  nu,  mctdc  laat- 
üc  vcrgrootinge  van  't  jaar  1658.  wel  by  gekomen  !  Indien deze  voornaame  Man  niet  al  te  ruim  bericht  is  geworden  , 
moet  Georgio  Leti  eenc  al  te  bekrompe  reekening  hebben 

gemaakt,  als  hy,  maar  weinige  jaren  geleden,  't  getal der  Inwoonderen  op  twee  maal  hondert  duizcnt  zielen 
ïeir.tler  begrootte.  Kort  zullen  wy  eenigzins  de  byzonderfte  ge- 
f]etj     bouwen  dezer  zoo  magtige  Stadt  ophaalen. 

I.  't  Niew  STADTHUIS,  daannenbillyk van  zeg- 
gen mag,  dat  rykdom  en  pracht  het  opgerecht  hebben, 

wordt  van  alle  natiën,  die 't  bezichtigen ,  voor 't  achtlte 
Wereldts  wonder  gehouden.  Dc  Heer  Conjiantyn  Huigens 

heeft  'er  dit  pitryk  gedicht  op  gemaakt. 
ConA  Doorluchte  Stichteren  van  V  IVereldts  achtfle  wonder. 

'        ̂ ''"'^  ■^"^  '^'■'^^ JlecKS  omhoog,  op  zoo  veel  houts  van  onder. Kooren-        ̂ "'^       ̂ ^^^  kojlclyks ,  zoo  konjlelyk  verwrocht. 
hl.  2.  D.  Z,óo  veel  hcerlykheits  tot  zoo  veel  nuts  gebracht. 
f.  182.         Godty  die  u  magt  en  kracht  met  Reden  gaf  te  voegen., 

Godt  geeve  u  in  ̂t  gebouw    met  Reden  en  genoegen 
'Te  toonen  wie  gy  zyt ;  en  daar  ik  '?  al  in  Jluit ; 
Hcyl  zy  daar  eeuwig  in ,  en  onheil  eeuwig  utt ! 
Js     ooi  zoo  voorgefchikt ,  dat  deeze  marmre  muur  en 
Des  aardtryks  uiterfie  niet  hebben  te  verduuren  \ 

En  wordt  het  nodig ,  dat  het  negende  verjchyn'., 
Om  ""t  achtfle  wonderwerks  nakomeling  te  zyn , 
Codt ,  uwer  f^ad'ren  Godt ,  Godt  uwer  kmdWen  Vader , 
Godt ,,  zoo  naby  a ,  zy  die  kinderen  zoo  veel  nader , Dat  hare  welvaart  noch  een  huis  bouwe  en  bez.it , 

Daar  by  dit  Niewe  fla,  als  ""t  Oude  flont  by  dit. 
D'Ecrfte  Steen,  zoo  men  't  nc)emt,ofll:eenen ,  wierden 

den      Oélober  1Ó4S.  geleit  door  Gerbrand  Pancras ,  Jacob 
de  Graaf.,  Sybrand  Valkenier.,  en  Pieter  Schaap .,  zoonen  en 
neeven   der  toen  regeerende  Heeren  Burgermcefteren ; 

namelyk  Mr.  H'outer  Valkenier ,  Dr.  Gerard  Schaap.,  Ger- 
idtm    brand  Pancras  Claas  zoon.,  en  Cornelis  de  Graaf,    't  Staat 
Ctrnm.  op  1365-9.  ingeheide  paaien.    Aan  den  voor-en  achter 
ƒ.159.  geevel  is  dit  gebouw,  buitens  werks ,  breedt  282.  voeten 

4.  en  een  derde  duims;  hoog  met  het  dak,  zonder  toren, 
,  116.  voeten  en  drie  vierde  duims;  diep  235-.  voeten,  de 

diepte  van  den  grondt  op  't  brccdtfle  genomen.  Philippus 
Phil.  Zozius  heeft  eene  andere  maatrekening  gemaakt ,  in%yne 

'^■tuus  befchryvinge  van  Amfleldam.  De  lengte  Itelt  hy  op  280,  de 
htlthr,  breedte  op  200,  de  hoogte  op  90.  voeten,  en  telt  'er  408. 
w»  zoo  groote  als  kleine  venfters  aan.  Dit  gebouw  wordt 
-4»/  gezegt  of  gefchat  dertig  Millioenen  guldens  gekort  te  heb- 

ben. 
B<«.  II.  De  BEURS,  een  zeer  groot  werk,  of  vyf  ver 
thtm  welfde  boogen  over  den  Amflel.  Zy  wierdt  lóoS.  begon 

Ho\l.  ncn,  en  1613.  was  'er  de  eerrtc  vergaderinge.  Boven  den 
xinh  middelrten  boog  is  eene  groote  vierkante  ruimte,  de  ver- 
md,ent.  zamelplaats  der  Kooplieden;  daar  langs  heen,  aan  drie  zy- 
tm.t.  den,  hceftmen  zeer  breede  overdekte  Galeryen  ofWan- 
/■54"    delgangen,  op  zes-en-veertig  Pylaaren,  alle  van  blauwen Arduinrteen,  ruftende. 
Comm.     lïl-  De  WAAG  op  den  Dam,  gezegt  de  Oude  Waag 

ihid.f.    by  't  Stadthuis;  een  zeer  fterk  en  zwaar 'gebouw,  geheel 
€18.     van  blauwen  Arduinrteen,  in  't  jaar  15-60.  opgehaalt: 
iigenz..  vvaar  boven  de  Hoofdtwacht  is  der  Krygsbezettinge  , 
411.     die,  ten  korten  van  't  gemeene  Landt,  volgens  verdrag 

by  d'overkomrte  der  Stadt  tot. den  Staat, hier  altoos  inge- 
Icgert  is;  en,  tot  beveiliging  van  't  Raadthuis  en  de 
Merkt,  nachten  dag  moet  waaken.   Bchalven  deze  zyn 
'er  noch  l\ve<i  Waage» ;  .de  niewe ^  op  deSt.  Antonis  Merkt, en  noch  eene  op  de  Botermcrkt. 

jy  jy;.    I V.  De  O U  D  E  K  E R K ,  ter  eere  van  St.  Nicolaes  , 
dmh  de  ̂ "      7oa''^*ies  den  Dooper  ingewydt,  heeft  42.  ronde  zui- 
f.pifc.     ïcn ,  en  eenen  zeer  grootcn  Prediklloel ;  het  Choor  is  met 
Germ.    treftelyke  kopere  traliën  afgefloten;  waar  boven  men  met 
in:}oh.  goude  letteren  ziet  Itaan  :    't  M I S B R  U  I K  I  N  G  O- 
v.com.  DES  KERK  ALLEN  G.SKENS  INGE- 
«f.')»/.  BRACHT;  IS   HIER  WEER  AFGEDAAN 
411.     'TJAAR  ZEVENTIG  EN  ACHT.  1^78.  Zy heeft  eenen  konrti^  gebouwden  toren,  240.  voeten  hoog, 

metzwaare  luyklokken,  en  eenoverheerlyk  zwaar  Klok- 
fpel  voorzien;  en  is  dit  noch  van  dezen  Toren,  alsmerk- 
waerdig,  te  melden,  dat  hetbovcnrtuk,  of  de  Lantaern , 
daar  het  Klokfpel  in  hangt,  by  hardt  rtormig  weder,  zoo- 

danig heen  en  weer  fchudt,  dat  het,  met  fchrik  der  aan- 
fchouweren,  van  de  ftraat  wordt  gezien,  en  t' elkens, voor  of  achter  over,  fchynt  te  zullen  nederUorten  :  het 
geen  echter,  hoe  vervaarlyk  voor  't  ooge,  van  rechtfcha- 
pene  Bouwkundigen ,  voor  de  kracht  en  rterkte  des  To- 

rens wordt  gefchatt.    Het  jaar  van  den  opbouw  is  onze- 
ker; doch  dit  gewis,  dat  deze  Kerk  alreedts  in  't  jaar 

1369.  eenen  bouwvalligen  altaar  in  het  hooge Choor  hadt ; 
blykens  z.ekeren  brief  v-xnjan  van  Vernenbur^  ,Biffchop  van 
Utrecht,  aan  'fan  van  Deventer  Cureit  dezer  Parochie-Kér- 

ke. Voortydts  is  ze  de  Hoofdt-Kerk  van  Amflerdam  gc- 
weeft:  men  ziet  'er  boven  dc  deure  van  't  Koor,  aan  de 
Woordt-zyde ,  een  zeer  oudt ,  in  de  lyft  uitgehouwen ,  Zin- 
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'ncbecldt,  daar  een  Ezel  op  eenen  prcdikfloel flaat een  Paerdt 
daar  voor  leggende  op  den  rugge  in  eene  wiege ,  en  gewiegt  ivor- 
dende  van  eene  Kat.  't  Geeft  te  kennen ,  naar  zommiger  ver- 
klaringen,  dat  in  die  Ecuwc  dc  geleerdtheit  zeer  verval-  comm. 
len  was;  dc  Papen  en  GeertelykcnEzels  waren;  'tPaerdt  ibid.f, 
de  wercldtlyke  magt  onder  hunnen  dwang  ftont  als  een  194. 
Paerdt  in   de  wieg  geleit,   cn   van  eene  Kat  gcfolt  :  uicL 
Waarlyk  eene  aardige,  maar  ook  eene  rtoute  vindingc  in  Koper.  ■ 
dieij  tydt,  ten  toon  voor  aller  oogcn,  toen  't  Pausdom  /"A 
in  zyne  volle  kragt  was:  men  fchryft  dat  'er  in  deze  Ou-  Hifl.pag, 
de  Kerk  33.  Altaren  gertaan  hebben.    In  't  jaar  15-78.  '^7« 
wierdt  'er  dc  eerrtc  Gereformeerde  predikatie  in  gedaan, 
dat  het  opfchrift  boven  't  Koor  uitwyrt.    Tegen  den  To- 

ren aan ,  boven  dc  deure ,  rtaat  een  ongemeen  heerlyk  eii 

vermaart   Orgel,  tot   verfchcide  reizen,  volgens  d'op- 
fchriften  op  dc  kasrichelcn,  konrtryk  met  nieuwe  regif- 
ters  vergroot,    't  Gebouw  van  deze  Kerke  cn  Toren  is, 
wegens  zyn  konrtig  oprtal  naar  de  maatregelen  der  Bouw- 

kunde, altoos  gehouden  gcweert  voor  een  heerlyk  werk; 
inzonderhcit ,  vermidts  het  zoo  ligt  van  Houtwerk ,  Muu- 
ren,  Pylaaren,  Dak  en  anders  is,  dat  de  hcdendaagfche 
Meerters  niet  zouden  durven    ondcrneemen  zulk  een 
gevaarte,  van  Kerk  en  Toren,  tegenwoordig  te  maa- 
kcn,  cn  zyne  duurzaamheit  zoo  veel  jaaren  uit  te  rtrek- 
ken.    De  grondt,  daar  deze  Kerk  op  ilaat ,  Is  ten  dec- 
ie,  als  het  hooge  Choor  (dat  ook  ten  Noordt-ooften 
Yitl  Lieve  Vrouwe  Choor  btette)  een  rtaert  van  't  Muider 
Zandt,  dat  hier  dwars  door  heene  fchiet; doch dcreft rtaat 
op  dichte  ingeflagen  Elzenpaalen ,  gelykmcn  van  den  be- 

ginne hier  gewoon  was,  gcvelligt;  als,  met  den  Toren, 
door  de  bewoonders  van  Houten-of  Outevvaal,  naar  't 
getuigenis  van  oude  Schryveren,  geheit.    Delengte  van 
de  Kerk  met  den  Toren  is,  naar  de  niewe  meetinge, 
door  laft  van  wylen  den  Hccre  Burgermeerter  Joan Hudde  ̂  

!  toen  Kerkmcerter,  gedaan,  bevonden  300.  voeten;  cn 
[zonderden  Toren,   binnenwerks  249.  voeten;  in  haa- 
re  breedte,  het  middcnkruis  buitcnswerks  225-.  cn  bin- 
nenswerks  208.  voeten,  ieder  voet  gerekent  op  11.  dui- 

men; de  Ommegang  van  binnen  is  groot  640.  voeten.  --^ 
Deze  Kerkbcgrypt  in  zich  de  begraafplaats,  en  Praalgra- 

ven veeier  doorluchtige  Zeehelden,  als  van  den  Admiraal 
Jakob  van  Heemskerk    den  Vice-Adniiraal  Abraham  van  der 
Hulfl;  den  Vice-Admiraal  Izaak  Zwcerts ;  den  Schout  by 
Nacht  iVtllem  vander  Zaan;  den  Kapitein  Cornelis  "Jansz 
Haan;  gelyk  hier  ook  begraaven  Icit  de  dappere  Krygs- 
heldt  te  lande,  Paulus  H^trtz  ,  Baron  van  Orneholm, 
Veldt-Maarfchalk  van  dezen  Staat :  zynde  den  wandt  bo- 

ven zyn  grafzerk   met  zyne  Wapenen  ,  Standert  ,  en 
Veldttekenen ,  t'  zyner  gcdachtenille ,  behangen;  ook  ruf- 

ten hier  mede  de  konrtryke  Schilder  Lange  Pier ,  met  zyne 

Zoonen,  volgens  dit  graf-fchrifc  op  de  zark  gehouwen  :  ' 

De  konft^ge  Schilder  Lange  Pier., 
Met  bey  zyn  Zoonen  leggen  hier. 

V.  De  NIEWE  KERK,  voor  heen  è.t  St.  Mariaas  Mom, 
of  de  Lieve  Vr ouwe-en  St.  Catharinaas  Kerk  geheten,  is  in  Guic 
voornamelykgertigt van^//?/w£^^^m,of  Eggaerts,  eenen  ciard.f. 
fchatryken  Koopman  t'  Amfleldam,  geworden  Heer  van  2.13. 
Purmcrende;  eensdeels  gebouwt  naar  't  patroon  van  de 
Hoofdtkerk    Amiens  in  Vrankryk:  Zy  wierdt  begonnen  in 

't  jaar  1408.  (naar  anderen,  1414. )  hondert  jaren  is  'er  aan gebouwt,  eerze  voltooit  was :  zie  van  dezen  iVillem  Eggaerts  vlUer. 
brecder  bericht  op  PURMERENDE  en  op  EGGERT.  deCom. 

In  't  jaar  i64f.  op  niewjaars  dag  naar  den  ouden,  of  den  Holl  in 
II.  Januarius  N.  Styl,  'smiddags  ten  12.  uuren,  geraakte  Cuit.vi, 
de  gedachte  Kerk  in  brandt,  door  der  loodtgieteren  ver-  Comme^ 
zuim;  zy  was  binnen  drie  uren  tydts,  behalven  hetmuur- 
werk ,  ganfch  vernielt.    Terrtondt  ging  men  aan  't  her- 
bouwen,  en  was  men  hier  mede  in  't  jaar  1648.  alreeds  zoo 
verre  gevordert,  datmen  'er  in  begon  te  prediken.  Het  is  eene 
der  netrte  en  konrtigrte  Kerken  van  ganfch  Europa.  Gelyk  nu 
de  herbouwing  dezer  Kerke  heel  fchielyk ,  tot  verwonderin- 
ge  van  al  de  wereldt,  toeging,  wierd  zy  ook  van  veele 
gebreken  verbetert,  en,magmen  zeggen,  tot  volmaakt- 
heit  gebragt,    D'overheerlyke  Predikltoel,  met  zyn  ver- 
hemeltzel  vol  zinnebeeldifch  gefneeden  Beeldtwerk, over- 

treft oneindig  alle  andere  hier  te  lande,  en  zal  altoos 
eene  verwondering  voor  d'oogen  zyn.    Het  uitmuntend 
groot  Orgel  boven  de  Werterdeur  der  Kerke gertelt,  vindt 
mede  zyne  wederga  niet,  ten  aanzien  der  kortelykheit,  in 
ganfch  Nederlandt;  en  zyn  de  deuren  konrtryk,  van  binnen 
en  buiten ,  door  den  grootcn  Paneel-en  Glas-fchilder  Bronk- 
horfl,  met  BybelfcheHirtoricnen  Zinnebeelden  ,  befchildert. 
Noch  is  de  Kerk  aan  de  Zuidtzydc,  tcgens  den  Dam  aan, 
met  een  konftig  klein  Orgel  voorzien,  voor  weinig  jaa- 

ren opgehaalt  en  verniewt.    De  dappere  Zeehcldt  Jan 
van  Gaicn  leit  aan  de  Noordtzyde  in  een  kortelyk  marmer 
Praalgraf;  ook  heeft  de  wéergadelooze  Nederduitfche 
Dichter,  Jooft  van  den  Vondel,  zyn  graf  in  deze  Kerke, 
van  wylen  den  Hcere  Burgermeerter  Joan  Six,  Heer  van 
IVimmenum  en  Vromade ^  op  den  zark  met  dit  Latynlch 
Tydtvaers  vereert : 

n  Viiv 
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VIr  pnoFno  ft  MVsls  gratVs  Vondc- 

LlVs  hiCest: 

't  welk  aldus  is  vertaalt, 
II I  f  R  R  V  s  T  Van  V  O  n  D  e  l  ,  hoog  n  f  I  a  a  r  D  t, 

A  I'  O  L  L  O  ES  z  1 1  n'  z  a  n  g  b  t  r  c  V  V  a  a  r  D  t. 

Dc  gclcliildcrdc  gcbnkke  Glazen  ovcrtreftcn  verre  in 

kuiill  CU  handcliiit;  die  van  den  "ouden  tydt,  die,  hoe 
fchoon  van  verre,  altyt  plat,  en  zonder  dc  vcreifchte  da- 

ging en  fchaduwing,  mitsgaders  houding  en  ̂ vyking  van 
t  verfchiet  lyn.  Het  groot  glas  boven  de  NoorUcr  deure, 

gelyk  ook  drie  gla/cn  aan  dcZuidtzyde,  in  't  cerllc  pandt 
ter  rechter  zydc  van  den  Dam  inkomende,  zyn  we^rga- 
deloozc  kunllllukken  van  des  ürgcUchilders  £ro«X/&or//j 
handt;  die  gedurig,  by  het  brecken,  of  uitvallen,  ïorg- 
vuldig  met  nieuweaanvullingc,  ïoo  na  als  't  mogclyk'iy , 
onderhouden  worden :  de  vcrklaringe  der  iinrykc  ver- 

beeldingen in  deze  glazen  is  by  Cummcly»^  tol.  4fi.  te 
vinden.  „  Deze  kerk  (vervolgt  hy  ook  ter  gcdachter 
,,  plaatzc  )  is  lang  drie  hondert  vyftien,  brcet  twee  hon- 
„  dcrt  tien  voeten,  in  't  kruis;  het  bovenwerk  rullende 
„  op  twec-en-vyftig  hartnecne  zuilen  ;  vyf-cn-zeventig 

groote  glazen  haar  verlichtende.  Zy  praalt  ook  met 
„naar  hcerlyk,  en  onvergclykelyk  koper  Koorlieraadt , 
„  bellaande  uit  zes  vierkante  gegroefde  Zuilen,  gcvult 
,,  met  zeventien  gevlaiTide,  cn  veertien  andere  mindere 
„  Pylaartjcns,  nevens  twee  groote  toefluitende  deuren, 
„  alles  met  eenen  koperenBalk  gedekt,  vcriicrt  met  twee 
„  Leeuwen  het  Stadts  wapen  houdende ,  konlHgmetloof- 
„  werk  omvangen ;  dit  alles  nu ,  veel  duizenden  ponden 

kopers  wegende,  ruft  op  ccn  hecrlyke  marmere  Voet- 
„  ftal.  Dit  Koperwerk  wordt  alle  jaar  tweemaal  ge- 
„  fchuurt,  hebbende,  van  oiidcr  tot  boven,  de  hoogte 

van  dertien  voeten. 

,,  In  dit  hooge  Koor,  (zegt  verder  de  Heer  Comme- 
„  lyn)  zietmen  de  Tombe  van  wylcn  den  Hceve  Michul 
„  Adriaansz  de  Rxytcr,  Luitenant  Admiraal  van  HoUandt  en 
.^^  Wcjl-Triejlandt ^  enz.  welk  marmer  praalwerk  (opfol. 
4f6.  van  ftuk  tot  ftuk  befchrcven )  door  den  kunlligen 
BecldthouwcrRombout  Vcrhulftis  ontworpen,  getekent, 
in  fteen  gehouwen,  en  in  den  jaare  ió8i.  vooltooit,  en 
opgezet.  In  het  zelfde  graf  ruft,  nevens  de  Heer  Ad- 

miraal, mede  de  dappere  Kapitein  Jonker  Jan  van  Gelder  \ 
ook  het  Lyk  van  den  Baron  Engel  de  Ruiter y  zoon  des 
Admiraals ;  nevens  dat  van  K^^^xtcmjohan  de  IVhte  ̂ ivm  des 
Admiraals  dochter  gehuuwt ;  gelyk  ook  van  zynen  zoon 
Michiet  de  JVitte^  Baron  de  Ruiter,  in  't  jaar  1683.  in  de 
wederom  reize  van  Gottcnburg,  voor  Kamperduin,  ne- 

vens veele  andere  oorlogsfchepen  ,  in  eenen  zwaarcn 
ftorm,  gebleven.  In  deze  Kerk  hangen  17.  kopere  Kroo- 
nen,  5-.  groote,  en  12.  kleinder;  de  groote  elk  dertig, 
de  mindere  twintig,  of  zeftien  armen  hebbende.  Aan, 
of  voor  deze  hecrlyke  Kerk,  was  men  ook  voornemens 
eenen  fchoonen  hoogen  Toren  te  bouwen,  waar  toe  in 
den  jaare  1647.  vier  duizent,  vyf  hondert  drie-en-negentig 
groote  zwaare  maften  in  den  grondt  geheit  wierden,  be- 
halven  noch  171 5*.  ftopmaften,  en  fj'.  oude  elze  paaien, 
in  den  grondt  bevonden;  zoo  dat  dit  fondament,  zoo  aan 
groote,  als  ftopmaften,  nevens  de  elze  paaien,  verflon- 
dcn  heeft  6363.  zoo  groote,  als  kleine  maften.  Hier  op 
w  ierdt  d'eerfte  fteen  den  26.  July  dezes  jaars,  aan  de 
Zuidt-zyde  naar  't  Stadthuis,  gelcit ,  en  'er  federt  met 
grooten  yver  eenige  jaaren  lang  aan  gearbeidt,  als  of  't 
ernft  fcheen  te  wtzcn  om  den  1  oren ,  zoo  veel  't  mogelyk 
ware,  in  korten  tydt  te  volbouwen:  Maar  men  veran- 

derde naderhant  van  opzet,  voornamentlyk ,  naar  men 

zeit,  omdat  dit  hooge  Torengevaarte  tc  na  by 't  Stadt- 
huis zoude  hebben  gcftaan ,  en  ,  door  zyne  hoogte  en  aan- 

zienlykheit  ,  den  luiftcr  van  dit  doorluchtigft  Gebouw 
vry  wat  verdooft  hebben;  waarom  dit  werk,  met  Bre- 
mcrhartftcen,  tot  hovende  boogcn  der  doorgangen,  ge- 

lyk opgehaalt,  verder  isgeftaakt;  en  waar  op,  tot  eenigen 
welftant,  rontom  cenc  yzere  leuning  is  gezet.  Op  't 
bouwen  van  den  Toren,  en  d'eerfte  Predikatie  alhier  ge- 

daan over  Pfalm  4Ó.  v.  9.  10.  11.  12.  die  teftens  tot  eene 
Dankpredikatie ,  over  den  Spaanfchen  vrede ,  diende ,  wierd 
dit  knuppelvaers  gemaakt : 

De  wyLe  Magiflraat,  om  d'Eendracht  niet  te  ftooren. Sloot  tn  de  Kerk  den  Vrée,  en  uit  de  Kerk  den  Tooren. 

VI.   Dc  NIEWE  ZYDS  KAPE'L,  is  tamelyk 
groot,  doch  de  tydt  der Stichtinge  en  Stichtcren  onbekent. 
Zy  wierdt  voortydts  van  de  R.  Catholyken  de //.  ge- 
noemt,  wegens  't  voorgewcndt  Mirakel  met  eene  Hoftte, 
dat  zich  in  't  jaar  13^3.  of  1345".  zou  hebben  toegedraagen , 
zoodanig,  dat 'er  ter'  plaatzc  daar  't  gelchiedt  zou  zyn, tot  beveftiging  van  't  Mirakel,  eene  Kapél  gebouwt 

Ji/a/-   "wierdt.   Zie  hoe  het  Di-jnyfius  Mutzaert  aan  en  van  eene 
xjiart     Hüftie  voorfielt,  van  eenen  zieken  ingenomen,  en  met  flui- 
■KcrM.  men  weer  uitgeworpen,  en  in  't  vuur  gcfmeten,  doch 
Hifi  z.   de  Hoftie  onverbrandt  gebleven,  enz.  in  zyne  groote  Kerke- 

WAl^-l)ke  Hijhry<  ooifeii 'cr,  mde  voorledene  Eëuw,  een  geheel 
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bock  van  uitgegccvcn ,  onder  den  Tytel  van  Amjlerdam 
Ecre  en  upkome» ,  verlicrt  met  fraaije  printjes,  en  bcfchre- 
ven  door  eenen  Roonifchcn  Priefter  Marius :  Maar  hoe  flecht 

de  Bewyzpndaarvanzyn,  kanmenzien  in d'Aanmerkingen 
van  Commetyn  daar  over  gemaakt.    De  Niewe  Zyds  KapJl,  Com. 

tull'chcndeKalverllraatcn  't  Rokkin,  is  dezelve  Oude  Ka-  ̂^fchr. 
pél  niet,  die  van  de  Roomsgezinden  de  Heilige  Steè  wordt 
genoemt;  maar  eene  andere,  gebouwt  nadat  de  vorige  (veel 

kleinder  geweeft)  in  't  jaar  14^2.  met  byna  de  halve  Stadt  ̂ "'i'*" 
AmftflJam.  afgebrandt  was.  ' 

VII.  OUDE  ZYDS  KAP  EL,  voortyds  i"/.  Olofs 
of  Odiilphs,  wordt  voor  de  oudtfte  aller  Kerken  binnen 
Amjleldam  gehouden:  maar  wanneer,  of  van  wien  ge- 

bouwt ,  is  niemant  bewuft.  In  't  jaar  164Ó.  wierdt  ze mcrkelyk  vergroot. 

VIII.  De  WE  STER-KERK  is  begonnen  in  't  jaar 
tÖ20.  gebouwt  te  worden;  de  eerftc  Predikatie  wierdt  'er 
in 't  jaar  1631.  op  Pinxterdag,  ingedaan;  zy  is  vanbin- 

nen lang  i68.brecdt97  voeten;  heeft  eenen  iierlyken To- 
ren, die  in  hoogte  alle  andere  torens  der  Stadt  te  boven 

gaat,  als  zyndc  van  263.  voeten;  waar  aan  drie  omgan- 
gen of  tranflen  zyn,  cn  die  zoo  wel  met  zwaare  luyk lok- 

ken, als  een  hcerlyk  Klokfpel  is  voorzien.  De.Slagklok 
van  't  heel  uur  weegt  over  de  vyftien  duizent  pondt.  Bo- 

ven is  het  toppunt,  of  de  kruin  van  den  Toren,  met 
cenc  heel  groote  Keizerlyke  Krovn,  gifte  van  Keizer  Maxi- 
miliaan,  gedekt.  In  't  jaar  1687.  is  in  deze  Kerk  ecu 
hcerlykürgel,  tcnWeftcn  boven  den  ingang,  tegens  den 
Toren  aan  gemaakt,  ftaandc  op  vier  marmere  pylaaren, 
zeer  kunftigmet  Sny-en  Beeldtwerk  verfiert,  en  doordea 
konftryken  Schilder  Gerard  de  Lairejfe ,  met  verfcheide 
Zinnebeelden,  befchildcrt. 

IX.  De  ZUIDER-KERR,  in  't  jaar  1603  begon- 
nen, en  1611  voleindigt,  heeft  eenen  ficriykcn  Fo- 

ren van  237.  voeten  hoogte,  met  drie  tranftcn,  of  om- 
gangen, waar  in  een  liefclyk  ,  welklinkend  Klokfpel 

hangt,  zeer  helder  en  zuiver,  doch  wat  ligter  en  hooger 
van  toon  dan  dat  van  d'Oude  Kerk.  De  Kerk  is  binnen- 

werks brcet  91.  voeten,  en  lang  138.  heeft  geen  Koor» 

gelyk  mede  alle  d'andere  niewgebouwde  Kerken,  als  tot den  Gereformeerden  Godtsdienft  van  geen  gebruik.  Het 
middeldak  ,  hoog  boven  de  zydeldaken  uitfteekende , 
wordt  van  tien,  ten  wederzyden  vyf,  zeer  zwaare  groote 
ronde  blauwe  fteene  pylaaren  gefchraagt,  daar  ook  de 
boogen  der  zydelgangen,  mede  van  blauwen  arduinfteen, 

op  ruften. X.  De  NOOR  DER-KERK,  anders  ia  Kruis-kerk , 
dcwyle  zy  is  van  eene  kruisvormige  geftalte,  zoo  konftig 
aan  een  gevoegt,  dat  dit  Kruis,  inwendig,  achtkantig  is. 
In  't  jaar  1620.  is  ze  aangevangen  ,  en  in  't  jaar  1623.  den 
15-.  Juny  't  gebouw  ten  einde  gebragt.  Te  Maaslandts- 
fluis,  Groningen,  cn  Sardam  is  in  't  Kerkbouwen  dit 
Modél  gevolgt. 

XI.  De  O  O  S  T E  R-K  ER  K  begonnen  in  't  jaar  1669. 
D'eerfte  Steen  wierdt  'er  den  4.  Odoberaangelegt,  door 
de  vier  zoonen  der  Kerkmeeftercn  in  der  tydt:  ieder  Ie* 
eenen  fteen  onder  een  der  vier  Py  laren ;  na  de  volbouwin- 
ge  wierdt  'er  de  eerfte  Predikatie  op  Kersdag  1671.  in  ge- 

daan. Zy  is  niet  heel  groot;  maar  van  binnen  en  buiten 
fierlyk  en  heel  licht;  voorzien  met  9.  kopere  Kerk-kroo- 
nen,  daar  van  de  grootfte  in  't  midden  der  Kerke  in  't verwulfzel,  vlak  onder  den  Toren,  met  het  boveaeind 
van  de  ftang  in  een  Uurwyzer  is  vaft  gemaakt;  welk 
Uurwyzer  door  't  zelve  Uurwerk,  dat  in  den  Toren  is, 
wordt  omgcdraait,  en  den  loop  der  uuren  aanwyft.  Be- 
halven  deze  Kerken  der  Gereformeerden,  zyn  'er  noch 
twee  Lootzen,  daarmede  in  't  Nederduitfch  op  Zondag 
dc  Godtsdienft  in  wordt  verricht  ;  d'eene  d'Eylandts  Kerk 
genaamt,  ftaande  op  Bikkers  Eilandt ;  d'andere  d'AmJlel-  „  . Kerk,  als  geftrekt  naar  des  AmfleU  kant.  ?  u 

XII.  De  Gereformeerde  FRANSCHE  KERK,^^!^';, 
eerft  in  't  jaar  1409.  gebouwt,  en  1661.  vergroot,  vioi&x'^^n 
gemeenlyk  de  IVaale  Kerk  (ten  tydc  van  de  R.  Catholy-  ,7/^^' ken  de  PauUnianer  Kerk)  genaamt;  is  fierlyk  genoeg ;  C(;otot«' 

ftaattuirchenvS^.  Joris  Hof  en  het  Oojt-Indifch  Huis.  Sedert  mel'^n. 
deVervolginge,uit  inzicht  van  den  Godtsdienft,door  jKo»/>^^  niewe 
Louisden  Xli^.  inVrankrsk,  zyn  veele  Franfche  V  luchtelin-  befihr. 
gen    AiTifter dam  gekomen,  zoodat  de  gedachte  Kerk  voor  aller i* 
de  menigte  te  klein  viel:  Ter  dier  oorzake  vonden  Bur-  èouwen 

gemeeftcrs  en  Raden  govdt ,  hun  Schermfchool ,  op  de  t' ̂ ff"!^ 
N.  Prinfegraft,  tot  eene  tweede  Franfche  Kerk  teberaamen,  '"  "^  ̂' als  ook  in  't  jaar  1686.  gelchiedt  is. 

XIII.  De  ENGELSCHE  GEREFORMEER-  idt^^ 
DE  KERK  op  het  Bagynhof,  voor  dezen  onder  het  Comm. 
Pausdom  der  Brf^^wÉ-»  AV;^  geheeten.  Haren  ouderdom/ 48i' 
weet  men  niet ;  echter  blykt  hetuitSchepens-brievcn,d!itze 
al  van  't  jaar  140Ó.  af  bekent  heeft  gcftaan  ■X'xwBey.tiuyk,  of 
Byntvjyk,  oudtyds  een  gedeelte  geweeft  der  Stadt  Arn- 
/?^Wrt/'/7,ftrckkendevandcKalverftraat,  en  de  zoogenaam- 

de Heilige  Steè  af,  tot  dc  Bentwykfche  poort  toe. 
XIV   DcLUTHERSCHE  OUDE  KERK,  in 

idem, 

't  jaar  1Ó33.  gebouwt,  is  groot,  licrlyk,  ea  doorluchtig, 
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ftaat  op  de  Ooft-zyde  van  't  Cingel,  op  den  hoek  van 't 

^^XV.  De  LUTHERSCHE  NIEWE  KERK, daar  van  is  de  eerfte  (leen  den  17.  Oftober  1668.  gelegt, 
en  daar  onder  zyn  361  Maften  in  den  grondt  gchcic ;  zy 
is  in  de  rondte  gcbouvvt ,  van  groote  vierkante  lleenen  ; 

het  Dak  is  koper,  dat  'er  de  KoniMgkvan  Ziueden  toe  ver- eert heeft. 
XVI.  De  REMONSTRANTSCHE  KERK, 

op  de  Keizers  gracht :  Zy  ftaat  niet  afgezondcrt,  gclyk  an- 
dere Kerken,  maar  met  huizen  omtimmert;  is  ook  niet 

groot,  echter  voorhunneGemeentegroot  genoeg,  vooral 
omdat  ze  van  binnen  rontom  met  twee  groote  Galderycn , 
die  veel  menfchen  konncn  bergen,  is  omvangen. 

XVII.  De  KERK  DER  MENNONITEN,  der 

Vlamingen  gcnoemt,  ftaat  op  de  Wcft-zyde  des  Cingels, 
tegen  de  Lutherfche  Kerk  over,  is  netgenoeg,  doch  zon- 

der uitvirendfige  pracht.  DezeGezintheit  heeft  zoodanig  nu 
en  dan  over  hoop  gelegen,  dat  de  Magiftraat  genoodtzaakt 
was,  in 't  jaar  1Ó64,  zich  daar  mede  te  bemoeijen :  De  on- 
ccnigheit  fproot  daar  uit ;  dat  zommige  hunner  Vermaande- 
rcn ,  als  Dr.  Galcnus  en  anderen,  6ociniaanfche  gevoelens 

dreven,  en  op  den  Predik ftoel,  ontrent  arty kelen  van 't 
hoogfte  gevi'igt,  bragten.  Zy  hebben  noch  eene  Vergader- 

plaats omtrent  de  Jan  Rodenpoorts  Toren  ,  daar  zy  beur- 
telings het  gebruik  van  neemen. 

XVIII.  De  TWEEDE  MENNONITEN 
KERK  der  Waterlanderen de  Zon  geheten;  van  hen  tot 
eene  Kerk  of  Vergaderplaats  1664.  begonnen  op  te  trek- 

ken,  en  voltrokken  16Ó9.  omdat  zy  door  drang  van  ge- 
■vVifle,  't  opentlyk  dry  ven  der  Sociniaanfihe  dwalingen  (on- 
aangezien  't  verbodt  van  Burgemeefteren  en  Raden ,  om- 

trent des  Heeren  Chriftus  eeuwige  Godtheit,.de  Rccht- 
vaerdigmakinge,  de  zichtbaare  Kerk  op  aarden,  enz.)  niet 
langer  konden  verdraagen  ;  is  ook  net ,  maar  insgelyks  zeer 
prachteloosgebouwt,  en  ftaat  woo'chy  Jan  Rodenpoorts  toren 
naar'tY.  Noch  ̂ nAcie Mennoniten  zyn'er,  die  noch  met  de 
Vlamingen.,  noch  met  de  Waterlanders wegens  eenige,zoo 
geloofs-als  gebruiks-verfchillen  ,  gemeenfchap  houden; 
deze  hebben  hunne  afzonderlyke  vergaderingen,  hier  en 
gints,  in  gemeene  huizen  van  zoodanige  perfoonen,  die 
met  hen  eensgevoelende  zyn. 

XIX.  De  PORTUGEESCHE  JOODTSCHE 

SYNAGOGE,  van  hen  in  't  jaar  1670.  begonnen  te 
bouwen,  is  fietlyk  ,  en  voor  't, gezicht  behaaglyk  ;  vier- 

kant en  hoog :  Staat  op  de  Muidergracht  aan  de  Niewe 
Amftelftraat. 

XX.  De  HOOGDUITSCHE  JOODTSCHE 
SYNAGOGE,  tegen  o  ver,of  op  zy  van  de  Portugeefche, 
is  ook  een  fraai  gebouw,  doch  by  de  andere,  noch  inkofte- 
lykheit,  nochingrootheit  te  gelyken.  Maar  vermits  ze  hun 
te  klein  viel  wegens  de  menigte  hunner  Natie,  hebbenze 
boven  hunne  Hal ,  achter  en  nevens  de  Kerk ,  een  trette- 
lyk  gebouw  vervaerdigt;  waar  in  zy  op  hunne  Sabbathen 
den  Joodtfchen  Godtsdienft  pleegen.  Dejooden,  volgens 
't  berigt  van  den  Heer  Boxhornius  ProfelTor  te  Leiden  , 
hebben  'er  drie  Synagogen;  i.  't  Huis  van  Jacob^  2. -van 
den  Vrede.,  ̂ . -van  Ifraèl :  zy  beftaan,  zegt  Commelyn,  uit 
driederley  natiën:  Namelyk  Portugezen,  daar  onder  Fran- 

fchen  en  Italianen.,  ̂ c.  Hoogduitfchen  ;  en  de  Poolfcbe  "Jooden. 
XXI.  Het  BAGYNHOF;  't  werdt  in  tweèn  ge- 

deelt,  toen  de  Kerk  aan  de  Engelfihen  ingeruimt  wierdt. 
Yder  deel  heeft  zyn  byzonder  fierlyk  bleekveldt  ,  ront- 

om met  luftige  Haagdoorn  beplant;  het  eene  deel  wordt 
bewoont  van  Bagynen,  en  andere  Klopzufters  of  geefte- 
lyke  dochters ,  voor  dezen  JezmterJ/en  gezcgt.  Zy  heb- 

ben t'  harer  verluftiginge ,  vermakelyke  Hotjens  en  groe- 
ne Wyngaerden.  Wanneer  't  gefticht  is  weetmen  niet; 

t  legt  in  de  rondte  tuiïchen  de  Kalverftraat  en  de  Niewe- 
ïyds  voorburgwal.  De  daar  in  woonendeEagynen  behou- 

den noch  hare kledinge, verderen dragt,  en  R.  Cathojyken 
Godtsdienft ;  tot  welkers  Oefening  zy  een  byzonder  huis 
hebben,  met  beelden  wel  opgepronkt, enz.  daar  een  Prie- 
fter  zyne  woninge  heeft.  Alhoewel  de  Kerk  haar  ontrok- 

ken, en  den  Engelfchen  Gereformeerden  gegeeven  is, 
begravenze  evenwel  haare  dooden  daar  in.  Eene  dezer 
Zufteren  geftorven  zynde,  en  in  de  kif):  geleit,  wordt  van 
twaalf  harer  Medezufteren  ,  alle  in  haar  zwart  gewaadt, 
op  de  doodtbaar  gezet,  met  hare  handen  driemaal  't  Ba- 
gynhof,  doch  niet  op  de  fchoudercn ,  omgedragen ,  dan  voort 
in  de  Kerk  gebragt  en  in  't  graf  gelaten. 
XXII.  't  HOSPITAAL  of  GASTHUIS,  't 

welk  in  verfcheide  byzondere  gebouwen  beftaat;  als  't 
mannen  gajihuis y  dat  nu  voor  eene  Kerk  verftrekt  ,  omdat 

'er  niet  dan  by  den  hoogften  noodt,  wanneer  d'andere 
■  Gafthuizen  vol  zyn,  zieken  in  gebragt  en  geherbergt wor- 

den; Soldaten  Gajlhnis;  't  Vrouwen  GaJIhuis y  in  't  klein 
en  groot  Vrouwen-huis  afgefcheiden  ;  't  Verbandthuis  voor 
de  gewondden ,  voortyds  een  Pefthuis :  De  Vrouws-per- 
loonen  leggen  boven,  de  Mannen  beneden;  üc  Bnijaert, 
duar  alle  Vreemdelingen  en  arme  lieden,  die  -wiHcn,  drie 
dagen  en jdrie  nachten  ingenomen,  en  van  kolt  cn  drank 
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verzorgt  wordcry.  In  dit  Gafthuis  hecftmcn  ccne  eige  Apo-  Com- 
theek,  Oflcnltal  ,  Brouwery  en  Bakkery.    h  Oude  Alan-  mei, n. 
nen  en  Vrouwen  huis  is  een  treftelyk  en  groot  werk,  daar  A^'^- 
Peirus  Montanus  in  't  jaar  1612.  van  fchrcef,  dat  men  't 
veel  meer  zou  mogen  houden  voor  't  Hof  van  eenen  Ko-  ̂ "'^ ningk , of  voornaame  verblyfplaats  van  Vorftcn,  dan  voor 

eene  Herberg  van  arme  lieden.    Niemant  mag  'er  in  ko-  •'•^'3' 
men  dan  die  burgers,  ongetrouwt,  en  boven  de  5-0.  jaren 
oudt  zyn.  In  dit  oudt  Mannen  cn-Vrouvuenhuis  isde  P  U  T, 
daar  wy  boven  van  gefproken  hebben,  gcboort.    De  tydt 
van   den  opbouw  wordt  gefteit  ontrent  het  jaar  iffo: 
Maar  het  is  in  het  jaar  i6ci ,  door  middel  van  eene  aan- 
geftelde  Lotery  ,  zeer  vergroot  en  verbeetert  geworden. 
Op  Paafchdag  worden  'er.ióco  eyeren  gekookt,  voor  yder 
perfoon  zes,  met  een  pint  goedt  bier,  Anifterdamfche 

maat  ,  en  een  wittebroodt  :    Op  Pinxteren  krygen  elke  y^^-^^  ' zes  perfoonen  eenen  Schapenbout ,  yder  een  mengelen  goedt  BAg^y 
bier,  en  een  pint  wyn;  op  Kermis  hebbenze  ook  iets  bui-  x\z. 
ten  de  gemeene  fchaflBng. 
XXIII.  Het  BURGER-WEESHUIS,  eerft  om-  comm. 

trent  het  jaar  Tfzo.  gefticht,  1561.  vergroot;  doch  nu  eene  ƒ573. 

der  voornaamfte  Herbergen  't  Amfieldam ^  cn  de  Keizers  Doxh 
Kroon  genaamt:    Want  na  de  Reformatie  lySo,  is  'er  tor.eelv. 
een  veel  Heerlyker  gebouw  in  het  Kloojlcr  van  St.  Lucia,  Holt 
voor  de  Weezen ,  opgerecht :    Doch  vermits  der  zeiver  s^- 
getal  zeer  groot  wierdt,  ook  nodig  dat  de  jongens  van  de 

meisjens  afgezoudcrt  wierden ,  is  'er  in  't  jaar  1Ó32.  een 
ander  aangebouwt,  en  een  groot  gedeelte  van  dat  Wees- 

huis is  1680.  uit  den  grondt  op  verniewt.    Voor  eenige 
jaaren  was  het  getal  der  Weeskinderen  ruim  duizent: 
Hunne  fpys  is  geregelt,  duch  de  Zon-en  Feeft-dagen  heb- 

benze verandering  van  fpyze,  die  wat  fmaakelyker  dan 
de  gewoone  valt. 
XXIV.  Het  DIACONY-WEESHUIS,  wierdt 

begonnen  te  bouwen  in  't  jaar  16^6.  Daar  komen  de  arme 
Weezen  in  nagelaten  by  Gereformeerde  ouders  ,  lede- 
maten  van  d'openbaare  Kerke;  't  is  lang  166,  breedt  136. 
voeten,  en  drie  verdiepingen  hoog,  't  heeft  Doétor ,  Chi- 
rurgyn  en  Apotheek.  Voor  weinige  jaren  was  het  getal 
dezer  Weeskinderen  over  de  zes  houdert :  Het  opzicht 
ftaat  aan  eenigender  Diaconen. 
XXV.  Het  AELMOESSENIERS  WEES- 

HUIS, een  Heerlyk  gebouw,  in  't  jaar  1663.  aangevan- 
gen; ftaat  in  de  niewe 'Stadts-vergrootinge,  aan  de  Zuidt- weftzyde  van  de  Prinfe-graft,  tuifchen  de  Leidfche  graft 

en  Leidfche  ftraat.  Aan  de  ftraat  heeft  het  twee  Frü»/;)^//!'», 
of  Voorgevels,  de  breedte  van  24$".  voeten,  nevens  twee 
Zyde-vleugels  en  achter  een  omtrek,  yder  van  44.  voe- 

ten, met  eenen  hoogen  muur  omtrokken ;  het  ganfche  erf 
de  breedte  uitbrengende  van  343.  voeten.  Nevens  vier  in- 

gangen, is  't  gebouw  vier  verdiepingen  hoog:  het  binnen- 
fte  met  negentig  venfters,  daar  't  licht  door  wordt  ge- 
|fchept.  't  Geheele  werk  is  in  tweèn  verdeelt,  het  eene 
itot  wooningederKnechtjens,  het  ander  voorde  Meisjens : 
Ziehier  van  breeder  Commelyns  Amjlerdam^  van  fol. 
tot  5-93.  , 
XXVI.  't  WEDUWEN  HOF,  waar  in  geringe 

of  arme  weduwen  eenige  manden  turf,  en  wat  geldt  ge-  ■y^'J' 
nieten.  !  ' " 
XXVII.  Het  OUDE  ZYDS  HUIS-ZITTEN- 

HUIS,  voor  lieden  die  door  veele  kinderen,  of  toeval-  j^-^^^ 
lig  onheil,  tot  armoede  geraakt,  den  koft  niet,  of  niet  jj^/^.fc 

genoegzaam,  konnen  winnen,  alwaar  dat  hun  gebreekt  215,* uitgereikt  wordt.    Het  is  een  Heerlyk  gebouw,  daar  in 
zonderlinge  zorg  gedragen  wordt  voor  den  Huiszittenden 
Armen;  aan  hen  wordt  yder  week  Broodt,  Boter,  Kaas, 
en,  tegen  den  winter.  Turf  uitgedeelt. 

XXVIII.  Het  NIEWE  Z  YD  S  H  U 1 S-ZI  TT  E  N  i^em 
HUIS,  een  niet  min  fchoon ,  koftelyk,  en  aanzienlyk  "'"^f 

werk  dan  't  vorige;  't  ftaat  opd'Ooft-zyde  van  dePrinfe-  '''j'^''''- 
graft,  en  't  is  kort  voor  't  jaar  i6fO.  opgerecht.    Daar  "J*^- 
wordt  Broodt,   Boter,  Kaas,  en  Turf,  "voor  de  arme Huiszittenden,  van  allerlei  natiën ,  uitgedeelt.  Omtrent  het 

jaar  1694.  wierden  alleen  aan  deze  niewe  zyde  5-000.  arme  j-  r-^' 
huisgezinnen  bevonden ;  en  daar  aan  (behalven  de  Kaas,  ' 

en  80000.  manden  Turf)  ter  weeke  acht  laften  Rogge,  en  "'^'^* acht  Tonnen  Boter,  zonder  aanzien  van  religie,  uitge- deelt. 

XXIX.  Het  LAZARUS-of  LEPROOZENHUIS; 
daar  in  worden,  die  met  de  plaag  van  Melaatsheit  befmet 

zyn,  ingebragt;  nu  worden  'er  ook,  dewyl  'er  weinige melaatfchen  te  vinden  zyn,  fimpele  arme  menfchen  ,  op 
koften  van  't  huis  ,in  onderhouden ,  of  wel  de  koft  voor  zoo- 
danigen,  van  ouders  of  anderen  van  vermogen,  daar  in  ge- 

kocht: Dit  huis  ftaat  tegen  over  de  Portugeefche  Syna- 
goge, daar  men  door  eene  witte  hartftecne  poort  ingaat, 

wanneer  men  op  eene  geplaveide,  en  met  boomen  be- 
plantte plaats  komt,  en  van  daar,  recht  voortgaande,  in 

der  Regenten ,  en  Regentinnen  kamer  ,  rykelyk  met 
fraaijc  fchildervcn  geftoftecrt,  enz. 

XXX.  Het 'DOLHUIS,  cerft  r^cfticht  van  Pautus 
Boelenszoon,  in  't  jaar  15-62,  tot  elf  Dolhuisjens;  nadcr- 

H  2  hant 
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hant  vergroot;  doch,  wcér  tc  klein  wordende,  voor  de 
derdemaal  uitgezet  in  't  jaar  1637.  totecn-cn  veertig  huis- 
jens,  bchalven  verlcheide  andere,  daar  de  dollen  niet  ge- 

zien worden,  en  de  koll  van  de  vrienden,  die  hen  daar 
gezet  hebben,  voor  betaalt  wordt. 

Dit  volgende knuppclvaers,  van  J.  vanden  Vondel, is  bo- 
ven den  thans  gcwoonen  ingangk  door  de  Regenten  geilelt : 

Dit  Codtshuis  is  rejlicht  uit  liefde^  mi  Ut  va»  aart. 
He  t  temt  de  Dulheit,  die  zich  zelj\  fioch  niemant  fpaart. 

XXXI.  Het  RASP-OF  TUCHTHUIS,  voor- 
tydts  't  Clarijfe  Kluo/ler  ,  doch  in  't  jaar  if9f.  tot  tem- 
ininge  en  verbeteringe van  booze  Boeven,  toegcilclt;  om 
hen  gevoelig  te  doen  werken  en  flooven  :  waric  twee 

entwee  dezer  Tuchtelingen  moeten,  door  dwang,  cn  't  be- 
hulp van  cene  acht-ot  twaalFtandige  zaag,  ter  wecke 

drie  hondert  ponden  hout  ralpen ;  't  Hout  is  BrazHifch  of 
Fernambuks;  ook  Campeche,  St.  Marlens  ,  T'artHbcs ,  Pok, Sandel,  Roozen ,  Verzet,  enz.  daar  onder  cenig  zoo  hardt 
als  rteen  of  yzer.  Een  fluk  nu  van  't  gedachte  Klooftcr , 
dat  op  de  Cingel  tegen  over  't  Leidtlche  veer  Üaat,  is 
ook  met  vcele  verniewingen ,  en  vergrootingen,  afgezon- 
dcrt  tot  de  Latynfche  Schooien ;  die  in  zes  byzonderc 
ClalFen,  of  trappen  van  onderwys,  hier  gevonden  wor- 

den; behalven  dat  de  twee  laagfte  Schooien,  wegens  't 
groot  getal  leerlingen,  noch  in  tweën  zyn  gefplitft,  en 
dus  elk  dier  Schooien  twee  byzondcre  Onderwyzcrs  heeft. 
Hier  plagten  twee  gcmeene,  of  Stadts  Latynfche  Schoo- 

ien, volgens  de  daar  toe  verleende  bcvoorrechtingen ,  van 
IVillem  den  vierden,  XIX.  Grave  van  Hollandt,  van 
den  9.  December,  1342.  en  Maria  van  Bourgondiën  , 
XXVII.  Gravinne,  verleent  den  14.  Maert,.  i4-6.tezyn; 
d'eene  aan  d'oude  lyde,  in  de  Kocltraat,  in 't  Kloofter 
der  Bethanie-Nonnen ,  in  't  jaar  i5'94.  bequaam 
•gemaakt;  het  tweede  ftaande  ten  Noorden  de  Niewe 
Kerk ;  naderhant  in  de  heerlyke  Drukkeryc  van  wylen 
den  Heere  Joan  Bleau  verandert,  doch  die  in  den  jaare 
1673-  jammerlyk  by  ongeluk,  met  de  meefte  plaaten  en 
afdrukzels  van  den  groote  Atlas,  door  den  brandt  is  ver- 

teert. Deze  twee  Schooien  lyn  nu,  ter  bovengedachte 
plaatze,  tot  een  getrokken,  waar  toe  hetoudt  Aalmoelfe- 
niers-huls  (een  gedeelte  van  't  gemelde  Kloofter)  vertim- 

mert en  gebruikt  is,  en  daar  by  uit  het  lelve  het  fchoo- 
ne  Woonhuis,  gebouwt  voor  den  Reftor,  thans,  terwyl 

ik  dit  aanteekene,  den  Hccï&Johanncs  T'heodorus  Schalbrug, tefFens  Profeffor  in  de  Doorluchtige  Schoole,  in  de  Re- 
denkunft,  d'Aaloudheden ,  Hiftorien,  en  Welfpreekend- 
heit;  d'eerftekort  nazyneaanftellingetotOpper-Schoolbc- 
ftierder;  en  d'andcre  als  Opvolger  van  wylen  den  geleer- den, en  welfpreekenden  Redenaar  en  Dichter,  Petrus 
Francius,  zyn  E.  opgedraagen,  en  van  hem  loftelyk  be- 

dient. Behalven  nu  de  Reöor  en  Conreélor  dezer  Schoo- 
ien, nevens  de  verdere  zes  Onderwyzers,  is  hier  ook  een 

bedreven  Schryfmeefter ;  alle  t'zamen  met  ruime  en  be- 
hoorlyke  wedden  van  de  Stadt ,  behalven  het  fchoolgeldt 
der  leerlingen ,  begiftigt. 

XXXII.  't  SPINHUIS,  totinHuitingvanMeisjens 
cn  andere  Vrouwlieden,  die  zich  tot  ledig  gaan,  beede- 
Jeti,  ontucht,  of  andere  ondeugt  begeven,  voornament- 
lyk  tot  hoererye,endie  zich  in  bordeelen  ophouden.  In  dit 
Huis  moetenze  naaijen  ,  fpinnen,  breijen,  en  dicrgely- 
ke  handtwerken  doen :  maar  de  gefchavotteerde  hebben 
cene  byzondere  plaats. 

XXXIII.  D'lLLUSTREofHOOGESCHOOL, 
tan  in    is  in  't  jaar  1632.  opgerecht,  en  daar  toe  gebruikt  het  St. 
GtMc.f  Agnieten  kloofter.    Boven  deGehoor-of  leesplaats  der  Pro- 

feflbren  ziet  men  de  Stadts  Bibliotheek.    De  eerde  Profef- 
foren  waren  hier  Gerardus  Johannes  Vojfius  en  Cafparus  Bar- 

leus ;  zie  op  I  L  L  U  S  T  R  E  of  doorluchtige  School. 
XXXIV.  De  SCHOUWBURG, tot  vertoningvan 

B/y-en  Treurfpelen,  van  aanflootelykheit  gezuivert,Kluchten, 
enz.  Alle  de  voorgenoemde  gebouwen,  immers  de  meefte , 
^Q\enh\ykvzn Ar/ifterda/yis  rykdom, vermogen,  en  pracht. 
Boven  dien,  zyn  noch  onder  de  publykeGeltichten,'t  IFa- 
len-Weeshuis ;  't  Ooft-cn  IVeft-hdifch  Huis ;  's  Landts  Zee- 
Magazy»;  't  Adrmraliteits  Hof;  't  Prinfe»  Hof;  de  twee 
Heeren  Logementen  ;  de  twee  Stadts  Gefchut-cn  Koorn- 
huizen  ;  de  vier  Vlees-Hallen;  de  Lornbaerdt ,  of  Bank  van 

Leening  ;  't  Ooft-Jndifch  Zee-Magazyn  ,  en  noch  veele 
andere  bezichtigens-niet  alleen,  maar  zelfs verwonderens- 
waardige  gebouwen.  Aanmerkelyk  is  ook  de  Amftel-brug ^ 
een  uitnecmendt  ficrlyk  en  fterk  werk ,  lang  660.  breedt 
70.  voeten  ,  ruftende  op  35-.  uit  den  Amftel  opgehaalde 
fteene  boogen,  daar  fcheepen  en  fchuiten  onder  doorken- 

nen vaaren:  Inzondcrhcit  zyn  de  elf  middelfte  boogen 
zeer  groot.  Zeldtzaam  cn  verwonderlyk  is  het  ook, 
dat  de  fondamenten  van  dat  geweldig  werk,  onder  't  wa- 

ter, in  het  jaar  ió6i.  wierden  gelcit,  en  dat  het  geheele 
gevaart  in  het  jaar  1663.  al  voltooit  en  volbouwt  was. 

Pontan.  Hier  by  komt  noch  de  groote  Amftelftuis ,  even  door  de- 
Beifler  ze  brug  op  den  Binnen-Amftel,  zynde  een  treftelyk  ftuk 

werks;  en  met  Schut-en  Vloetdeuren  voorzien,  om  het 
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water,  wanneer  het  buiten  de  Stadt  hoog  is,  als  by  't 
düorbrecken  van  den  'Zeedyk,  uit  den  Amftel  te  lluitcn; 
ü')k  by  tyde  van  onraadt,  als  't  landt  onder  water  wordt 
gezet  (daar  Amftcrdams  meefte  ftcrkte  in  beftaat)  het 
water  op  te  houden,  en  buiten  te  kceren.  't  IVapen  van 
Amfteldam  beflaat  ff«  roe;/  Vcldt,  meteen  zwarte  Paal  -in 
midden,  daar  op  drie  witte  of  zHvere  KruiJJen ;  hctcï  Molen- 

wieken of  Zwengels,  volgens 't  gevoelen  der  nauwkeurigftc onderzoekeren.  Alzoo  de  Amfterdammers  den  Keizer 
Maximiliaandcn  L  cenen goeden  dienft  gedaan  hadden,  ten 
tyde  als  die  van  Brugge  hem  gevangen  hielden ,  hem  byftaan- 
de  met  groote  gelcltfommcn  ,  boven  dat  zy  de  Steden 
Rotterdam  en  IVoerden  onder  zyne  gehoorzaamheit  hielpen 
brengen,  heeft  hy  op  den  ii.  February  1488,  hun  IVapen 
met  de  Keizerlyke  Rykskroon  boven  op  't  zelve  vcrheerlykt. 
Van  wien,  waarom,  en  wanneer  net  Amfterdamfih  lia- 
pen  de  gemelde  drie  Kruillen ,  of  Molenwieken  zyn  toe- 
gevoegt,  is  t'  eenemaal  onzeker,  en  zommiger  verhaal 
daar  van  zyn  niet  dan  loftegiflingen.  Aanvangkelyk  is  V  IVa- 
pen  van  Amfterdam  een  Koggefchip  zonder  roer  gewceft, 
en  al  voor  't  jaar  1296.  gebruikt.  Toen  Amftels-Landt  aan 
den  Grave  van  Hollandt,  enz.  was  gekomen,  wierdt  het 
Schip  in  't  Wapen  wel  behouden ,  doch  met  byvoeginge 
van  den  Hollandtfchen  Leeuw ,  hangende  in  een  fchildt 
aan  den  maft.  Zoo  ziet  men  het  Wapen  in  een  Zegel , 

gehangen  aan  eenen  brief  van  't  jaar  135-7.  In  't  jaar  1432. 
wierdt  noch  al  in  't  Zegel  van  Amfteldam  een  Schip  ge- 
voert,  met  het  wapen  xan  Henegouw ,  nevens  drie  Kruif- 

fen  of  MolenzwengelSjdie  men  in  geene  ouder  Zegels  vindt.  P""""^ 
Dit  weinige  maar,  in  opzicht  van  't  geen  'er  gezegt  'T' « 

kan  worden  van  deze  Stadt  der  Steden ,  voor  af  hebbenac  "Z^^' laten  gaan,  naar  gelegentheit  van  dit  werk,  om  eene 

Schets  te  geeven  van  haare  hoogfteigerende  praal  en  lui-  fi^.' 
fter,  treeden  wy  over  tot  eenige  der  voornaamfte  Gefchie- jtg^ 
deniffen  daar  Amfteldam  mede  deel  in  heeft  gehadt.    Van  Biugm! 
de  Oorlogen  tuflchen  de  ütrechtfchen  en  Amfteldammers ,  voor 
wordt  onder  de  naamen  der  Biflchoppen  van  Utrecht  ge-  Sthriv. 
handelt;  als  ook  onder  die  der  Graven  van  Hollandt.  In  't  Kron, 
jaar  1420.  gedurende  de  zwaare  beroerten  onder  Vrouwe 
Jakoba,G.x^v\nwc  van  Hollandt ,  enz.  vizxQnde.Stichtfrhen 

tegen  Hertog  Jan  van  Brabandt,  Vrouwe  Jakobd's  Man,van 
wien  zy  geicheiden  was :  die  van  Amfteldam,  nevens  vee- 
Ie  andere  Steden  vzn  Hollandt  en  IVeft-Vries landt,  hielden  't 
met  Hertog  Jan  haren  Man.  't  Gebeurde  dat  de  Stichtfehen,  M.Vofi 
omtrent  Amfterdam,  een  goet  deel  der  burgeren  uit  hunne  Jaarb. 

Stadt  lokten,  daarzy 'er  veelvanverftoegen,  waar  door  die  '"■^^oll. 
'erbinnen  waren  zoo  vertzaagt  wierden,  dat  ze  al  hunne/" 
goederen  in  Schepen  wierpen,  gereedt  om  de  vlucht  tc 

neemen :    Indien  de  Stichtfehen  hadden  voortgegaan,  en  ̂""  f- 
op  de  Stadt  aangevallen,  haddenze  buiten  twyfcl  Amftel- 

dam  bemagtigt  ;'  't  geen  de  voornaamfte  Hollandtfche  Ge- 
fchichtfchryvers  zelfs  getuigen.  Vermits  nu  de  Ütrechtfchen  ■'^^^^j^ 
zoo  meenigmaal  rondtom  Amfteldam  roofden  en  zwor- 
ven  ,  't  landt  pionderden  ,  en  vyandtlyk  te  werk  gin- 

gen, is  de  Stadt  in  't  jaar  1482.  naar  anderen  1484.  en  1485". 
bemuurt  geworden ,  als  boven  gezegt  is.  OndertuflTchen 
latend' Amfteldammers  niet  ftil ;  maar  gaven  die  van  Utrecht 
fomtyds  ook  eenen  goeden  ftoot.  Een  zwaar  onheil  weer- 

voer Amfteldam  door  de  Gelderfchen  in   't  jaar  ifiz. 
Deze  onverwacht  op  de  Stadt  afkomende  ,  cn  geenen 
kans  ziende  om  'er  meefter  van  te  worden  ,  ftakcn 
de  meefte  Schepen,  zoo  buiten  de  paaien,  als  in  de  oude 

Stadts  IVaal  leggende,  in  brandt;  dus  verhaalt  het  C.  Com-'  idem 
melyn:    Maar  in  M.  Boxhurns  Toneel  van  Hollandt  leezen  Comm. 
wy,  d.it  de  Gelderfchen  de  Stadt  Amfteldam  in  brandt  fta- /P^i* 
ken ,  nevens  de  Schepen ,  die  in  een  groot  getal  buiten  de 

Haarlemmer  Poort  op  anker  lagen.    J.  J  Pontanus  %e^t,*"^'f' dat  van  deze  Schepen  binnen  of  omtrent  de  Amfterdamjche 

Haven,  die  de  IVael  genoemt  wierdt,  twee  en-twintig  in  i^";^'"" 
de  lucht  opvlogen,    't  Geen  voornamentlyk  tot  Amfter-  ̂ ^^'^ 
dams  eerfte  opkomft  heeft  gedient,  is  dit  volgende  ge- ^  / 
weeft.    Tot  omtrent  het  jaar  134Ó.  \\ndden  d  Amfteldam- 
mers  (alhoewel  onder  den  Grave  ftaande)  federt  Heer 

Gysbrechtvan  Amftel,d\e,  wegens't  vermoorden  van  den  Gra- ve Floris,  de  vlucht  had  genomen,  op  zich  zeiven  ge- 
leeft:  daar  door  ontftont  vermoedelyk  in  hen  de  vreeze, 

dat  ten  eenigen  tyde,  d'eenof  d'ander  jonger  Zoon  van  den Grave  hunnen  Heer  mogte  worden ,  wiens  recht  dan  op  den 
Nakomeling  blyven  en  erven  zou;  dus  kondqnze,  onder 
zeer  veele  magtige  naburen  zittende,  nu  of  dan ,  tot  eenen 
roof  worden  des  Sterkften,  omdat  zy  maar  eene  Stadtal- 
leen  zynde,  met  weinige  Landtlieden,  geen  vermogen  ge- 

noeg hadden  om  zich  te  verweeren ;  daar  de  Hollan- 
ders en  Stichtfehen  gedurig  op  loerden  en  vlamden.  Om 

dit  te  voorkomen,  maakten  zy  eenen  brief  van  Keizerin- 
ne  Margareta,  Gravinne  van  Hollandt,  enz.  te  verkrygen, 
waar  in  zy ,  zoo  voor  haar  zeiven ,  als  hare  nazaten ,  zich 
eeuwig  verbondt  ,  deze  Stadt  nooit  van  het  Hollandtfch 
lichaam  te  zullen  noch  te  mogen  affcheuren ;  belovende 

te  gelyk  dat  Amfterdam,  met  de  andexe  Hollandtfche  Stee - 
den,  in  eene  gelykheit  zou  ftaan;  dus  wierdt  deze  Stadt 
Hollandt  ingelyft.   Daar  uit  oatftont  Öraks  haar  eerfte  en 

groote 

Ultrai, 
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I  A/*//;&.  groote  aanwas,  waar  door  ty,  van  tydt  tot  tydt,  m  Magt 
Ifof.  enRykdom,  uitftcekende  toegenomen  heeft.  Niet  weinig 
Ijaari.  heeft  'er  ook  toe  geholpen  d'ontllaane  onrurt,en  tweefpalt 
lp.  380.  tu/Tchen  Aartshertog  Maxtmiliaan  van  Ooftenryk,  en  de 
'  Stadt  Brugge^  waar  door  de  Brugfche  Koophandel  veel  naar 

de  Stadt  van  Amfleldam  vervloog:  gelyk  ook  dat  Ant- 
werpen onder  den  Koningk  van  Spanjen  bleef.  De  bloedi- 

ge Vervolgingen  in  Brabandt  en  Vlaanderen ^  Godtsdienfts- 
halven,  flrekte  al  mede  tot  afbreuk  en  afneeminge  van 

den  handel  der  Vlaamj'che  en  Brabandtfche  Steden,  en  eene verwonderlyke  toeneeminge  voor  Amfieldam  ,  na  dat  de 
Stadt  zich  in  't  jaar  I5'78.  aan  de  zyde  van  den  Staat  had- 
de  begceven.  Gedurende  de  moordtdadige  Verdeeltheden 
der  Cabcljauwfchen  en  Hoekjehen  in  Hollandt^  hielden  't  de 
Amfleldammers  in  't  eerft  met  de  Hoekjehen ,  maar  vielen  daar 
na  uit  vreeze  den  Cabeljauwjchen  toe.  In  den  aanvang  der 
onruflen  tuffchen  de  Nederlanden  en  Koning  FiUps  den  //. 
van  Spanjen,  toonde  zich  de  Magiftraat  dezer  Stadt  zeer 
yverig  voor  de  Roomfch-Catholyke  Religie  ;  verboodt  in 
't  jaar  i^óó.  de  Gereformeerde  Predikanten  zeer  fcherp 
het  prediken  buiten  de  poorten ;  beloofde  100.  ponden  aan 
dieeenen  Onroomfchen  Prediker,  levende  of  doodt,  in 

handen -des  Officiers  zou  leeveren;  en  dan  lag 't  vonnis 
tegens  hem  gevelt,  de  galge,  of  noch  zwaarder  lyfftrafte. 
De  Gereformeerde  Burgers  gaven  echter  eene  Remonjlran- 
tie,  of  een  Vertoog  over  aan  deMagiftraat,  en  gingen  inde 
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'alzoo  te  ontrekken  van  de  laften  der  fchatti!>gen ,  enz. 
fchreven  hier  over  aan  Hollandt  (alhoewel  zy  voor  dcAcii 
zelis  voornemen  waren  geweeft  dca  Prins  tot  huniica 
Heere  te  verheffen)  en  bragten  hunne  bczwaarnüren  hier 
tegen  in;  die  wel  wydtloopig  van  de  HoUandirs  wederlege 
wierden  :  Maar  ondertulfchen  begon  hierdoor  Ar/ijl;rdam^ 
gevolgt  van  Gouda^  groote  zwarigheit  in  dit  werk  te  maa- 
ken.  D' Edelen,  en  d' andere  Steden  van  H'Ala-.idt^  droe- 

gen hen  wel  voor,  dat  ze  immers  zoozeer  als  zy,  den 
Prins  tot  het  aanneemen  hadden  aangezocht,  cnd'opdragc 
bekragtigt:  maar  Amjlerdam  GoWrï  bleven  onverzette- 
lyk.  De  Staten  van  Hollandt  zonden  Raadtsheer  Adnaan 

van  der  Myle  ̂   en  "Jonkheer  "Jan  van  MatenéSy  om  die  van Ar/ijierdam;  Jonkheer  Rutger  van  den  Boet jelaar  ̂   Raadtsheer 
Sebajliaan  van  Lozen  ,  en  noch  ecnen  anderen  Heer  van 
Leiden^  aan  die  van  Gouda ^  om  deze  twee  Steden  tot  het 
medeftemmen  te  brengen  :  maar  eer  zy  vcrfiag  van  hunne 
onderhandelingen  konden  doen  ,  was  Pnns  Willem  ver- 
raderlyk  te  Deljt  door  Balthazar  Gerardts  om  't  leven  ge- 
bragt.  Hoe  de  Stadt  Arnjlerdam  den  toeleg  van  Leic-jler  ,  I'^"" 
tegens  haar  opgevat,  ftuitte,  toen  hy  alreedts  daar  binnen  ̂ "^fi 
gekomen  was,  verhaalt  wydtlopig  de  Heer  P.  C.  Hooft 
tn  zyne  Nederlandtjche  Hijloricn.  In  den  tydt  der  Remon-  Idem 
ürantfche  en  Contra-remonftrantfchc  onruflen,  heeft  zoo  ƒ.1199. 
de  Magiftraat  als  de  Gemeente ,  eenige  weinigen  uitgezon- 
dert,  zich  zeer  volftandig  gehouden  aan  de  oude  Gerefor- 

maandt  Julius,  des  genoemden  jaars ,  d'ecrfte  prediking  j  meerde  Religie,  federt  den  tydt  der  Reformatie  aldaar 
hooren;  de  tweede  den  4.  Auguftus,  buiten  de  poort.  De j  gepredikt:  was  ook  eene  toevluchtplaats  voor  de  Con- 
Heeren  wilden  het  geweltdadig  beletten,  doch 't  wierdtl  tra-remonftrantcn  ,  die  in  andere  Hollandtfche  Steden 
hen  door  de  Schuttery  afgeraaden;  ja  't  quam  zoo  verre,!  zwaar  van  de  Remonftrantcn  gedrukt  wierden:  Maar  na- 

dat men  den  Onroomfchen  der  Minderbroederen  Kerk  |  derhandt,  als  de  Renionllrantlche  Leere  in  't  Nationaal 
inruimde:  Zie  hier  van  zonderlinge  Aanmerkingen  opj  Synode  van  Dordrecht  (dat  deze  Stadt  zeer  ernliig  hadt 

/>.A/fl»-JAN  ARENDS  ZOON,  die 'er  d' eerfte  Predikatie  j  bevordert)  was  veroordeelt,  twYx'xm  Fr  e  der  ik  Henrtk^  na M». «» 
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deede.  Maar  op  des  Hertogen  \zn  Alba^s  aankomft,  ver 
boodt  de  Magiftraat  op  niewzeer  fcherp  de  Godtsdienftige 
oeffeningen  der  Gereformeerden,  tot  dat  eindelyk  de  Re- 

formatie ganfch,  en  ten  vollen  doorbrak.  Middelcrwyie 
dat  de  Hertog  vanAlba  verfcheide  Kafteelen  deedt  bouwen , 
om  den  Burger  en  Inwoonder  onder  de  roede  te  houden, 
en  Uilks  ook  bellooten  hadt  i"  A-mjlerdarn  te  doen,  heeft 
d'  Overigheit  in  't  jaar  ifóg.  't  leggen  of  bouwen  van 
eenen  Dwinger,  nevens  de  belading  met  Bezettinge, 

^"■«»  van  hem  voor  2CX)cco.  guldens  afgekocht.  In  't  opbren- .gen  van  den  icden  Pennmg  bewilligden  ze  niet  dan  door 
overfl;«nming  der  andere  Hollandtjche  Steden  :  waar  in 
Dordrecht  eerft  gereedt  was.  Daar  tegens  li ebben  de  Ar^i- 
jieldammers  d' allerlangfte  de  zyde  des  Konings  van  Spanjen 
cehouden  ;  en  d' andere  Hollandtjche  ftcden,  die  zich  tot 
Prins  Willem  van  Oranje  hadden  gew^ndt,  veele  verhinde- 

ringen, fomtydts  ook  groote  fchade,  toegevoegt:  Gelyk 
ze  deeden  in't  jaar  1 5-73.  verdry vende  den  Overften  Sonoy,  die , 
uit  bevel  \AnPrtns Willem ,  den  Diemer  Dyk  ,  tuffchénAm- 
fterdam  tn  Muiden,  hadt  vermeeftert ;  zy  namen  boven  dien 
met  hunne  Schepen  eenige  Noordt-Hollandtfche  Vaartui- 

gen. _  Eindelyk  bevonden  ze  zich,  door  benadering  en  af- 
inyding  van  allen  toevoer,  in  zulk  eene  engte,  dat  ze  in 

't  jaar  ifjS.  met  beding  van  eenige  Artykelen  {Satisjaélte 
genoemt,  zie  Bor ,  Hooft ̂   Meteren ^  enz.)  zich  begaven 
onder 't  Landtbeftier  van  den  Prinje  vanOranje.  Vermidts 
zy  zoo  lang  en  hardtnekkig,  na  dat  alle  de  andere  Steden r>  r\    Pfi-M.'  ï  n    1  ̂.'f»    '  »•    Cl      «  l..    ̂ ^1.    1  JJ  C   L 
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de  doodt  van  zynen  broeder  Prins  Maunts,  Stadthouder 

geworden,  hebben  'er  de  Remonllranten  veel  meer  vry- 
heit,  omtrent  de  oefening  van  hunnen  Godtsdienll,  ge- 

noten; en,  in  't  uitgeeven  van  allerlei  vinnige  fmaadt- 
fchriften  tegens  de  Gereformeerden,  hunne  gevoelige  fpyt 
en  bitterheit  getoont.  Na  de  gefloten  Vrede  met  Spanje, 

in  't  jaar  1648.  ontltont  'er  verfchil  tufTchen  Hollandt  en Prins  Willem  den  II.  nevens  de  andere  Steden  van  dea 
Staat,  rakende  de  afdanking  van  Krygsvolk  ,  daar  Hol- 

landt, inzonderheit  Amfieldam,  verder  ia  wilde  gaan  dan 
de  andere  leeden  der  Vniè  konden  goedtvinden ;  zoo  lang 
d'  Oorlog  tuflchen  Vrankryk  en  Spanje  ,  700  dicht  aan 
hunne  grenzen,  noch  duurde.    Men  fchreef  Arnjlerdam 
toe  het  groote  Radt  te  zyn,  dat  de  andere  Raderen,  of 
Hollandtjche  Steden  ,   naar  zyne  beweeginge  ,  omvoer- 

de ;,  dat  eenigen  van  hen,  die  'er  't  meefte  bewindt  had- 
den, opgemaakt  wierden,  om  zich  tegen  de  andere  Pro-  _ 

vintiën  enden  Prins  aan  te  kanten,  enz.    Daartegen  ver-  Aiti 
toonden  die  van  Amjleldam,  en  andere  met  hun  eensgezin-  ma. 
de  Hollandtfche  Steden ,  dat  ze  zich  tot'befparinge  en  af-  Herjl. 
dankinge  genootzaakt  vonden,  omdat  ze  in  zwaare  fchul-  Leeuw, 
den  ftaken  :   en  vermidts  andere  Provintiën,  zoo  veel  ƒ  ̂i- 
Krygsvolk  in  tydt  van  Vrede  willende  onderhouden,  daar  Zakenv. 
door  deeden  blyken  dat  ze  ryk,  en  hunne  beurzen  ftevig  ̂^''^^  "* 
genoeg  waren;  gaven  ze  een  niew  ontwerp  van  omflag,  OflW.}.</. 
of  quotifatie  over  de  Vereenigde  Provintiën  op,  daar  by-^"'^^*^' 
de  andere  zes  Provintiën  hooger  bezwaart,  en  Hollandt  ̂ j^'a'' 
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der  Laften. en  Provintiën  't  Spaanfche  jok  hadden  afgeworpen ,  het ) door  verligt  zou  worden ;  te  weeten: tegendeel  vaft  hielden,  hadden  de  Staten  van  hollandt  in 

't  voorgaande  jaar  Plakaaten  doen  aanflaan,  dat  zy,  in- dien Arnjlerdam  voor  den  10  December  zich  met  den  Pnns 
en  hunne  Ed,  Mog.  niet  verdroeg,  opentlyk  zouden  ver- 
koopen  alle  Goederen,  Renten,  Aöien,  Crediten,  en 
Inkomllen,  St^ét  Arnjlerdam,  nevens  haare Burgers 
cninwoonders  eenigzins  toebehoorden  ;'tzy  dat  ze  hielden 
op  de  Domeinen  des  Konings,  de  Landen  van  Hollandt, 
Steden,  Dorpen,  Collegien  ,  of  byzondere  Perfoonen. 
Men  hadt  zoo  fchrikkelyk  in  die  Stadt  te  werk  gegaan  met 
verbranden,  hangen,  onthoofden,  en  andere  geweldige 
halsftraffen  ,  dat  de  naam  van  Amjleldam  in  Moordtdam 
hervormt  was .  Toen  Franpois  d'Alenpn ,  Hertog  van  Anjou , tot  Heere  der  Nederlanden  aangenomen  was,  en  hy  dat 
gruuwzaam  werk  it  Antwerpen ,  en  elders  meer, hadde  aan- 

gerecht, om  zich  Souverain  te  maaken,  befloten  de  Staten 
van  Hollandt  den  26.  Maart  ij'83.  aandondts  brieven  te 
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Daar  tegen  van  de  andere  Provintiën  wierdt  ingebragf, 
dat,  indien  Hollandt  diep  in  fchulden  was  verwart,  gelyk 
men  klaagde,  het  zichzelven  te  wyten  hadde,  dat  het  de 
middelen  zooqualyk  hadt  aangeleit,  zoo  veel  verquift,  enz. 
Deze  oneenigheden  liepen  zoo  hoog  dat  Prins /f///^»?  dell.  u,tn 
een  Krygsheir  voor  Arnjlerdam  bragt ,  en  de  Stadt  beleger-  Comtm. 
de,  alzoo  den  aanflag  om  'er  gemakkelyk  binnen  te  koo- men  mislukt  wa^.    Doch  den  3.  Augufti  lófo.  quam  het 

doen  inftellen,  daar  by  Prins  WiUem  denl.  op  zekere  voor-  tot  een  Verdrag  tuflchen  den  Prins  en~de  Stadt  Amjleldam: 
^'^arden,  t  Graaflyk  Recht ,  Wapen,  en  T^ytel  opgedrsi-ügcn  Dat  zy  in  den  ftaat  van  "  -    -  - wierdt:  De  ondertekenaars  waren,  wegens  de  RidcTer- 
urhap  en  Edelen,  Otto  van  Egmondt ,  Heer  van  Kenenburg: 
y.  van  Wyngaarden,  en  Johan  van  Matenés,  met  elks  zegel 
by  den  naam.  Steden  Dordrecht ,  Deljt ,  Leiden,  Am- 
fteldam,  Gouda,  Rotterdam,  Gorinchem,  Briel,  Alkmaar, 
Hoorn,  Enkhuiz.en,  Schoonhoven,  Edam ,  Monikkedarn ,  Ou- 

dewater ,  Woerden  ,  Heusden  ,  Geertrutdenherg  ,  Naerden  , 
ileejt ,  Muiden  ,  en  Purmerendt  hadden  desgelyks  deze Updragt  onderfchreven,  en  bezegelt.    Niets  ontbrak 'er 

Oorlog,  of  in't  getal  der  Soldaten  in 
dienft  te  houden,  zich  voegen  zoude  met  de  andere  Pro- 
vmtien  ,  enz.  d'AchterflaTlen  ,  alzoo  Arnjlerdam  eenen 

tydt  lang  geen  geldt  tot  de  bezoldinge  hadt  willen opbren-  ̂ ""ft- 
gen,  betaalen  ;  de  Weextn  Andries  enCornelis Bickcr ,  d'cen 
oudt-  d' ander  regeerende  Burgermeefter,  zouden  beide ,  ■^,'^;-]^" 
buiten  nadeel  van  eere  en  goeden  naam,  zich  van  alle  ̂ /'oa"'* verder  bewindt  in  de  regeeringe  der  Stade  onttrekken  ,  ~ja„  dm 
zonder  weder  daar  toe  beroepen  te  worden,  enz.    Maar  i,and-. 

1-   --...j,   .       alzoo  Pr/»j kort  daar  na  onverwacht  ftorf,  zyn  de  caMe'm 
^anoLn  voortgang  dezes  werks  :  Maar  de  ̂ V^z^»  ;  voorgemelde  Hecren  weer  in  Itaat  hcrllelt.    Dit  werk,  hoU 
^''^.f  Tfp:^^*"^"'^!?  dat  d  hier  door  j  nevens  het  gevangen  zetten  van  eenige  andere  Hecren,  Mercu- 
•uioe  ow.-e,  ot  Generaliteit  zogteu  te  fchcidcn,  en  zich  luit  zommige  Hollandtfche  Steden,  op  't  Huis  te  Lóuve-  lius.  iJL H  3  Jlcn, 
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fifin,  heeft  in  vcele  Nederlanders  qiiaadt  bloct  gcïet,  en 

eonen  hevigcn  wrok  en  haat  tegen 't  Huis  van  Ó'rrtw/V  doen 
opnoemen,  daar  de  vruehten  genoeg  van  bekent  2yn;  als 

waar  door  't  geheel  l  'ercculg^t  AVicn'.w^// in 't  uiterfte  ge- 
vaar van  tynen  ganlchcn  ondergang  is  gcüelt  gevveelL  In 

'tjaar  1671.  vernam  men  de  groote  Krygsrultingen  van 
den  KoniMf^  van  l'rii^tkrsL     Men  wicrdt  genoeg  gewaar- 
Ichouwt,  en  verteken  dat  xe  tegen  dezen  Staat  waren  aan- 
geleit:  Evenwel  Qclde  men  ïich  in  gecnen  bchoorlyken 
uaat  van  tegenweere,  verniidts  eenigc  Provintiën  Prins 
Willem  den  IJl.  ïoon  van  1'rins  14'^tllem  den  II.  tot  Kapitein 
Generaal  zochten  bevordert  te  hebben  :  Hollandt  daar  tegen, 
of  die  't  mcclk'  gezach  daar  in  hadden,  geenzins  daar  toe 
verllaande:  want  die  Provintie,  nevens  Utrecht,  hadden 

door  een  eeuwig  Edidden  jongen  V^orll  van  alle  bcvorde- 
ringeuitgelloten  :  jazommigendorltenzich  laatcn  hooren, 
iteier  Frans  ah  Prins.    Onder  dit  krakkeel  liep  de  nodige 

tydt  om  zi'ch  in  poftnur  van  tegenweer  te  flellen  voorby. 
Vrankryk  viel  plotzelyk  in  dezen  Staat ;   veroverde  bin- 

nen weinig  dagen  eene  menigte  Steden  en  Sterkten;  ja 
zelfs  drie  van  de  z.evc»  Provintiën;  en  boorde  ook  in  Hol- 

landt. Dat  maakte  eene  groote  opfchuddinge,  en  in  zom- 
mige  HolLindtfche  Steden  opllandt  tegen  de  Magilbaat,  uit 
argwaan  dat  'er  eenig  verraadt  onder  fchuilen  mort  ;  wil- 

den daarom  den  jongen  Pnns  IVtllem  den  III.  in  de  ampten 
zyner  Voorvaderen  geflelt,  en  de  Regeerders  afgezet  heb- 

Sylvii  ben:  Awfleldam  evenwel ,  fchoon  opgepropt  van  volk,  en 
vervol;  daar  onder  eene  geweldige  menigte  van  onbandig  Grauw , 
«pAit-   hadt  minder  opltandt  en  t' zamenrottinge  der  Burgerye  , 

dan  de  minlle  Stadt  in  Hollandt:  De  vrees  voor  grooter 
onheil  was  des  niet  tegengaande,  niet  gering,  omdat  het 

morren  toenam;  maar  door  't  voorzigtig  beleit  der  Magi- 
rtraat  wierdt  alles  voorgekomen,  en  buiten  't  grootde  ge- 

vaar gebragt.     De  meefle  beroerte  viel  over  de  Stadts 

Sleutelen,  die  d'ongerufte  Burgers  niet  in  de  handen  der 
Regenten  wilden  laaten.  Daar  over  was  d' opfchuddinge 
de  grootfte;  maar  de  Sleutels  wierden  hun  gelevert,  en 
daar  mede  nam  't  oproer  een  einde.    De  Heeren  Burger- 
mecfters,  en  zes-en-dertig  Raden  echter,  voor  grooter  on- 

heilen bekommert ,  ontfloegen  zich  van  hunne  Ampten  , 
„     r  die  in  handen  van  zyn  Hoogheit  Prins  IVillew,  by  aéle 
"^'*J'i-  van  den  fde«>  September,  ftel lende;  om  van  hunne  Magi- 

ftrature,  die  zy  vry willig  afllonden,  te  mogen  difponee- 
ren,  en  te  doen  zoo  als  hy  ten  dienfte  en  rulle  des  gemee- 
nen  Vaderlandts,  en  der  Stadt  Amfieldarn  in  't  byzonder, 

Valken,  bevinden  zou  te  behooren :  Daar  op  maakte  zyne  Hoog- 
verzt:    ̂ eit  den  10.  September  eenige  verandering  in  de  Regee- 
l.uropa.  ring,  zonder  nochtans  dat  de  geëxciifeerde  Heeren  daar 
^•^3-      door  in  hunnen  goeden  naam  en  reputatie  in  eenig  deel 
/■sq'      ,,  gekrenkt  of  benadeelt  zouden  worden:  met  aanbiedin- 
680'      "2^       t'^ne.  Hoogheit  t' allen  tyden  ,  wanneer  buiten 
600       "  vermoeden  de  noodt  het  zou  mogen  vereifchen  ,  hen 

746*.      v>  zoodanige  by  zohdere  befcher min^e  en  Sauveguarde  zoude 
"47.'      «  laaten  toekomen  ,  als  hunne  Éd.  zouden  konnen  be- 
748*.      iigceren:  In  plaats  der  ontflagene  Heeren ,  vondt  Pr/W 749.      Irdleyn  goedt  de  volgende  te  verkiezen,  en  aan  te  ftellen; 

Idtm    tot  Burgermeefteren  Coenraadt  van  Beuninge»  ,  en  "Johan 
Valk.      Hudde;  tot  Schepenen  Loa;j  7r/ƒ>,  Jan  Appelr/ian.,  Michiel 
ƒ.750.    "Ttelens.,  Henrik  Becker Coenraadt  van  Klonck Wlv.  Gerardt 

Bars,  "Jan  Comynelyn  ,  Mr.  Nicolaas  Opmeer,  Dirk  Blom., en  Gillis  Soutyn.    Vermidts  de  Wateren  tot  Amjlcldam  tot 
drank,  of  om  fpys  te  kooken,  onbequaam  zyn,  hebben 

_  Burgermeeflers  en  Raden  in  't  jaar  1613.  twce-en-twintig 
^.r^' Pompen  in  het  nodigde  der  Stadt  doen  graaven,  om 'er 
verhaal  ̂ erfch  Water  uit  te  konnen  trekken,  naderhandt  zyn 'er noch  meer  by  gekomen.  Dik maals  heeft /^;»/?^/i^^j/«zwaare 

fchade  door  den  brandt  geleeden:  Noch  een  open  Vlek,  of 

mifTchien  noch  minder  zynde ,  wierdt  het  in  't  jaar  1 203  .door 
de  Kennemers  ganfchdoor't  vuur  vernielt,  als  boven  uit  de 
Ryynkronyk  is  verhaalt:  Wederom  in  't  jaar  1299.  of  1300. 

Jieiain  döor  de  Kennemers ,  H^aterlanders ,  en  l^riezen:  In  't  jaar 
hi/l.      1421.  raakte  't  grootfte  deel  der  Stadt  weer  in  d'afch. 
l/lira.    Eenige  Schryvers  fpreeken  van  eenen  diergelyken  brandt  in 

'tjaar  1441.  maar  andere  meenen  het  eenen  en  den  zeiven 
brandt,  en  een  drukfeil  in  decytterietters  te  zyn.  Zeergrou- 
welyk  was  de  verwoefting  der  vlamme  i45'2.  in  May, 
vvanneer  drie  vierdedeelen  der  Stadt,  't  Stadthuis,  eenige 
Poorten,  en  zommige  Kerken,  nevens  veele  aanzienlyke 
Gebouwen,  t'ecnemaal  verteert  wierden  :  overzulks  vcr- 
gyinde  Hertog  Fi Ups  van  Bttrgundièn ^  Grave  van  Hollandt, 
enz.  aan  Amfieldarn ,  voor  den  tydt  van  tienjaarcn  ,  de  vry- 
heit  van  alle  beeden,  (dus  wierden  toen  de  jaarlykfche 
fchattingen,  gemeene  laftheffingen ,  of  onderllantgelden , 
geheeten:)  Ook  zou  hy  hen  tot  den  wederopbouw  ge- 
fchonken  hebben  de  inkomften  van  ̂ -^^ïWir^/rof/^ ,  voor  den 

Comm.  tydt  van  twaalf  jaaren  ■  Andere  menigvuldige  branden  in  de 
Am/l.    Stadt,  doch  van  minder  belang  en  fchade,  gaan  wy  voorby. 
ƒ  n66.  Wy  doen  't  zelfde  met  de  Watersnooden ,  in  anderen  te 
Boxh.     vinden  ,  waar  door  Am/ieldam  menigmaal  het  uiterfte  ge- 
toan.      vaar  geloopcn  heeft  van  geheel  weg  gefpoelt  te  worden : 
p.iyj.   Doch  't  wordt  gemeent  nu  niet  meer  zulken  onheil  onder- 

worpen tc  zullen  zyn,  door  den  opbouw  van  dat  geweldig 
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werk,  dc  iraterkeer  gcnoemt ,  met  ongcloofbairc  groote 
korten  anno  1680.  begonnen.  Evenwel  heeft  men  federtdieii 
tydt  al  bevonden  niet  te  geruit  re  moeten  zyn,  als  dc  Hemel 
het  aardtfche  werk  wil  brceken  ,  devvyl  'er  dan  geene 
menfchelyke  vindingen  zyn  die 't  verhinderen,  of  voor- 
koomen  konnen:  Zie  van  deze  Ifaterkecr  Commelyn  in  zy- 

ne befchryvinge  van  Amjlerdam ,  jol.  832.  en  vervolgens.  J)e 
Ped  heeft  hier  ook  liienigmaal  zeer  vreeüelyk  gewoedt; 

in  't  jaar  1602.  toen  de  Stadt  op  verre  na  zoo  groot  noch 
volkryk  was,  llorven  eenige  weeken  naden  anderen  over 
de  800.  menfchen  elke  7.  dagen;  in  de  laatfle  week  van 

September  900.  In  'tjaar  1617.  duurde  hier  de  Peft  een 
geheel  jaar  lang;  in  September  wierden  1882.  menfchen 
begraaven ;  en  in  üélober  1619.  lyken :  In 't  jaar  1636. 
heeft  men 'er  binncn's  jaars  17193.  ter  aarde  gebragt;  we- 

derom is 'er  in't  jaar  16^5'.  een  getal  van  16727.  overleden. 
In  't  jaar  1664.  was  de  lyll  der  dooden  24148.  en  in  eene 
weck  1041.  daar  tegen  wierden  'er  in  dat  jaar  1977. paar  ge-  ƒ.  1 179. 
trouwt.  Do&or  Nicolaiis  If  'ajfenaar  heeft  A^ngctekcnt ,  dat  ̂ V"!/- 
in  zeven  jaaren  tydts,  van  den  11.  Augudus  161 7.  tot  den  8. 
II.  Augullus  1624.  binnen  Amdeldam  325-32.  menfchen  door  /'•''3« de  doodt  waren  wechgerukt ;  daar  tegen  in  de  openbaare 

Kerken  s^S77-  kinderen  gedoopt:  zoo  dat  'er  in  dien  tydt 
20045-.  meer  gcbooren  dan  gedorven  waren  ;  zonder  daar 
noch  d' ongedoopte  der  Mennoniten  by  te  konnen  reeke- 

nen; en  opcntlyk  waren 'er  16430.  paar  getrouwt.  Onder 
de  Geleerde  mannen,  of  die  door  andere  konden  en  weten- 
fchappen  zich  vermaardt  hebben  gemaakt,  en  binnen  Am- 
Jleldam  geboren  zyn,  worden  getelt,  Nicolaus  van  Amjlel- 
dam.,  die  omtrent  het  jaar  1446.  gebloeit  heeft:  Hclvicius 
van  Amjleldarn  1489.  beide  Theologanten  gcweed.  Johan- 
nes  van  Amjleldarn,  een  zonderlinge  vriendt  van  H^effelus 
GanzefurtHS,  'tLicht  der wereldt genaamt ;  Zieop  WES- 
SELUS  GANZEFURTUS.  Alardus  va»  Amfter- 
darn.,  een  groot,  en  liefderyk  vriendt  van  Rudolphus  Jlgri- 
cola,  en  een  gelcerdt  Poëet ,  ook  wel  ervaren  in  deGriek- 

fchc  taaie  :  ,  "Johannes  Monferns  ,  Theologant  :  Cornelius 
Crocus ,  in't  jaar  I5'5'0.  overleden;  wiens  leven  door  JV/Vo- 
laus  Cannius ,  mede  onder  de  Geleerden  te  tellen,  is  opge- 
delt:  Gisbertus  Horfiius ,  zeer  vermaart  in  dcGeneeskond  : 

'Johannes Serterius ,  Regent  der  Amderdamfche  Schoole :  'Jo- 
hannes 'fimannus,  een  Theologant  vangroot  aanzien,  Pre- 
dikant te  Bremen,  omtrent  het  jaar  I5-5-0.  een  groot  vriendt 

van  Philippus  Melanchton.  De  boven-genoemde  Nicolaus» 
Cannius :  Nicolaus  Everhardus;  een  Zeer  Vermaart  Rechtsge- 

leerde: Sibrandits  Occo:  Cornelius  Harodius ,  befchryver  van  Boxh, 

^oudt  Batavia:  Petrus  Opmeer ,  ervaren  in  dc  Godtkunde,  toon.v, 
i  Rcchtsgcleerdtheit , Geneeskond ,  Griekfche  taal , en  Hido- 

j  riën  :  Martinus  j^ditu^,  Oppcrgeneesheer  va.n  Frederik  den  P  "^+* 
I II.  Komng  van  Denemarken:  Mattheus  Bajjerfiius,  Kance-  ̂ ^''^T 
lier  der  Academie  van  Douay;  een  Areng  onderhouder  der  1^^^' 
Kerkelyke  tucht  geweed  ,  en  hardt  Hervormer  der  Gee-     /-  °* 
delyken  over  hun  ergerlyk  leven;  hy  heeft  een  boek  ge- 
fchreven ,  hoe  een  Prieder  de  huisgemeenfchap  der  Vrouws- 
perfoonen  moet  fchuuwen  :  Francifius Vermundus ,  &c.  De 
geleerde  mannen  van  jonger  tydt  gaan  wy  voorby.  On- 

der 't  Claffis  van  Amfterdam  daan  (behalven  Amfterdam  •^5!^»"' 
zelf)  de  Steedtjens  en  Dorpen  Naerden,  H-^eefp,  Muiden,  ̂ ^^^^^^ 
Oude-  en  Niewe  Loofdrecht ,  Diemen^  Ouderkerk,  *s  Grave- 
landt  ,  Httiffen ,  Slooten  ,  Sloterdyk  ,  Amjlerveen  ,  Muider- 
berg,  Hilverfum ,  Blaricum,  met  Laren  en  IVaverveen. 

[Het  weinige  dat  de  Heer  Alting  van  dc  groote  en 

magtiee  Stadt  Amfterdam  fchryft,  bedaat  in  't  volgende:] AiViSTELREDAM;  van  deze  Koopdadt ,  heden-  cerrti. 
daags  over  de  geheele  wereldt  zeer  vermaart  (zegt  hy)  inf. 

raaken  ons  niet  dan  d'eerde  bcginlfelen  tot  ons  witenon-  f.ii. 
zen  toeleg.  DeuiterdegeheugeniÜenuvan  zoo  cenehoog- 
verheve  Stadt,  die  geheel  Hollandt  al  lange  in  vermogen 
evenaart,  of  overhaalt,  is  in  de  Handtved  (a)  van  Grave  (a)By 

Florens  den  V.  van  'tjaar  1275-.  den  21.  Oftober,  waar  Boxh. 
in  hy  d' Inwoondcrs ,  van  zyn  volk  onbetamelyk  gehan-  in  Am* 
dclt,  met  vryheit  van  tollen  over  alle  zyne  heerfchappyen  A'''^* befchenkt:  met  geene  duidere  aanwyzinge  dat  het  toen 

noch  geene  Stadt  is  geweed.  D'andere  meldinge  van  deze 
Stadt  vindt  men  by  M.  Stoke  ,  in  't  leven  van  Johan 
den  I.  op 't  jaar  1296.  wanneer  zy  Johan,   Voogdt  van 
Hollandt,  gekomen  om  de  belegeringe  van  Muiden  op  te 
brceken,  ter  herberg  onthaalende,  noch  geene  behand- 
vede  Stadt  was.   Haare  aanwas  is  zy  echter  meed  aan  die 
bevrydinge  van  tollen  verfchuldigt,  als  ook  aan  de  wel- 

verdiende uitrooijinge  van  Gysbregt ,  den  ouden  Drod, 
aan  dat  verfoeijelyk  vloekverbondt  tegens  Floris,  haaren 
Grave,  hantdadig.    De  Stade  heeft  de  naam  van  haare  ge- 
legentheit  aan  den  inval  des  Amdels  in  het  Y',  alwaar 
den  vloedt  eenen  breidel  is  geleit  met  uitwaterende  flui- 
zen,  den  ©am  geheeten  ;  een  naam  haar  gemeen  met  vce- 

le andere  deeden  en  plaatzcn.    Doch  de  vervolgende 
magt  (en  het  topmuit  haarer  grootheit)  heeft  zy  de  wel- 
gelegentheit  des  Ydrooms,  en  zynen  grooten  waterboe- 

zem, mitsgaders  der  Inwoondcren  zuinige  noedheit,  en't wcêrgadeloos  beleit  haarer  hooge  Bedierdcrcn,  ouder  des 

Hemels  bepndi^ing,  le  danken. 
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A  M  S 

AMSTELLANDT,  is  voortydts  met  het  Steedt- 
jen,  daar  na  Stadt ,  cn  nu  het  zeer  magtig  Ar^/lcUam  , 
eeiic  byzondcre  Hcerlykhcit  op  zich  zelve  gcwcell,  niet 
behoort  hebbende  aan  de  Gravc»  va»  H'>lla»dt,  maar  aan  't 
Gedacht  en  onder  de  Hceren  van  Amjlel:  Is  verbeurt  ver- 

klaart, en  aan  de  Holiandtfihe  Graven  gekoomen  ,  toen 

Gysbregt  van  /Imficl,  Hui  landt  ̂   wegens  't  vermoorden  van Grave  floris  den  l/.  ruimende,  naar  andere  landen  gevloden 

was:  Zie  op  A*MSTEL  {Gysbregt  van.)  Doch  al cenige  jaaren  te  vooren  hadt  Heer  Gykrcgt  van  Amjlel  zyn 

Arnfiellandt  aan  den  gemclden  Grave  ''Floris  moeten  opdraa 

A  M  S  (Jj 

ning  aan  zich  getrokken  hebbende :  maar  als  eerde  Leen- 
man drr  Kcrh'  van  Utrecht.  Verder  konncn  wy  hier  niet 

van  handelen,  om  den  lezer,  door  zoo  lange  met  deze 
doffe  bezig  te  zyn,  niet  verdrietig  te  vallen.  Eindelyk 
dan  is  Amjlerdam.,  met  zuljien  recht  of  onrecht  als  't  wil , 
aan  't  Graaffihap  ilollandt  getrokken ,  en  't  wordt  daar  van  ƒ  146^ 
te  gelyk  met  de  Graaflyke  Domeinen  beheert.  Wegens  de- 

ze vcrmcngingc  kan  men  tegenwoordig  de  grenzen  en  be- 
paling van  Amjlellandt  niet  recht  van  die  van  Hollandt  on- 

derfcheiden.     Over  Amfiellatidt  woidt  wel  altydt  eea 

Comtn. 'ft- 
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Bailjuuw  geftelt,  maar  zyn  gezag  (Irekt  zich  zoo  wydtniet 

gen,  en  't  zelve  vveêr  van  hem  in  Leen  (Achterleen)  juit,  aIsweldeJurisdidievan/^;w//f//^w^«voordczengewee[t 
ontfangen,  omdat  hy  met  den  BiJlchop  van  Utreeht  onbe- !  is. ,  Dat  men  in  deze  Nederlanden  vcele  ter  neer  leggcn- 
tamelyk,  omtrent  het  Kafteel  van  Vredelandt hadt  gehan-  j  de  Boomen  in  de  Veengronden  vindt,  is  eene  genoeg  be- 

delt; en  in  eenen  van  hemverloren  Slaggevangen  wierdt,  I  kende  zaak:  Doch  zeer  aanmcrkens-  en  vcrwonderens- 
ook  door  geen  ander  middel  los  kongeraakeu:  Zie  op  waardig  is  't,  dat  men  in  ók  Amjlc Handt  noch  hedendaags 
jOHAN  VAN  NASSAUW,  BiJ/ehoj?  van  Utretèt.  lomdckt,  dat  omtrent  60.  Roeden  aan  weêrzyden  des y^^- 

I3uiten  tvvyfel  heeft  dat  werk  in't  hart  van  denHcere  van  \ftels^  van  Amjierdam  af  tot  voorby  Ouderkerk.,  t'xchy  na  vyf Amjlel.,  tegen  Grave  Floris ,  groote  verbittering  verwekt; 
hem  ook  te  ligter ,  met  de  Heeren  van  U'^oerden  en  Felzen , 
doen  aanfpannen;  alhoewel  anderen  hem  in  't  vermoor- 

den zelf  onfchuldig  houden  :  Na  die  daadt  trok  Grave  Jan 
van  Hol  landt,  enz.  zoon  van  Grave  Floris.,  Amflellandt 
t'eenemaal  ian  zich.  Wanneer  nu  deze  Grave  jan  èiï\e 
jaaren  daar  na  kinderloos  overleedt,  wierdt  Heer  Jan  van 
HenegouvJ,  ̂ txe^X.  Jan  van  Avennes,  zyn  nazaat;  hy  was 
een  zoon  van  Adelheit,  die  zulter  was  van  li'Hlem  den  U 
Grave  van  Hollandt ,  enz.  en  Roomfch  Keizer  :  De- 

ze fchonk  de  Heerlykheit  van  Amjlel  en  Woerden  aan 
zynen  broeder  Gwy  {Guido)  toen  Thefaurier  van  Luik., 
nadcrhandt  Bijfchop  van  Utrecht.  Na  de  doodt  van  Gra- 

ve Jan  van  Henegouw  ,  heeft  zyn  zoon  Grave  Willem 
OÜdenh.  ̂ Biffchop  Guido  overleden  Zynde)  Amjlellandt  ci\  Woerden 
vc  naar  zich  getrokken ,  hechtende  beide  deze  Heerlykheden 
WHtda  aan  Hollandt.,  in  't  jaar  1317.  Hier  ftaat  aan  te  merken, 
i»Htjl,  (Jat  d'oude  Gefchichtfchryver  Heda  zegt  ,  dat  Grave  Jan van  Hollandt  de  Heerlykheden  van  Amjlel  en  Woerden  aan 

den  Bijjlbop  van  Utrecht  gaf,  die  de  Kerke  van  Utrecht  te 
vooren  ontnomen  waren.  En  daar  na:  „  maar  Grave  Wil- 
„  /<■/«,  toen  zyn  oom  Biffchop  Gttido  gellorven  was,  nam 
„  de  voornoemde  Heerlykheden ,  door  zynen  vader  ̂ '^«her- 
„  (lelt,  tegens recht  en  reden  naar  zich,  even  als  waren 't 
„zyneErfgoedcren  geweeü,daar  ze  toen  eigentlyk  aan  de 
„  KerkvanUtrechthehoorAcn.  De  nauwkeurige  onderzoe- 

ker onzer  Oudtheden  Am.  Buchelius ,  in  zync  Aantekeningen 
op  Wtlh.  Heda.,  toont  in  't  brccde  dat  Amflellandt  een  Leen 
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of  zes  voeten  gravcns,  in  't  Veen  een  Onderaardtfch  Bojch  idem 
van  Boomen  vertoont:  De  grootfie  ,  dikfte  ,  en  ftcrkde  Comm. 

Stammen  leggen  alle  naar  't  Zuidtwerten  om  verre  gefla-  ƒ14*. 
gen  ;  maar  de  kleine  en  dunltammige  Haan  noch  recht 
over  eindt :  Aan  zommige  takken  hangen  Nooten  en  an- 

dere Vruchten,  ganfch  gaaf,  en  in  zyn  geheel:  Naar  Ab- 
koude  Ihekt  zich  dit  Boich  breedev  uit,  en  't  fchynt  daar 
Fikenhout  te  zyn,  zeer  taai  en  gebruikbaar.    De  boeren 
maken  'er  latten  van,  om  'er  hunne  Huizen  meê  tc  dek- 

ken: een  klaar  bcwys  dat  het  daar  eertydts  zeer  boom- 

ryk  gcweeft  is,  en  dat 'er  geweldige  Boifchen  geftaan  heb- ben :  doch  door  eenen  zwaaren  Stormwindt  ,  veelligt 
toen  de  Rhyn  by  Katwyk  geftuit  wierdt,  om  verre  gewor- 

pen ;  fchoon  Martinus  Schookius  wil  dat  deze  Boomen  ,  Mart. 

immers  het  meerendeel ,  onder  de  aarde,  alcens  als  de  schook'. Mineralen  in  de  bergen,  gegroeitzyn:  echter  is  het  eet  dljjert 
tegclooven,  of  te  vermoeden,  dat  men  veel  meerVerftan-  deturf- 
digen  zal  vinden  die't  met  hem  niet  houden,  dan  die  hem  /f. 
gelyk  geeven.    Aan  de  Noordtzyde  wordt  Amjlellandt\nn 
V/bcfpoelt,  daar  Waterlandt .,\\\  Nonrdt-Hollandt .,  tegen 
over  legt  :  ten  Ooftcn  heeft  het  de  Rivier  de  Vecht .,  en 
aan  d' andere  zyde  Goylandt:  maar  hoe  verre  't  zich  tea 
Zuiden  en  Zuidtweften  plagt  uit  te  ftrekken,  is  nu  oiibe- 
kent;  fchoon  eenige  mcenen  dat  het  zich  tot  aan  Woerden 
en  Tfeljlein  zou  uitgebreidt  hebben  :  ten  Wellen  paalt 
het  m^xx  lihynlandt :  ten  Noordtweflen  aan  't  groot  Haar- 

lemmer., of  Leidtjche Meir ;  en  d'Ambachts-Heerlykheit  Sloo- 
ten.    Dat  de  Vriezen  voor  meer  dan  1600.  jaaren  op  Am- 

heit  na  de  doodt  van  Grave  Floris  geweltdadig  aan  't  Hol- 
p.Veld.  la-adtjch  Graaffihap  getrokken  is.  Onze  Jan  f^ldenaar  zegt 
•W'*      desgelyks :  4l52Ctff  ttilfcm  fli.ïi  bifcop  jjljiic  lyn  ocm  öoot  tofl.S  foc tmp, 

f  3C0. 

van  d' Utrechtfche  Kerk  is  geweefl:,  en  dat  deze  Heerlyk-I Jiellandt  ̂ cwoont  hebben,  poogt  A.  Montanus.,  by  C.  Com-  A.Alen- 
^         ̂ '  ■  '   '■  .        .    yyjgiy.^  ̂ g^y.  ~y^g  kefchryvinge  van  Amjierdam  gevoegt  ,  uit  tan.be- C.  Tacitus  te  beweeren  ;  (tellende  met  eenen  Maternus  .,fchr.v, 

Euchanus.,  eï\  Valer ius .,  voor  de  eerde  Planters  des  Chri-  Amjl. 

ftendoms,  in,  cn  omtrent  dit  Gewelt.    De  grondt  van  >nCcm~ 
Amjlellandt  is  doorgaans  week,  moeraffig,  en  broekach-  '^^h'* 
tig.    Daar  is  geen  Bouw-  doch  alleen  maar  Gras-  eh^-'^S. 
Veenlandt;  zeer  laag,  en  daar  door  waterachtig:  der- 

nam  \}\  iw  finirc  macijtcn  Die  Ijcetlicljeiit  öan  tooetbcn  en  üan  mwt 
lid  dl  btonncfc  acu  fjollant  en  ftttc  öacc  Hm  bacl^utoen  en  ̂ nv 
fcfjoutcn  en  fejjDc  Dat  Die  tmec  bfcrliftöegöf»  öcn  bijcop  fmcn  ocm 
jjefifjetien  toaren  tooec  fims  uaDcrji  tnie  /  eu  Dat  fi  ujat  recijt  luii 
öie  tierraöerö  ban  aemitel  en  üan  tooeröen  aan  fjoUant  öö^f o'n«» 
toacen.    De  Hollandtfche  Schxyvers  bekennen  wel  dat 
een  gedeelte  van  Amjlellandt  een  Leen  der  Kerke  van 
Utrecht  is  geweefl;  maar  willen  niet  toeftaan,  dat  ge- 

heel Amjlellandt  en  Amjleldam  zoodanig  een  Leen  geweell 
zoude  zyn.    Ons  werk.  is  't  niet  in  dit  verfchil  te  tree- 

den :   Alleen  voeren  wy  hun  den  Hollandtfchen  Mat- 
M.Vojfu  thias  Fojfius  te  gemoet,  met  den  naam  en  titel  vanHi/lo- 
jtarb.     ryfchr\vcr  der  Staten  van  Hollandt  vereert.    Hy  {Vojjius) 
/•i8».    den  Verzoenbricf  tulFchen  Grave  Floris  den  V.  en  Heer 

iSi.      Gysbregt  van  Amjlel  den  IH.  over  't  voorgevallene  wegens 
'I  Kafleel  Vredelandt  ,  enz.  kort  voorltellende  ,  fprcekt 
aldus  :  In  ''t  jaar  1280.  hebben  Woerden  en  Amftel  van 
den  Grave  vergijfenijfe  bekoomen.,  mi  dis  dat  ze  'met  tede  al- 
leenlyk  beloofden ,  dat  ze  hem ,  noch  iemant  van  zyne  nakome- 

lingen., noch  ook  den  BilTchop  (van  Utrecht)  eenig  ongemak 
aan  doen  zouden.     Dat  ze  de  bezitting  van  Vredelandt  en 
Montfort  aan  die  van  Utrecht  zouden  over  laaien,  en  dat  ze 
voor  des  Graven  kojlcn  in  den  Oorlog  gedaan ,  zoudek  bekennen 
dat  hare  Heerlykheden  Leengoederen  waren  van  de  Hollandt- 

fche Graven ;  en  indien  ze  ooit  iegen  deze  artykelcn  misdeeden^ 
dat  alsdan  alle  Hterlykhedcn ,  dte  Z-V  bezaten ,  aan  den  Grave 
zouden  vervallen  \  en  dat  hy  ( Grave )  die  dan  op  de  zelve  wy- 
ze  als  zy  nu  doen  van  de  Kerke  van  Utrecht  zou  ontfangen. 
In  den  Verzoenbrief  zelf  luiden  de  woorden  vry  wat  fter-  jyj^  Fr^jeen 
kcr  ,  daar  wy  alleen  maar  deze  woorden  uit  trekken  :  Schilden  D 

Vtr-    ©ocrt  fo  tcbbcn  toi  berfefierb  cnbe  #ccc  Amout  onfcn  2?^ücDec  op 
3.om.    aii  onfc  gocD  /  cnDe  op  all  onfe  'ilanb  /  cnD  op  all  onfc  ïjecifcap. . . 
tne/cj-c  eiiöe  ofte);/  Df?'  dat  oBoö  umcii  moctc/  onfc  qocD  Dcrbociben  / 

foo  fonCe  tiie  'ibym  enöe  fmc  Bahomclmarn/  öit  ijocij  {joiiDcu  te 
fwrtujt  iccnc  Dan  Den  .ètiftc  oan  Ufrciijt/  met  anDcr?  fmcn  i3ï[)!ctiDen/  al 
UiOfi-  onjcj-anö/  enöc  al  onfe  %'Cïfaip  öE&cclicfe  /  enöe  öiciEijaiie  öie 
pnaai   fai  öoeu  Daac  af  nlfulchcn  Dicniï/  m  men  baar  af  ftf)ulDiij  19'  te 

boni  ben  ̂ X\^t\  cnbe  beraden  aifulrHcn  padit  alji  baat  op  iiaat. 
Hier  uit  volgt  klaar,  dat  hy  al  zync  Landen  van  ii.e\\Gravc 
van  Hollandt  maar  in  Leen  ontfangen  heeft.    Dus  wierdt 
Amjlellandt.,  enz.  wel  van  den  Grave  van  Hollandt  den  Hce- 

ren van  Amjlel  (te  vooren  eerjle  Leenmannen)  in  Leen  , 
doch  toen  in  Achterleen^  gegeevea  ;  de  Grave  de  belcc- 

Önder  Amjlellandt  behooren  Slooten,  Sloterdyk.,  Amjlerveen 
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Mynden  ,  en  Oojldurp.     Amjierdam  is  't  hooft  van  Am-  lujlr. Jlel landt.  f.iió 
AMSTELREDAM:  Zie  op  AMSTELDAM. 
A  M  S  TE  L  V  E  E  N;  ook  AMSTERVEEN,  Ccmm. 

eene  Ambachts  Heerlykheit  behorende  onder  de  Stadt  Am-  Amjl. 
Jleldam.,  gelegen  in  Amjlellandt.    Hoe  dit  Amjlellandt  een  ƒ•  »44« 
leen  des  Birfchops  van  Utrecht ^  na  't  vluchten  van  Hepr 
Gyéregt  y^n  Amjlel .,  om 't  vermoorden  van  Grave  Floris., 
door  de  Heeren  van  Velzen  en  van  Woerden.,  (die  'er  Heer 
Gysbregt  van  Amjkl  mede  ingewikkelt  hadden )  verbeurt 
vvierdt  verklaart  aan  Grave  Jan.,  zoon  van  den  gemeldea 
Grave  Floris .,  enz.  zie  op  AM  STEL  {Gysbregt  van)  ea 
op  AMSTELLANDT.   Hertog  Alben  van  Beyercu 
Grave  van  Hollandt,  enz.  heeft  in  't  jaar  1399.  't  Leen  en 
de  Ambachts  Heerlykheit  Amjlelveen,  ten  Ouden  en  Nie- 
wen  Amjlel,  nevens  alle  toebehoorten  en  afliangingen  , 
verkocht  aan  Heer  Coen  van  Oojlerwyk ,  tot  een  ouilèrtfc- 

voor  hem  en  zyne  Erfgenamen,  om  3100. 
eze  Heer  Coen,  of  Coenraad,  was  de  zoon  ycrlel- 

van  If^illem  Kujcr,  door  de  Hoekjehen  omgebragt  ten  ty-  ̂ ^Sffi 
de  dntAlyt,oCAdelheit,  B\zit  van  Hertog  Albert ,  Grave  van  2.^  May 
Hollandt,  vermoort  wierdt  door  de  gemelde  Hoekjehen :  i^nn 
zie  op  ADELHEIT  van  P0ELGEES1\  Hoe 
de  Heeren  van  Brcderude  nadcrhandt  aan  de  Heerlykheit  ann. 
Amjlelveen  gekomen  zyn ,  kan  met  geenc  zekerheit  uitgc-  ticll. 
vonden  worden.    Dit  is  bekent,  datze  Heer  Reinoud  van  p.  48jt 

Brederode,  in  't  jaar  15-29.  aan  de  Stadt  Amjleldam  ver- kocht:  De  oorzaak  daar  van  was,  dat  Amjleldam,  nu  vry 
magtig  geworden,  hem  geweldigen  indrang  deede,  veele 
zyner  Landcryen  en  Gerechtigheden  ontnam;  de  Muu- 
rcn,  Vclkii  en  Poorteu  van  dc  Stadt  op,  in,  cn  doorzy- 

uc 
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ne  Hccrlykhcit  IciJc;  deSclicidpaalcn  naar  Tyncn  wil  ver- 

anderde,'dc  NW-gcii ,  Watergangen,  en  Dyken  allhikcn, 
cnanderc  dier-^elykc  dingen  meer  bedreet".  Daarover  viel 
dc  //«"«■'•  VJH  Bredcrode  Klagtig  aan  't  Hof  van  Hol  landt; 
het  welk  die  van  Amfladiim  (onaange/.ien  liun  tegen  in- 

brengen) by  flüt-vonnis,  tot  ontruiming,  ten  voordcelc 
r,>n  titwlcrodi ^  cn  vergoeding  van  alle  Icliade,  zou  ver- 

wezen hebben.  Om  vulks  te  voorkomen ,  wierdt  door 
bemiddeling  van  HtUebraudJanszoon  Potter  (anders  Otter) 
Burgenneencr ,  cn  Hcsmanjakubszoon^  Raadt  der  Stadt  A m- 
rtel^am,in  onderhandeling  van  Koopgetreeden,en  gcgee- 
ven  voor  d'Ambachts  Heerlykhcden  van  Aimfteivecn ^  Slo- 

Oojldorp  en  Slotcrdyk,  met  den  aankleven  van  dien, 
zoo  lecn-als  eigen  gocdt  ,  cn  de  leengoederen  tot  een 
onllerrtelykLeen,  ZDoalsvandenHeerc  \anBredcrode  be- 
7eten  was  ot'waren,  de  Ibnime  van  3C00 guldens  in  gerceden 
gelde  ,  en  cene  eeuwige  onlosbare  Rente  van  5-60.  gl. 
jaarlyks  op  dc  Stadt  /Inijlcldani.  De  opdragt  geichiedde 

aan  gemelden  llesmn»  'jftiMszoon:  Keizer  Karei  de  als 
Craz'e  Til»  iJolliwdt ,  cm.  gaf' er  zync  tocllcmming  cn  be- 

krachtiging over,  onder  voorwaarde,  dat  2c  zouden  ver- 
bonden zyn,  na  dc  doodt  van  Heyr/ian  'Jakubszoun  ,  cenen uit  de  Vroedtlchap  der  Stadt  Amfieldam  den  Keizer,  als 

Grave  van  Hollandt,  voor  tc  Itcllcn,  die  dan  quanswys 
gedurende  zyn  leven  lang  de  voorlchreve  Heerlykhcden 
belittcn  zou.  Op  dien  zou  dc  Keizer,  en  de  Graven  ty- 
ne  nakomelingen ,  deze  Heerlykheden  verleiden,  tot  al- 
7ulke  Rechten ,  Dienftcn ,  en  Leenen,  als  gemelde  Heer 
Reinoud,  cn  zyne  Voorzaten,  die  gehouden  hadden,  mits 

doende  behoorlykcn  Eedt,enz.  ditgelchieddein'tjaar  1531. DcGravc  bchiclt  aan  zich  cn  zyne  Nazaten  de  helft ,  of  zulk 

een  deel ,  als  d'Ambachts-Heercn  van  Amjleheen,  Slootcn, 

ANA    ANC  AND 

ömtrcntdc  vyf  in  vcrfciiil  getrokken  Artykelcn,  nictniew, 
maar  al  voor  lang  in  dc  Nederlanden  gclcert  was.    Het  Vertttg 
is  waar  dat  hy  een  boekjen  ,  met  de»  'Ty/el  -vit»  der  Lceken  dsriu- 
•jyc^wvct-r, uitgegeven  heeft,  in  dientydt  bequaamom  leer-  monfir. 
vaamc  R.  Katholykcnde  oogen  te  openen,  ter ontdekkin- 
gc  van  des  Pausdoms  grootlle  dwalingen  ;  maar  niet  om 
hen  tot  dc  volkome  leere  der  waarheit,  in  haare  zuiver- 
heit,  tc  brengen.  Ten  deelc  heeft  hy  daar  in  't  gevoelen 
der  na  hem  opgekomcne  Remonftranten  vervat,  zoo  aan-  vtluan' 
gaande  dc  Pr.fJtyï.-wrt/.f,  of  Godts  Voor-vcrordinccringc,  leeken 
als  '$  menfchcn  vryen  wil,  enz.  De  Contra-Rcmonflran-  We^w, 
ten  merken  omtrent  hem  aan ,  I.  Dat  hy  een  Prieftcr  in  dc 
Roomfciic  Kerk  gewcell  was,  die  hy  om  de  groffte  en 
klaarblykclykfte  knoelten  cn  uitwaflTen  vcrlaatcn  had;  en 
in  den  cerAcn  aanvang  der  Reformatie  tot  den  Kerken- 
dicnll,  by  gebrek  van  Arbeiders  in  dien  grooten  Oogll, 
toegelaten  wierdt.    II.  Dat  hy  geen  groot  oordeel  had 
om  al  les  wel  te  ondcrfchciden  ;cn  weinig  in  vcrfchilllukken, 
die  wat  zwaar  vielen,  geoeffent  was.  III. Dat  hy  niet  be- 
ftcndig  was  in  dc  Religie  ;  ja,  door  ó!' Inqtiifitie ,  in  hech- 

tenis gcraajtt,  zich  tot  cenen  fchandigen  afval  had  laten 
beweegen.    IV.  Dat  hy  zynen  Leeken  lï^egwyzcr  niet  gc- 
fchrevcn  heeft  in  Kcrken-dienit  der  Gereformeerden  zyn- 

de  ,  maar  toen  hy  na  zynen  afval  uit  Neder  landt  naar  'z'""''"* 
Straatsburg  gevloden  was,  om  een  niew  gevaar  tc  ontwy-  ̂ 'J"' 
ken.    Hy  had  omtrent  zes  jaaren  lang  in  'tDorp  Garderen  J*^"^!"^ op  de  Vcluwc  gepredikt,  toen  hy  door  At Inquijitie  gevan- 

gen genomen  wierdt;  en  g^i  i'^ncn  H^egwyzer  der  Leeken 
in  't  jaar  I5'5'4.  "'f'    Nooit  zullen  de  Remonftranten  be- 
wyzen,  dat  hy  geduurende  zyn  Predikampt  heeft  geleert, 
't  geen  hy  na  zynen  afval ,  in  Duitfchlandt ,  in  't  gemelde 
boekjcn  gefchrcven  heeft.  Veele  zyn  'er  uit  het  Pausdom 
gekomen  ,  die  zeer  tretielykc  lichten  in  de  Gercformcer- 

C«m. 
ibicl.      Slooterdyk,  cn  Oojldorp,  met  hem  of  zynen  Bailjuuw  van 
nigerin  AmftelLtndt ,  plagten  te  hctfcn  en  tc  ontfangen  ,  in  alle  j  de  Kerk  zyn  geworden;  maar  ook  sommigen  van  hen 
Ctirula  lyfilraftclyke  zaakcn ,  en  vcrbeurtmakingen  van  goederen ,  hebben  noch  al  eenigen  zuurdccüem  des  Pausdoms  in 
V.  aldaar  vallende.  Daar-bovcn  zouden  die  \m  Amjleldam , 

tot  crkcnteniirc  van  de  gunften,  dat  ze  de  bovengenoem- 
de Leenen  mogten  houden,  aan  hem  cn  zyne  nakomelin- 

gen, C7rrttr«w«/yo//««^//,  enz.  jaarlyks  op  Kers-avondt  dc 
lonime  van  if.  gl.  betaalen.  Doch  deze  Rente  zou  mo- 

gen afgeloft  worden  tegen  den  penning  twintig.  Daar  by 
noch  zou  de  Grave,  of  iemant  zyner  Nazaaten  in  't 
Graaffchap,  deze  Heerlykhcden  met  alle  aan-en  afhan- 

gende plaatzen,  en  gerechtigheden,  zoo  ais  die  van  Arn- 
Jleldam  haar  hadden  gekocht  van  den  Heere  \nn  Brederode , 
mogen  naar  zich  neemcn,  mits  hun  wedergeevende  dc 

Kooppenningen,  die  zy  'er  voor  betaalt  hadden,  en  hen 
ontheficnde  van  de  voorfchreeve  jaarlykfche  Erfrente 

Cem>n. ibid.f. 
871. 873. 

zich  behouden;  inzondcrheit  omtrent  den  Vryen  wil,  't 
Vermogen  des  menfches  ten  goede,  enz.  Van  zulken  (zeg- 
fen  zy  verder)  magmen  wel  aanmerken,  datze  onder  t 
'ausdom  zyn  gcvvecft ,  zonder  dat  dit  d'anderen  tot  eenig 

nadeel  ftrekt.  Indien  ook  Anafiafius  Feluanus,  te  Gende- 
ren  ftaande,  zyn  gevoelen  zoo  had  voorgedraagen,  buiten 
twyfel  zou  hy  daar  over,  gclyk  anderen gefchicdt  is,  oolc 

in  't  openbaar  zyn  beftraft  geworden. 
ANGKEVEEN,  een  tamelyk  Dorp  by  M.  v.  Goud-  Goudh. 

hove»  onder  Naerden  geftclt ; 'maar  't  legt  in  't  Nederftift,  in  d'o. 
oi  h  Nederquartier  van  Utrecht,  gelyk  M.  van  der  Houve,  Holt. 
cn  S.  van  Leeuwen  beter  hebben  aangetekent.    Toen  de  Kron, 
Franfche»  in  't  jaar  1672.  den  inval  in  de  Nederlanden  dee-  f  9f' 

Maar  alle  de  laften  heeft  de  St^dt  Arn/ieldarn  \n  't  jaar !  den,  en  drie  gcheele  Provintiën  bemagtigt  hadden,  zelfs  ook   V.  d. 
Ifjó.  van  Philips  den  IL  Koningk  van  Spanje,  Grave  van 
Hollandt,  enz.  afgekocht.  Dus  is  den  Eigendom  van  Am- 
Jlelveen,  Slooten,  Slooterdyk  en  Oojldorp  ,  met  d'afhangen- 
de  plaatzcn,  Houtryk,  Potanen,  en  Racfdorp,  door  koop 

eenige  plaatzen  in  dc  Provintie  van  Hollandt,  en  daar  on-  Houvt 
der  Naerden,  wierdt  'ervan  Prins  IVUlem  den  HL  cenig  H.  f'. 
volk  in  's  Gravenlandt,  en  't  Dorp  Anckeveen  gelegt,  om  Kron.i, 
deze  beide  poften  tebewaaren.      Franfchen  h'maenlJtrecht,  ■^•ƒ• 

Jdem 
Com. 
ibid 

yliger. 

aan  de  Stadt  Amjieldam  gekomen  ;  alhoewel  een  eigentlyk  \  Amersfoort ,  en  Harderwyk,VLOOï  WLWxtckcm  cn  afgczonde-  '49 
Leen  van ''t  Bifdo/n  Utrecht;   als  onder  Anejiellandt  getoont  ̂ nen.  uit  Naerden,  daar  van  verwittigt,  quamen  terftont IS.  Amjieldam  ftelt  cenen  uit  hunne  Vroedtfchap  in  de 

plaets,  op  wicn  't  Leen  dezer  Heerlykheit  verheft,  en 
aan  wien  het  gezagh,  zoo  veel  de  Lyfsftrafbaare  Rechts- 
magt  belangt,  opgcdraagen  wordt.  Deze  Ambachts- 
Heeren  zyn  ,  federt  de  gedachte  koop  van  Heer  Reinoud 

geweeft  ;  in  't  jaar  T5'3I,  Heyman  'Jakubszoon  van  Ouden- Amjlel.  Iffl  ,  Kornelis  Kuik  Sybrandszoon.  Ifóo,  Simon 
Marten  Dirkszoon  van  de  Riivjiel.  1 5'74 ,  yakob ,  Gerrit 
Thcevjszoon.  Ifyp,  Mr.  Willem  Bardejius.  1604,  Gerard 

Bikker;  noch  in  't  zelfde  jaar,  Jakob  de  Graaf.  i6z/^,  An- 
dries  Bikker.  i6^i,  Cornelis  de  Graaf,  Heer  van  Zuidt-Pols- 
broek.  Na  zyn  Overlydcn  zyn  'er  noch  Ambachts  Hee- 
ren  geweeft;  Mr.  Simon  van  Hoorn,  over  Amjlerveen ;  en 

over  Slooten  cn  Slooterdyk ,  Mr.  Henrik  Hoofdt.  Na 't  af- fterven  van  yir.  Simon  van  Hoorn,  wierdt  M.r .  Lambrecht 
Rcinjl  Ambachts  Heer  van  Amflelveen,  in  wiens  plaats, 
met  dc  verandering  der  Regeringe  in  't  jaar  1672,  de  Heer 
"Johan  Hudde  aanquam;  die  ook,  na  de  doodt  van  Heer 
Henrik  Hoofdt,  aan  Slootcn  en  .V/(/&^er^/y^  geraak  te.  Dus  qua- 
men  d'Ambachts-Hccrlykhcden  in  't  jaar  1677.  alle  aan 
den  gemelde  Heer  Hudde  Raadt  en  Burgermcefter  van  Am- 

jieldam ,  zie  ook  op,  SLOOTEN,  SLOOTER- 
DYK, OOSTDORP,  enz.  Hoede  Jurifdiftic  der 

Heeren  van  Brederode  zich  tot  diep  in  de  Stadt,  daar  zy 
galg  en  radt  mogten  (lellen,  uitgeftrekt  heeft;  zie  op 
BREDERODE,  (Heeren  van)  Amjielveen  legt  een 

fol.  161.  groot  uur  gaans  van  Amjieldam:  S.  van  Leeuwen  ftelt  om- 
S-7.  trcnt  anderhalf  uur ;  heeft  een  vry  Halsgerccht,  en  eenen 
Leeuw.  Bailjuuwop  zich  zeiven:  't  Haarlemmer-Meer  is  'er  niet 

meer  dan  't  vierde  deel  van  een  uur  (of  myl )  van  daan. 
Het  is  een  oudt  en  zeer  groot  Dorp,  van  de  Graven  met 
verfchcide  Privilegiën  begiftigt.  De  Kerk  cn  Predikant 
ftaan  onder  't  Claflis  van  Amlleldam. 
ANASTASIUS  VELUANUS;  Hy  is  een 

onder  d'eerfte  Onroomfche  Predikanten  in  Gelder  landt, 
gev/eell.  Dc  RcmonUranten  hebben  hem  in  hunne  fchrif- 
ten  dikmaaU  opgchaalt,  om  te  lounen  dat  hunne  Leere, 

jdem 
Cotnm. 
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idem 

Bat.ll- 
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I5Ö. 

met  eenige  duizendt  Mannen  aantrekken,  om  de  gedachte 
Stadt  Naerden  (daar  zyne  Hoogheit  cenen  aanllag  op  ge- 

maakt  had,  maar  die  tot  geene  uitvoering  quam)  ter  hul-  r  '.^J' pc  te  koomen :    Maar  op  hunne  aankomlt  vonden  zy  ze 
van  't  Staten-volk  vcrlaatcn :   gingen  derhalven  naar 's 
Gravenlandt,  om  op  te  paffen,  of  miffchien  des  Prinfen 
toeleg  weder  hervat  mogte  worden.    Den  7.  Oétober 
1672.  dccden  ze  cenen  aanval  op  een  klein Scliansje,  van 
de  Hollanders  in  der  haaft  opgeworpen,  tfn  met  40.  Man- 

nen bezet,  dat  ze  ligtelyk  veroverden,  cn  voort  eenige 
Huizen  in  's  Gravenlandt  verbrandden.  Toen  lietenze  zich 

zien  aan,  of  omtrent  d'Anckeveenfehe  Brug,  daar  't  Re- 
giment  van  den  Overften  Stokheim  gepofteert  lag:   die  ̂'§^^^' met  cene  zonderlinge  klockmoedigheit,  en,  genoopt  door 
de  tegenwoordigheit  van  den  Veldt-Maarfchalk  Prins  Jg^^J 
Mauriis,  in  aller  haaft  uit  Muiden  derwaarts  gereden,  de 
Franfchen  (die  den  9.  dier  maandt  's  voormiddags  ten  n.  mai.D. 
uuren,  met  eene  ftcrke  magt  en  geweldige  furie  aanvie- ƒ  ̂3(;. 
len  )  zoodanig  afflocg,  dat  ze  met  groot  verlies  te  rugge 
moften  keeren :    de  befprongenen  daar  tegen  verloren 
maar  een  eenig  Man,  of  Kapitein.   T>s  Franfchen  hmncvi 
Naerden  trokken  ,  om  deze  fchade  cn  fchande  te  wree- 
kcn,  4cn  26.  November  N.  S.  uit,  meenende  Anckeveeu 
t'  eenemaal  in  de  afch  te  leggen :    Maar  terwyic  zy  bezig 
waren,  met  eenige  huizen  inbrandt  te  fteeken,  wiertien 
ze  van  eenig  Staten-volk  zoodanig  begroet,  dat  ze  fnel- 

lyk  de  vlucht  naar  Naerden  natnen.    't  Dorp  Anckeveen 
heeft  Kerk  en  Predikant  ftaande  onder  't  Clalïïs  van  Ueuw. 
Amersfoort.  ƒ  201. 

ANDEL,  een  Dorp  in  Zuidt  Hollandt,  in  't  Landt  nouve 
van  Altcna,  onder  dc  Stadt  Woudrichcm  ,  of  Workum.  ƒ.1  ij. 
Heeft  Kerk  cn  Predikant  ftaande  onder  't  Clalïïs  van  Gor-  j^cm nichem.  M.vder 

A  NDELFT,  een  Gclderfch  Dorp  in  d'Over-Betuw.  Houvt 
Toen  't  geheel  Hertogdom  Gelderlandt,  t'  zamen  met  het  h.v. 
Graaffchap  Xutphen,  in  't  jaar  if47.  geftelt  was  ter  op-  Kron.t. 
brcnginge  vaii  7^000  guldens,  Itont  het  Quartier  van  D. ƒ.79. 
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Niewim^t»  (  een  der  vier  Quartieren  dezes  Vorflendoms) 
daar  in  op 24342.  gl.  gezet:  tot  welke  fomme  de  Ovcr- 
Bctuw  (een  der  zes  verdeelingeii  des  Niewmeegfchen 
Quartiers)  opbrengen  mort  3896.  gl.  daar  in  rtont  het 
Dorp  Andelft,  een  der  24,  of  25.  Dorpen  van  het  Over- 
Betuwfche  gedeelte,  gefchat  op  97.  gl.  3.  i\.  ii.  p.  Het 
laagfte  behalvcn  vier;  en  even  zoo  veel  als  Dornïk  met 

Kojl'em, ANDREAS,  of  ANDRIES  van  KUIK, 
zoon  des  Graven  van  Kuik  ;  XXV.  Bijfchop  van  Utrecht; 

opvolger  van  Godebald;  aangekomen  in  'tjaar  1128.  {Snf- 
fridusPetr't.,tn  anderen,  hebben  11 27.)  was  een  zeer  zacht- 

moedig, beleeft,  en  vreedzaam  Heer.  Eenigc  gunitelin- 
gen  van  Pctronella,  weduwe  van  Grave  Floris  van  Hol- 
landt,  moeder  van  den  minderjarigen  Grave  Dtderik  den 
VI.  hadden  weeten  te  bertellen,  dat  eenen  Afcclitnus  ,  of 
An^elmus.,  een  ganfch  ongeleert  en  ongefchikt  Kapellaan, 
tot  Abt  van  't  Kloortcr  van  Egmondt,  toen  zeer  ryk  (als 
't  voornaamrte  van  de  weinigen,  die  'er  ter  dier  tydt  in 
HoUandt  waren  )  ingedrongen  wierdt.  Deshalven  gin- 

gen ook  de  meerte  giften  van  Godtvruchtige  lieden  der- 
waarts. Eenige  booze  of  quaadtaardigc  menfchen  aldaar, 

namelyk  Volhert ^^g^'^ •,  cn  Steven.,  wiftenwcl,  dat  de- 
ze niewe  Abt  zich  tegens  hen  niet  zou  durven  ftellcn,  't 

7y  wat  ze  ook  mogten  onderneemen.  Daar  op  trokkenzc 
byna  alle  de  Klooilergoederen  aan  zich;  ja  lieten  de 
Monnikken  niet  zoo  veel  behouden,  daarze  genoeg  aan 
hadden,  om  van  te  konnen  leeven;  maar  gcnoodtzaakt 
wierden  om  by  de  huizen  te  gaan  beedelen.  Het  liep  zoo 
verre, dat zy  eindelyk,terwyl  GrawZ^/t/fr/^naar  Jerufalem 
was,  hunne  klagten  aan  BiJJchop  Andrcas  dceden  ,  die 
daarop  Ajcellyn^Lh  Abt  afzette,  en  eenen  anderen  in  zync 
plaats  aanrtelde,  door  wiens  vlyt  het  Kloorter  weêr  in 
beter  ftandt  wierdt  gcbragt.  Deze  Billchop  Andreas  ver- 

kreeg van  Keizer  Koenraadt  den  II.  de  verniewing  ,  en 
beveltiginge  van  de  Gift  Ooftergoo  en  I-Vejlergoo in  Vries- 
landt ,  weleer  aan  d'Utrechtfihe  Kerk;  maar  door  Keizer 
Lotharins ,  voorzaat  van  Koenraadt ,  haar  ontnomen,  en 
aa.myncnJSicc(  Gr.^ve  Diderik  van Hullandt ,  enz.  gegeeven. 
Deze  herrtelling  gefchiede  in  't  jaar  1138.  Dus  zyn  deze voorname  Vriefche  Heerlykheden ,  Ooftergoo.,  bcgrypende 
de  Steden  Leeuwaarden Dokkurn.,  drie  tretïelyke  Abdyen 
en  menigte  van  Dorpen,  zich  uitftrekkende  van Leeuvjaer- 
den  tot  aan  de  Lauwer.,  die  door  Dokkum  heen  loopt; 
en  IVeftergoo .,  waar  in  leg^^en  de  Steden  Stavoren.,  Bols- 
vjaerdt^  Sneek,  Sloten,  H'^orkum,  enFranekcr,  nevens  veele 
Dorpen,  en  desgelyks  drie  Heerlyke  Abdyen,  gaande  van 
de  Zuiderzee  af,  tot  Leeuwaerden  toe,  anders  ook  Oofl-Vries- 

landt,  tullchen  't  Flie  en  de  Lanwcr,  genoemt,  dikmaals  j  bekomen.  Haar  üom,  Grave  Herman  van  Kuik ,  Bif-  ̂ •l-l'^ van  Heer  verandert;  nu  aan  de  Kerk  van  Utrecht,  dan  aan  !  fchop  Andreas  van  Utrecht,  en  Godevaart  van  Arentsberg, 
de  Graven  van  llollandt ;  naar  dat  de  Keizers  d'een  of  d'an-  '  Bloetvrienden  van  Hadewich,  weigerden  ze  hem.  Floris  de 

dere  partye  gunllig  waren.  Ondertulfchcn  lieten  zich  de  |  'Z.warte,  daar  door  verbittert,  won  degunrt  der  Utrechtfche 
Vriezen  hunne  Vryheit  door  geenepapiere  Bullen  ontnee- 1  Burgeren  t'  zynwaarts,  ( AeWecr  Pontanus  i\e\t ,  dat  z?»^',  aan- 
men,  maar  verdcedigden  de  zelve  door  de  wapenen:  zoo  \  gevoert  door  onbetamelyke  lurten,  enden  fpyt  vaneenen 

dat,  noch  dc  BiJ/'choppen  van  Utrecht ,  noch  de  Gr(ïw«  iw;?  j  blauwen  fchcen ,  Hadevjich  fcha^ikte ;')  en  vondt  daar  door Hollandt ,  veel  voordeels  van  deze  gitte  genoten.  Den  gelegentheit  om  Bijfchop  Andrcas  uit  de  Stadt  te  jaagcn  , 

meerten  tydt  voerdenze  den  tytel  zonder  bezit,  en  alzoo't  !  ̂  daar-boven  zyne  Ve.^ing  Lcxmondc  te  verbranden.  'De 

AND  df 

Utrechtfchen  Biflchop  Andrcas  fchreef,  niet  was  die  Hil- 
debert,  die  zoo  diep  in  des  Paus  Hunorius  gunlle  en  gra- 

tie ftont:  maar  vermits  Platina  uitdrukkeiyk  zegt,  dat 
die  Jiildebert  Biffchop  der  Cenomans  (of  Mans)  was,  eu 
llildebert,  die  aan  den  Bilichop  van  Utrecht  iQ\\Kt:.tï ,  Bil- 
ichop  v-xn  Mans  genoemt  ■wo'idi.;  daar-boven  dat  Paus //<>- 
norius  de  //.maar  f.  jaaren  en  2.  Maanden  heeft  gcregeert, 
(van  't  jaar   11 25-.  tot  in   1150.)  zou  men  bezwaarlyk 
eenen  anderen  Biffchop  Hildcbeyt,  in  dien  zelfden  tydt , 
konnen  vinden,    't  Is  waar  de  Hiftorien  getuigen,  dat 
Biffchop  Hildebert  daar  over  re  Romen  in  de  gevangkcnis 
gewo»pen,  en  wreedt  gehandelt  wierdt :  Maar  hoe  icliynt  Idem 
dat  over  een  te  komen  met  het  in gtmjl  by  den  Paus  Ho-  Merula 
norius  te  ftaan ?  Ook  komt  hier  tegen  in  bedenken;  d-dt '^'d 
HoMorius  maar  eenen  korten  tydt  den  Roomfchen  Stoel 
heeft  bezeten;  dat  Hildebertus  eerrt  na,  of  kort  voor  des 
Pnus  doodt,  aan  Biffchop  Andreas  zou  gefchreven  hebben;  ̂ '^r 
zoo  dat  door  Honorius  nazaat ,  Innocentius  den  11.  de  gedachte  ̂ "^^  t' 
wreedtheit  tegens  hem  kon  geplcegt  z^n.    De  misvattin- 
ge  van  twee  Hildeberten  't  ecner  tydt  kon  daar  uit  zyn 
ontftaan ,  dat  eenige  Schryvers  onkundig  zyn  geweelt 
dat  Herben,  Biffchop  van  Mans,  Aartsbilichop  van  7o«>-x 
wierdt  gemaakt,  den  zei  ven  perfoon  voor  twee  verfcheide 
perfoonen  neemende:  dochwy  laaten  dat  onderzoek  over 
aanarideren.  Andreas  van  KHik,\^\'Rz\;0'^vm  Utrecht  zynde, 
ontftak  weer  het  vuur  des  Oorlogs  tuflchen  Hollandt  en  't 
Sticht.    Grave  Diderik  de  VI.  zoon  van  Grave  Floris  den 
Vetten,  nu  mondig  geworden,  bereidde  zich  ten  oorlog 
tegen  Grave  Herman  van  Kuik,   omdat  zyn  Vader,  by 
Hemert ,  dezen  Dideriks  Over-grootvader,  Grave  Floris  den  1. 
verflagen  hadt.    De  Jonge  Grave  Herman  van  Kuik  ver- 

zocht aan  zynen  broeder  Bifjchop  Andreas,  eene  verzoenin- 
ge  uit  te  willen  werken,  tuflchen  hem  en  Grave  Üider:k: 
't  Verdrag  wierdt  ook  getroffen ,  onder  voorwaarde ,  dat 
Herman,  om  zyns  Vaders  misdaadt  te  boeten,  en  tot 
troort  der  ziele  van  Grave  Floris,  uit  den  grondt  zou  doen 
opbouwen,  een  Prasmonrtratenzer  Kloolter,  of  Convent 
te  Marienwaerdt ,  tulTchen  T/e/,  Culembnrg,  en  Bf.uren  , 
ook't  zelfde  wel  van  jaarlykfche  inkomltcn  voorzien.  De 
Heer  'J.  I.  Ponta:-ius  Itelt  de  volbouwinge  van  dit  Kloof- 
ter  op  'tjaar  128;  maar  't  zal  vcelligt  wat  laater  moe- 

ten zyn,  om  dat  Andrcas  eerlt  in  'tja.ir  1128,  of,  vol- 
gens Suffridus  Petri,  II 27.  liilfchop  geworden  is ,  en  zoo 

veele  zp.aken  zich  bezwaarlyk  in  zoo  weinig  tydts  toege- 
draagen  konnen  hebben.    Floris  de  Zwarte,  Broeder  van 
Grave  Diderik  (voorheen  met  hem  in  oorlog  geweelt ;  Pontan. 
maar  nu  verzoent)  deed  verzoek  om  Hadewich,  dochter  ̂ '-d- 
\an  Arnold ,  Grave  oF  Vryheer  van  Reekem,  ten  huwelyk  f'/'^^-^' 

te  bekomen.    Haar  Oom,  Grave  Herman  van  Kuik,  Bif-  -D. ' 
7.  r. 

fh.  in 
Poly- chron. 
Platina 
de  vit. 
Pon  rif, 
in  Henr. 
11. 
Meru- 

las  tydt 
thre/oor 
ƒ740. 

gewaandt  recht  zonder  eigendom.  Opdat  de  Lezer 
over  deze  giften  en  v/edcrgitten  der  gedachte  twee  voor- 

name Vriefche  Heerlykheden,  andere  Schryvers  naziende, 
door  de  verfcheidenheit  der  benaamingen  zich  niet  mogte 
verwarren,  dient  ge  weeten  ;  dM  Ooftergoo  en  IV^eftergoo ,  in 
d'eerfte  zeer  oude  druk  der  Hollandtfche  Kronyk,  Oojibergcn en  IVcftbergen  genoemt  worden;  van  Regnerus  \SWöy«x, 
Ooflergoude  en  if^eftcrgoude ;  van  Petrus  Scnverius  OoftJrgou 
en  iVeftergou;  ook  Oojlergoe  en  H^eftergoe:  Maar  ' by  ' de Vriezen  meert  doorgaans  Ooftergoo  en  U^cftergoo.  Biflchop Andreas  van  Kuik  zette  twaalf  Prierters,  om  hun  zeer 
ergerlyk  leven  uit  het  Kloorter  van  Stavoren,  en  in  der 
uitgezetten  plaatze,  Monnikken  uit  het  Kloorter  te  Oofl- 
broek.  Hildebertus ,  Aartsbilfchop  (  by  anderen  Bilfchop  ) 
van  Mans,  was  een  zeer  geleerdt  Heer,  die  zoo  iu  zync 
predikatiën,  als  fchriften,  de  fnoodtheeden  der  Geertely- 
ken,  zyns  tydts,  zeer  hardt  aantarte,  ja  zelfs  der  Pauzen 
niet  voorby  ging;  hy  noemde  hunne  zich  aangematigde 
magt,  eene  Tirannye,  en  datze  van  Romen  den  Stoel 
van  alle  boosheit  maakten;  heeft  ook  aan  dezen  Biflchop 
Andreas  eenige  brieven  gefchreven,  hem  ernrtig  tot  Re- 

formatie van  zyne  Geertelykheit  vermanende;  met  be- 
dreiginge  van  Godts  vloek,  indien  hy  zulks  naliet.  Ech- 

ter zietmen  deze  brieven  m  Epiftolis  Hildebcrti  niet.  Men 
heeft  'eralleenlyk  een  gedeelte  van  gevonden,  de  ande- re zyn  gefmoort.  Tot  bericht  van  den  Lezer  achten  wy 
dienrtig  hier  aan  te  merken  ;  dat  de  Paulfelyke  Hirto- 
ryfchryver  Platina  gewag  iiiaakt  van  eenen  Hildebertus, 
Bilfchop  deï  Cenomans  (of  van  Mans)  by  den  Paus  Hono- 
rius  den  //.  in  eene  zonderlinge  grootachtinge ,  wegens 
zyne  Hclden-en  Treurgedichten:  Doch  hy  zegt  alleen 
dat  hy  hem  tot  Aartsbilfchop  van  Tours  verhief.  Eenigen  , waar  onder  ook  Merula,  houden  voor  w.aarfchyn 

oude  Rymkronyk-SchryvcT'  Aielis  Stuke  zegt ; .tioo  öat  fjcm  9{mv$  tier  ttonbe 
€>f  bcniDc  tinc  IDciic  EcfinonDe/ 
*Dat  DOC  ma.'j  ten  Imite  ̂ 'mhtj 
«tnDc  ucrtioct  Ijcm  IjUrccljt  mrcöc. 

Dat  vertoornde  BiJJchop  Andreas  en  zyne  bloetvrienden  O. Hol.'. 
niet  weinig.  Floris  de  Zwarte  reedt  byna  dagelyks  buiten  Kron.f. 

de  Stadt  Utrecht  ter  Valkenjagt,  met  een  gering  gevolg.  ̂ 'i-B-de Godevaart  van  Arensberg  lei  hem  laagen,  overviel  hem  dient 
by  Abftede,  even  buiten  de  Stadt  Utrecht,  en  lloeg  hem 
doodt.     Grave  Diderik  van  Hollandt,  zeer  verbolgen  over  -"r 
dit  vermoorden  van  zynen  broeder,  vergaderde  Volk , 

verdreef  eerrt  Bifchop  Andreas,  daar  na  Grave  Herman  van  ̂   "o," 
Kmk,  met  gruwelyk  landtverdcrf  en  fchade  der  onder-  ''^^fff daanen:  Maar  na  de  doodt  v.an  Keizer  Lotharius,  idie  zy-  g^^- 
nen  neef  Grave  Diderik  byftont,  wierden  Bifjchop  Andreas  fch^  Kr. 

en  Grave  Herman  van  Kuik  weêr  herflelt  :  de  laatrtge-  p,  ̂j.  * noemde  echter  zulker  wyze,  dat  hy  zyne  Landen  ter  leen  Sck  tan, 
van  Hollandt  mort  houden.    Dat  d'  Utrechtfchen  zich  zoo  ƒ  90. 
gereedt  tot  Floris  den  V.  neigden ,  gefchiedde  uit  vreezevoor  Vonian. 
rynen  Oom  Keizer  Lotharius;  ook,  volgens  de  oude  Hollandt-  i.D.f. 
fche  Kronyk,  uit  genegentheit  tot  zynen  broeder  Grave  Di-  74- 7y- 
derik  van  Hollandt.    Keizer  Koenraadt,  nazaat  van  Lotha-  ^'oki 
rius  ,   was  Bijfchop  Andreas  veel  goedtgunlHger.     Deze  ̂ y^^r. 
Kerkvoogdt  rtorf,na  dat  hy  den  Bifllhoplyken  Stoel  10.  ̂'«'w- 
andere  zeggen  11.  jaaren  bezeten  hadt,  in  't  jaar  1138.-^ 
(1139.)  den 9.  kalende  vanjulius,  (anderen den  29.  Junii;) 
wierdt  begraaven  in  St.  Martens-of  de  Domkerk,  by  zv-  %lf' ne  Voorzaaten.  Jan  Veldenaar  rtelt  niet  zynen  rterf-maar  <y  ̂  

begraafnisdag  op  den  voorfz.  23.  Junii.    De  opvolger  van  f\'  ' Andreas  is  geweert  Hcribertus  {Hcrbertus,  of  fi'aardebertus ) 
van  Beron. 

Tot  meerder  bevertiging  en  opheldering  van  't  leven i«v     A.,,  >  j. —  wwio^v..  ,».iaii.^uyii-      1      iiiccrucr  ueveuiguig  en  opnemering  van  t  leven 
nla,;,vn  ^'^^.^^F'^  B.flchoppen  van  dien  dezes  Utrechtfchen  BilTchops van  Kuvk,  willen 
naam  zyn  gewcefl;  cn  dut  Biffchop  HiUcbcrt,  dic  aan  den  !  wy  hier  eerft  byvoegen  het  gcene  d'Oude  Hirtöryfchryver 
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66  AND 

JaMFeUenaarvrLn  hem  gctviigt  iiiryncn  FafcteulMsTemporum , 
en  dan  alles  wat  dc  Schryvcrs  van  't  Batavia  Siura  van 
hem  hebben  a^ngctekcnt  :  Dus  hoorcn  wy  den  ccrilen 

fol.  ccivii.  b.  in  lync  cigc  taaie:  '.HnCipcn^  öfc  örnicn  focii 
toan  Uiiiuh  mi  Dic  vii'  bil'rop  imn  Dtrcrlit  v  laar  lonc.  ïJiïD.i,ü f  ni  toi'ïi  man  rcrhf  Inh  cn  iij'ccöfaniitb.  3^ctc  lnfiop  i)aö  övotc  la|l 
om  DC*  orcufn  ïiiTmansi  toil  nan  Dan  ftium  tc^hfii  «icnc  ©irh  unii 
Ifollaiu  /  toant  ̂ ittfi  ïjfcinan  luin  Wiuih  öic  had  ueïvaöcliih  laijcn 
BclcPt  tot  KbilcDcn  luiten  Dtrcrht  rn  iloccf)  Doot  lonrhcfc  Jrlori'si 
uan'ljollant  üiiiic  tS^iiTHti  li.'orDcr/  taa  Ijntot  reet  uiicgrn  imr 
tlnrn  loiiglun  nöDcrfchap  vSjnoc  oicuf  3>ircli  Dcöc  hier  cvotcto.;aah 
op  cnDf  iui-ö:fct"öi"ii  orfiiüc  nan  luiiiih  Vut  ruu'ii  laniu'/  cijac  ucv- 
toofthMlIc  fiui  lanr/  ni  Dic  bifcDpcnDoztlnitiitrerhtiint  onthouQfn; 
<enüc  öir  «cnfcc  Xotharius'/  öii-  oi'cuf  2^irl•H^i  cnöe  jonhcr  JrlorenjS 
Ocm  ina.t;/  ̂ Dic  Dit  fccc  iia-ci:oft/  Dic  IcyDc  ïjcniiai!  naii  l^imirfi öarh  uaii  recht  rn  nam  \)cm  met  ocrDccl  al  fnn  toccrdirhcnt  ciiDe 
fnns  orciicn  narm  /  tn  toert  ontoreeil  Iji  en  Hui  naeoineliiiflcn  /  cnDc 

f)et' toert  hem  al  bctarit  Dat  hi  en  |).in  ouDer.Êi  örn  tjreuc  naii  l}ollant pc  misDacn  haöDin.  <i2n  (^ermaii  focnDc  mit  s;recrï5>irrli/  en  hi 
toert  oreer"  c>ireli^i  iiwn/  cnDc  hl'  ttirhtcDc  Dat  eloolec  tot  \mu 
JRarien  ©cerDc  tc  betctinohc  €n  De  bifeop  itnDJie.e.  quam  tocDcr 
tal  1'nn  itaDt;  »i;nDc  fcttc  y\\  pzieilercn  nnu  öcr  licrhen  naii.5>taucr£ii 
om  heer  onccrfacm  Icucn;  €nDc  b:orht  Daar  tocDcr  baii4De6'l):oeeli bfi'öe  moiiiehcn  cnDc  nonnen  cru  conuent.ïi  nerflaDermohf.  '^nu 
in  't  laer  jn*C)ri-jriiiij  liarf  Dcfc  üifeop/  cnDc  toert  met  grootcctocer* 
Dief)Cit  bcuraiien  in  Den  5I>omlicrh  op  Die  i.f  halcnDc  uan  juniu.ïi. 

Daar  hebben  wy  ecne  korte  en  eenvoudige  fchcts  van  't 
leven  en  bedryf  dezes  BilFchops ;  laa:  ons  nu  verder  zien 
wat  Vr  de  Roomfchc  Schryvers  van  't  Batavia  Sacra,  zoo 
in  den  Test,  als  in  d'Aantekeningen ,  van  hebbenteboek 
geflagen,  onder  't  opfchrift  van  ANDREAS  VAN 
KUyK,  XXV.  Bijjchop  va»  Utrecht;  dus  luiden  des  eer- 
ftens  woorden:  „  Hier  na,  (tc  vveeten  na  Godehaldus)  is 
„  gevolgt  Aüdreas ^  de  zoon  van  den  Gravc  vaaX«v^,  die 
,,  van  Prooft  van  Luik  geworden  is  Biflchop  van  Ut- 
„  recht:  een  man  ten  uiterlle  genegen  tot  ftilligheit  en 
„  vrede;  en  die  dc  Godtvruchtigiieic  in  het  Klooiter  van 

„  Egmondt,  die  daar  byna  t'eenemaal  uitgedooft  was  , 
„  wederom  heeft  doen  hcrleeven.  Dit  is  byna  het  eenig- 
„  fte  van  eenig  belang  dat  van  hem  by  de  HiÜorifchryvers 
„  wordt  gevonden. 

„  Doch  by  Divsus^  in  het  8.  boek  der  BrabandtfcheGc- 
,,  ichiedeniilen,  Icefl:  men  noch  het  volgende:  I»  het  vol- 
„geelde  jaar,  te  vjeetcn  I132.  hebben  de  drie  broeders ,  Her- 
„  manrjHs  van  Kuyk,  Andreas ,  BiJ]chop  van  Utrecht,  Gode- 
„frtdiis  va»  Arensber^  ,  Z-oonen  van  den  Gr  ave  Hcrmannus , 
,,  onder  wiens  aanvoeringe  Floris  Graaf  van  Hollandt,  in  h  jaar 
„  (  I )  1062.  verflagen  was,  een  aanfiag  gemaakt  op  het  leven 
„  van  Floris  den  Zwarten ,  (  2  )  broeder  van  den  Hollayidtfchen 
„  Grove  Diderik ;  en  hebben  hem  dicht  by  de  muur  en  van  Ut- 
„  recht  doodlgeflagcn. 

„  Heda  (3)  e"n  Beka  fchryven  dat  hy  de  Abdy  Marien- „  waardt,  in  de  Betuvi^e,  tullchen  de  Waal  en  den  Rhyn 
gefticht  zoude  hebben;  alwaar  de  Premunjheits-hecren, 

„  welkers  order  onlangs  opgekoomen  en  ingroote  achtin- 
„  ge  was ,  gcplaaft  zyn  geweeft. 

„  I .  Alle  onze  Hillorifchryvers  verhaalen  dat  Floris  eerft  zyne 
„  vyanden  hadt  geflaagen ;  maar  hy  moêgevochten ,  en  met  zyn 
„  volk  in  het  open  veldt  ruftende,  onvoorziens,  onder  de  aaiivoe- 
„  ringe  van  Hermannus  van  Kuyk ,  van  de  vyanden  is  overvallen  , 

en  gedoodt.  Hy  hadt  byna  alle  de  omleggende  Vorflen  tegen; 
„  de  Graaf  van  Vlaanderen  ,  dc  Graaf  van  Loven  ,  de  Graaf 
„  van  Kuyk,  de  Voogdt  van  Gelderlandt,  de  Biflchop  van  Keu- 
„len,  dc  BilTchop  vanLiiyk,  de  Lotteringers,  enz.  Zie  M  Vol- 
„  fius,  enz. 

„  z.  Beka  en  Heda  fchryven  eigentlyk  dat  de  BifTchop  Andreas 
„  met  groote  moeite  een  zoen  heeft  te  weeg  gebragt  tuffchcn 
„  Hermannus  Gr.iaf  van  Kuyk,  en  Godefridus  Graaf  van  Arens- 
„  berg  aan  den  eenenkant,  en  j3idcrik  de  VI.  Graaf  van  Holi.mdt, 
„  die  hen  om  de  doodt  van  Floris  den  I.  overal  vervolgde,  van  den 
j,  anderen  kant;  en  dat  Hermannus,  volgcnshet  gemaakte  verdrag, 
„  de  Abdy  van  Marien-waardt  heeft  opgetimmert.  Dit  is  al  ge- 
„  fchiedt  voor  den  moort  van  Floris  den  Zwarten ,  Graaf  Dideriks 

„  broeder. ,,  3.  Div2eus,  M.  Voffius^,  en  meer  andere  Schryvers,  van  de- 
„  zen  moort  handelende,  zeggen  dat  Floris  de  Zwarte,  Graaf 
„Dideriks  broeder,  lang  gevrydt  hadt  over  de  Nicht  van  de  ge- 
„  melde  drie  gebroeders:  maar  dat  ze  hem  gedmirig  afgewezen 
„  hebben.  Dit  üont  Floris,  die  een  moedig  en  hooghartig  ka- 

„  rel  \vas,  niet  te  lyden':  cn  miflchien  begon  ook  de  oude  wrok daar  door  weder  te  herleeven.  Hy  maakt  dan  binnen  Utrecht 
„  te  koomen,  en  de  Borgers,  die  doch  doorgaans  niet  al  tc  goedt 
„  Biffchops  waren,  op  zyne  handt  te  krygcn:  dc  Bilfchop  molt  ter 
„  ftadt  uitwyken,  en  ging  zynen  noodt  aan  zyne  twee  broederen 
„  klaagcn.  Deze  de  wapenen  flux  aangefchoten ,  cn  een  hoop  volks 
„  by  een  gekreegen  hebbende,  zyn  ter  Huik  omtrent  Utrecht  gc- 
„  koomen;  en  vernomen  hebbende  dat  Floris  fomwylen  met  een 
„  klein  gevolg  ter  jacht  ging,  hebben  hem  op  zekeren  tydt  waar- 
„  genomen ,  en  te  AbKedc  vcrmoort.  Daar  op  heeft  Graaf  Di- 
„  derik,  om  dezen  moort  te  wreeken,  den  Biffchop  uit  dc  Stadt 
„  verdreeven,  en  is  met  een  magtig  leger  in  het  Graaffchap  vnn 
„  Kuyk  gevallen,  alles  te  vuur  en  te  zwaerdt  verdelgende;  zoo  dat 
„  de  Graaf  zelf,  om  in  de  handen  van  eenen  vergramden  vyandt  niet 

te  vallen  ,  genootzaakt  was  buiten  's  landts  te  gaan  zwerven. „  Doch  na  de  doodt  van  Keizer  Lotharius  is  alles  wederom  in  der 
„  minne  bygelegt. 

AND 

„  Docli  in  dc  papieren  van  Brochins,  by  Buchellus  aan-  tertel- 
gehaalt,  Haat  te  leezen ,  dat  het  voornoemde  Kloofler 

„  in  't  jaar  1128.  op  den  eerden  Juiiy,  gclHcht  is  gewecfl  plaattt „  door  Hermannus  van  Kuyk,  Andreas  vader,  (4)  onder  een  te- 
„  \yiens  aanvoeringe,  gclyk  reedts  gezegt  is,  de  Graaf  ̂ W/« 

,,  F'loris  was  verllagen.    Meelt  alle  onze  Schryvers  maa-  ■van „  ken  gewag  van  dit  Klooller:  het  welke  van  oudts  zeer  hunnen 

„  vermaardt  is  geweeil :  doch  tegenwoordig  is  'er  niet  van  ft^'^m* 

„  over  als  een  weinig  puin.  "^f- 
„  Op  dezen  tydt 'heeft  de  Ridder  Fk/^aW/zj,  die  handt-""""* ,,  dadig  aan  den  moordt  van  Floris  den  Zwarten  was  g 

,,  wecli,  na  dat  hy  de  wraak  van  den  Gravc  Diderik,  Flo- 

„  ris  broeder,  was  oiitkoomen,  tot  voldoening  voor  dc-  "^.'u'^ „zen  manllag,  zyn  KaÜeel  op  de  Maas,  fco.  fchrecden 
„  van  Heusden  gelegen,  tot  een  Abdy  volgens  den  regel  {.yfra- 
„  der  l^remonllreits-I^eeren  gemaakt  ,  cn  daar  by  een  i,en  ie- 

„  Kerk  getimmert.    En  om  deze  niewe  Abdy  tc  bcvol-  lykhe^  ' „  ken,  heeft  hy  eenigc  Monnikken  uit  de  A.bdye  van  Ma-  dcn- 
„  rienvjaardt  ontboden.    De  eerftc  Abt  over  deze  Mon-  daaos^ 
„  nikken  is  gevvcell  Everarduf,  dewelke  aldaar  in  't  jaar  m^r 
„  1168.  na  dat  hy  die  waardigheit  34.  jaaren  lang  hadt  be-  Ar/ipf 
,,  dient,  is  overleden.    Het  oprechten  van  deze  Abdye 
„wordt  niet  alleen  verhaalt  van  onze  Hillorifchryvers,  '^"^ 

„  maar  ook  van  *  Mircus:  dewelke  noch  vorder  verhaalt,  ''''""■^«» 
„  hoe  dat  de  zelve  Fulkoldus  het  Monnikskleedt  aldaar  '''^'^"» 
„heeft  aangetrokken,  en  in  't  jaar  11A9.  is  overleden. 
„  Al  omtrent  den  zeiven  tydt  heeft  dc  liiffchop  Andreas,  ̂ , 

„  zoo  als  althans getuigt,  de  Reguliere  Priefters ,  om  p/^"' 
„  hun  los  en  ongeregelt  leven,  uit  de  Kerke  van  Staveren  J'j^'. „  gezet,  en  andere  Monnikken  en  Nonnen  uitOoflbroek  flrat  Ut 

„  in  hunne  plaats  gezonden:  dan  Bokkenbcrg,  gelyk  reedts  2,  c  ',g' 
„  al  gezegt  is,  fchryft  dit  zynen  Voorzaat' toe.  Diplom. „  Andreas  heeft  den  pligt  der  natuure,  volgens  Beka  en  Bcl^. 
„Bokkenberg,  voldaan  in  't  jaar  11 38.  op  den  23.  Juny,  De  Heer 
„  tien  jaaren  na  zyne  verkiezing  tot  "BilFchopvan  Utrecht:  N.Alke- „  ó^n  Noviomagüs  legt  hem  noch  een  jaar  levens  meer  toe.  made, in 
,,  Hy  is  tc  Utrecht  in  het  graf  zyner  voorzaaten  begraven,  dezake» 

„  Hy  heeft  aan  den  Abt  en  aan  de  Monnikken  van 

„  St.  Truyen  gefchonken  de  Kerk  en  de  Tienden  in  het  '^'^''landt „  Dorp  Alborch,  die  den  Billchop  ceril  toebehoorden ,  om 

„  dat  hy  vluchtig  zynde  aldaar  ingenomen  was  geweeft.  S"""'^*» 
,,  En  ftaat  te  merken  dat  'er  noch  tegenwoordig  een  plaats 

„  niet  verre  van  Heusden  leit,  die  Alborg  wordt  genoemt.  J""!^'"' 
„  Ook  heeft  hy  aan  de  Salvators  Kerke  eenige  eigendom-  ̂ "jrf,  • 
„  mengegeeveuaandcRiviere  denYflel,  omtrcm  Tergouw  "^Jglll', 
,,  en  Haafiregt:  en  eenParochi  in  öot'?,/»^?;?,  aan  de  St.^Jans  ' „  Kerke  van  Utrecht:  waar  van  de  brieven  te  vinden  zyn  fchrif 
„  by  Heda,  pa^.  160.  lól.  ten,hrie- 

,,  De  zelve  BifTchop  Andreas  heeft  aan  de  Kanonnikken  ven,  en 
„  en  de  Kerke  van  St.  Salvator,  gegeeven  de  tienden,  en  papieren, 

„  't  recht  op  de  braaklanden  in  Ryswyk.    Daar  wordr  ook  meidt 
„  een  brief  gevonden,  waar  by  hy  hun  de  tienden  verleent 
„  in  het  dorp  Bodegraven :  welke  gifte  door  hem  gedaan  s^fihre- 

ie  ven,on- „4.  Tk  v/il  liever  zeggen  door  Hermannus,  Biflchop  Andreas  ̂ [^"^"^ „  broeder-  want  de  vader,  onder  wiens  aanvoeringe  Floris  den  I. 

„  in  'tjaar  io6i.  verflagen  was,  zou  dan  al  een  ftokoudt  man  moe-  "''^'* „  ten  ge  weeft  zyn:  ook  drukt  Buchelius  niet  uit  of  hy  de  vader,  of 
„  de  broeder  van  Andreas  is  geweeft. 

„  Wy  hebben  hier  hoe  dat  Diderik  de  VI.  den  moort  van  zynen 
„  broeder  heeft  gewroken  ,  hoewel  dat  'cr  miflchien  nooit  de 
„  grootfte  hefde  tulTchen  de  twee  broeders  is  geweeft.   Men  ziet 
„  ook  hoe  dat  de  zelfde  Diderik  niets  onbezogt  liet  om  wraak 
„  over  de  doodt  van  zynen  O  ver- grootvader,  Floris  den  I.  te  nee- 
„  men,  en  niet  geruft  heeft  voor  dat  de  Graaf  van  Kuik  een  Ab- 
„  dy,  als  tot  eene  boete,  en  tor  laaftenis  van  Graaf  Floris  ziele, 
„hadt  getimmert.    't  Is  waar,  deze  wraakpleging  zou  nu  ook  al 
„  onder  de  groote  Vorften  plaats  hebben :  maar  men  weet,  en  on- 
„  ze  Schryvers  zyn  'er  vol  van,  hoe  dat  dit  altydt  van  oudts  on- „  der  de  Vriezen  en  Batavieren  in  zwang  heeft  gegaan;  zelfs  als 

„  'er  een  neêriag  was  gedaan ,  vvicrdt  de  gedoodde  niet  e«-  ter 
,,  aarde  beftelt,  voor  dat  de  moorder  of  doodtflager  gevangen  was 
„  gekreegen.   Maar  dit  is  naderhandt  aldus  verandert,  dat  menden 

,,  gedooden  eene  *  handt  afkapte,  e:i  die  handt  bewaarde,  om  *^^" .  „  daar  mee  recht  te  vorderen.   Anders  v/icrdt  f  het  doode lichaam  -^fV?- 

!„  in  een  kiftgeicgt,  en  ergens  aan  de  zolder,  of  tegen  een  muur  P'"''"'"'^ 
'„  opgehangen;  daar  men  het  dan  liet  droog  worden,  ter  tydt  toe  ̂ " 
,,  dat  'er  eenigen,  of  ten  minften  een,  van  de  maagfchap  des  ̂"'''^r' 
„  moordenaars  gedoodt,  en  den  gedooden  als  tot  een  zoenoiFer  t^" 

„  opgcdraagen  wierde.   Dan  wierdt  het  doode  lichaam  eerlt  met  l^'""',"' 
„  groote  llaatfie,  en  naar  den  eifch  bcgraaven.    Thomas  Kanti-  Canti- 
„  pratanus,  die  dit  veriiaalt,  heeft  eenen  heiligen  Monnik  gekent,  pi"-*"*' ,,  met  naame  Dodo,  een  Vries  van  geboorte,  die  deze  gewoonte 
„  door  zyn  vierig  preêken  hecfc  uitgcrooit ,  en  de  aangcboore 
„  barfllgheit  en  hardtkoppighcit  der  Vriezen  voor  ecu  groot  ge- 
„  deelte  heeft  getemt.   Zoo  dat  die  gewoonte,  van  den  gedooden 
„  onbcgraaven  te  houden,  noch  al  tot  omtrent  de  dertiende  eeuwe 
,,  gcduurt  moet  hebben,  maar  omtrent  dien  tydt  zeer  heeft  begin- 
„  ncn  af  le  neem  en    Ook  fchynt  daar  uit  te  volgen  ,  dat  deze  ge- 
,,  woonte  by  dc  omleggende  Volkeren  zoo  geen  ftandt  heeft  ge- 
„  hadt ,  of  ten  minfte  lang  te  vooren  te  niet  was  gegaan :  want 

„  Thomas  Kantipratanus  fpreekt'er  zoodanig  van,  als  of  dit  gebruik „eigen  was  geweeft  aan  de  woclte  en  hardtvochtige  Vriezen. 
„  Echter  meene  ik  dat  hy  de  Hoilanders  ooU  onder  de  Vriezen  bc- 
V  S''<^^'F'^'i     hebben.  ^ 
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\s  in  het  jaar  1154.  dc  12.  Indiétle^  in  het  7  jaar  ïyner 
Biflchoppelyke  rcgeeringc. 
„  In  licc  doodtboek  van  St.  Salvators  Kerke  te  Utrecht 
ftaat  de  mildtheit  van  dicnBiScho^ Andreas  vermeldt  met 
de  volgende  woorden : 

„  Op  den  23.  "juny  is  geftorven  de  Bijfchop  Andreas  ̂   die  aan 
onze  Kerke  gefihonken  heeft  veelerhandc  Tienden ,  en  d£  in- 
komjie  der  Braaklanden  ̂   leggende  tujjl  hen  Maldrike  ten  Ooften^ 
Raven svjade  ten  IVeJien^  Ryswyk  ten  Noorden  ̂   en  Asvele 

„  ten  Zuiden.    Daarenboven  heeft  hy  ons  gegeevcn  allerhande 
,  Tienden  van  het  niewe  Bouwtandt  by  Gelden^  heneffens  de 
„  inkomfie  en  het  wereldtfch  Rcchtsgebiedt ,  en  daar  by  vyf 

Landthoeven  tot  een  erfiyke  bezitting.    Noch  heeft  hy  ons  ge- 
feeven  eene  Proeve ,  die  hy  alleen  hadt  te  vergeeven.  Noch 
ebben  vjy  van  hem  de  groote  en  de  kleene  Tiende  van  acht 

Lofidthoevcn  in  Bodegraven ,  zoo  als  dit  alles  in  zyne  Handt- 
vcflen  (laat  vermeldt.     Dit  alles  heeft  hy  ons  op  zoodanigen 
voet  gcgeeven ,  dat  wy  voor  hem ,  en  voor  Thiemen  onzen 

^yProo^,  die  den  28.  November  overleden  is.,  altydt  een  by- 
„  zonder  gebedt  in  onze  Mijfen  zullen  doen ,  en  hunne  gedachte- 
,,  nis  in  den  Kanon  houden.    Hier  worden  30.  Schellingen ge- 

^,geeven  aan  de  Kanonnikcn  die  ''er  tegenwoordig  zyn\  men zal  ze  ook  beluiden ,  en  aan  V  gebedt  der  Gcloovigen  be- 
,,  veelen. 
ANDREAS  VAN  OOSTENRYK,  zoon  van 

Fcrdinand ,  broeder  van  Keizer  Maximiliaan  ,  Kardinaal 
der  Roomfche  Kerke.  Terw^yle  Aartshertog  Albertus  van 
Ooftenryk.,  ook  Kardinaal  geweeft,  naar  Spanje  vertrok- 

ken was  om  tyne  Biuidt,  d' Infante  Ifabelle  Clara  Eugenia, 
van  daar  af  te  haaien,  om  met  haar,  in  plaatze  vanLandt- 
voogdt  ,  Heer  der  Spaanfche  Nederlanden  te  worden; 
ftelde  hy  den  Kardinaal  Andrcas  tot  zynen  Plaatsbcwaar- 

der,  in  't  voeren  van  't  bewindt,  geduarende  zyn  afwee- 
zen;  en  Don  Francifco  di  Mendofa^  Admirant  van  Arra- 

gon,  om 't  gebiedt  te  hebben  over  de  Krygsmagt.  Ter- llont  trok  Mendofa  met  een  fterk  Leger,  op  ordre  van  den 

Kardinaal  Andreas,  over  de  Maas,  quam  voor  Orfoy,  in  't 
Landt  van  Kleef,  en  wilde  nu  te  werk  ftellen  dat  al  lang 
aan  't  Spaanfche  Hof  befloten  was,  te  weeten;  vermidts 
de  Hertog  van  Gulik,  Berg.,  en  Kleef,  tich  kinderloos  be- 
vondt,  en  dat  daar  door,  na  zyn  overlyden,  die  Hertog- 

dommen Honden  te  vallen  in  handen  van  Protelleerende 
Duitfchen ,  zich  meciter te  maaken ,  zonder eenig recht ,  dan 
van  belang  en  welgelegenthcit,  van  dezelve.  Om  zulk 

€enen  lafterlyken  inval  in 't  Duitlche  Ryk,  dat  orizydig was,  eenen  glimp  te  geeven,  wierdt  van  de  Spaanfchen 
uitgeflrooit,  dat  ze  deze  Landen  voor  het  overrompelen 
der  Staatfchen  moften  belchcrmen.  Onder  die  voorwen- 

dinge  trok  d''  Admirant  ia  't  laatfte  van  't  jaar  ifpS.  door 't 
Vorftendom  Gulik,  in  het  Landt  van  Kleef,  ging  by  Orpjy 
over  den  Rhyn,  en  viel  in 't  Vorftendom  Berg.  Wat 
gruwelyke  moorderyen ,  en verfchrikkelyke roveryen ,  enz. 
hy  daar  aanrechtte,  is  bekent.  Echter  toen  d' Admirant 
vernam  dat  de  Duitlche  Vorften  zich  tegen  hem  begonden 
te  wapenen,  dacht  het  hem  niet  goedt  in  ernft  hen  af  te 
wachten:  Derhalven  maakte  hy  zich  van  daar,  en  keerde 
naar  de  Nederlanden.  Wat  hy  daar  ter  handen  nam,  zie 
op  ANDRIES  -  SCHANS.  In  September  15-99. 
quam  Aartshertog  Albertus  van  Ooftenryk,  met  zyne  Ge- 
malinne  Ifabelle,  in  de  Spaanfche  Nederlanden  weer  aan  , 
cn  wferden  beide  te  Brufjcl  overheerlyk  ontfangen ,  en  in- 
fehaalt.  Toen  begaf  zich  de  Kardinaal  Andreas  weer  naar 
)uitfchlandt ,  hebbende  omtrent  een  jaar  lang  het  befticr 

over  de  Spaanfche  Nederlanden  gcvocrt  ;  van  daar  in 

Italien,  daar  hy  in  't  volgende  jaar  1600.  te  Romen  over- 
leedt.  Hy  was  de  zoon  van  Aartshertog  Ferdinand  van 
Ooftenryk,  die  de  tweede  zoon  van  Keizer  Ferdinand  den  I. 
was,  gewonnen  van  hem  by  zyne  eerfte  Gemalinne  Philip- 
J>ina  de  Welferin ,  die  hem  in  't  jaar  ijf'S.ter  wereldt  bragt. Albertus  van  Ooftenryk  was  de  zoon  van  Keizer  Maximi- 

liaan den  11.  oudtften  zoon  van  Keizer  Ferdinand  denl.  Dus 
waren  Albertus  en  Andreas  volle  neeven.  A.  van  Moerbeek 
zegt  dat  hy  ftierf  in  zyn  Bisdom  Conftance.  Frants  Adam, 
Grave  van  Brandis,  ftelt  zyn  geboortejaar  op  i^^g.  doch 
zyne  doodt  de  Romen,  en  dut  hy  was  Bijfchopvan  Conftance 
en  Brixen. 
ANDREAS  CANTER,  op  zyn  tiende  jaar  Dodor 

in  beide  Rechten  gepromoveert :  Zie  CANTER  {An- dreas. ) 

ANDRIES  VAN  CUYK,  Biffchop  van  Utrecht : 
Zie  op  ANDREAS. 

A  N  D  R I E  S-S  C  H  A  N  S ,  oi  \  Fort  St.  Andries ,  is 
een  Schans  of  fterkte  in  Nederlandt,  in  't  Zuiderdccl  ten 
V7tÜQn\mGelderlandt,  op  een  klein Eilandtjen ,  tuilchen 
dc  Maas  en  Waal,  by  't  Oofterdeel  van  Bommeler-waerdt , 
omtrent  het  Dorp  Herwaardo^,  in  den  gemelden  Wacrdt ,  i 
doch  op  de  grenzen,  cn  in  't  Gereciit  van  Roftum.    Don  i 
Francijco  dt  Mendofa,  Admirant  van  Arragon,  maakte  dit 
Fort  in  't Jaar  15-99.        de  Stadt  Bommel  daar  door  te 
dwingen.  Toen  deze  Mendofa  in  't  voorfi.  jaar  van  zynen 
togt,  in  't  onzydig  Duitfche  Ryk,  weder  te  rug  gekeert , 
was  (daar  hy  zyne  geduchteniirc  ia  ecncn  eeuwigen  vloek  ̂  

AND  6j 

heeft  gclaaten)  cn  in  de  Spaanfche  Nederlanden  gekoo- 
men,  dccdt  hy  aanftonts  eene  Draagbrug  over  de  Alaas 
fiaan,  tradt  en  trok  'er  over  in  Bommeler-waerdt  ,  cn  be- 

legerde Bommel  in  May  15-99.  maar  Prins  Maurits,  Stadt- 
houdcr  der  Vereenigde  Nederlanden  ,  deedt  hem  haaft 
opbreeken.    Eer  hy  evenwel  Bommeler-waerdt  verliet  , 
begon  hy  daar  (volgens  laft  van  den  Kardinxil  Andreas  van 
Ooftenryk, die  in  plaats  van  Aartshertog /?/^er/;«;,geduren- 
dezyne  reis  naar  Spanjcn,  om  van  da-ar  zyne  Bruidi  Ifabella 
Clara  Eugenia ,  te  haaien  ,  't  bewindt  hadde  )  boven  de  Lorrc- 
graft,  ofde  Kreek  ,  daar 't  landt  eene  engte  heeft,  eene  zeer 
fterke  Schans  aan  te  leggen.    De  Spaanfchen  noemden  ze   Em.  n. 
het  onwinbaar  Fort ;  en  fpotswyze  den  Bril  van  I lullandt .  Meter. 
Van  daar  konden  ze  dc  doorvaart ,  zoo  wel  op  de  Maas  Ked. 
als  de  Waal,  onveilig  houden,  en  dc  Betuwe  in  roeren  gefh. 

ftellen.    Vermidts  deze  Vcfting  op  bevel,  en  onder  't  be-  ƒ.437' windt  van  den  Kardinaal  Andreas  van  Ooftenryk  gebouwr 

was  ,  wierdt  ze  d'' Andries-  ook  de  St.  Andries-Schans  gehec- 
ten,  om  dat  hy  'er  ter  eere  van  St.  /fWr/'w  een  klein  Kerk- jen  in  hadt  laaten  oprechten.  Tergedachtcniffc  van  dit  (zoo 
men  aan  den  Spaanfchen  kant  meende)  onwinb-aar  werk, 
liet  Andreas  noch  in  't  zelfde  jaar  Medalién  fiaan,  daar  op  'Riz.ot 
aan  d'eene  zyde  zyn  Borftbceldt  ftont,  met  dit  Omfchrift,  ̂ ^''^'l- 
Andreas  Auflrius  ,  Cardinalis  :    Andreas  van  Ooftenryk  ,  ■''ó^- 
Kardinaal ;  op  d' andere  zyde  de  afbeelding  dezer  Schans,  7^- 
met  de  woorden  Munimentum  Sandi  Andre.c.  Deze  Vcfting 
wierdt  op  afgekapte  boomen  gegrondtvcft ,  daar  toe  wierden 
alleBoomen, op 't ganfcheiic';??/wf//t'/'^  Eilandt  ftaande,  ge- 
velt.     Onaangczien  echter  de  geweldige  fterkte  dezer 
Schanfle  ,indien  tydt  als  zeerrcf«//«-aangtIeit  en  geacht ,  op 
eene  engte  tuflTchcn  de  Maas  en  If  aal,  van  welke  Rivieren  - 

zy  aan  weêrzydcn  befpoelt  wierdt,  hebben 'er  de  Spaan- 
fchen geen  jaar  lang  meefter  van  konncn  blyven:  want 

dcBezettinge,  onbetaalt  blyvende,  fpatteuittot  muiterye; 
namen  hunnen  Overften  en  de  Kapiteins  gevangen,  pion- 

derden des  Gouverneurs  woninge ,  enz.    Daar  op  volgde 
't  beleg  door  Prins  Maurits.  Na  dat  hy  den  24.  Maart  het 
YonCrevecoetir ,  aan  de  Maas,  hadt  verovert,  taftte  hy  de 
Schans  geweldigerhandt  aan;  de  Bezetting  binnen  St.  An- 

dries Schans  boodt  in  't  cerft  wel  tegenweer,  maar  geen 
ontzet  ziende,  en  in  geene  kleine  vreeze  dat  de  Span-  idem 
jaerdt  haar  ftreng  zoude  ftraffen  ,  zondt  twee  uit  haar  Mieter. 
volk  aan  dien  Prins,  met  wicn  deze  verdroegen ,  omde/-444- 
Sterkte  aan  hem  over  te  geeven ,  onder  beding  dat  ze  voor  Leven 
de  achterftallen ,  die  de  Spaanfchen  haar  fchuldig  waren,  '»'feJv. 
van  de  Staten  Generaal  der  Vereenigde  Nederlanden  ont- 
fangen  zouden  de  fomme  van  izjooo.  guldens.  Dus 
quam  St.  Andries  Schans  den  8.  May  1600.  in  handen  van  \  A 
den  Staat.    Aartshertog  Albert  hadde  den  gemuitineerden  , 

om  hen  te  ftillen,  ieder  eenen  Daalder  aan  geldt  doen  ̂ 'g^ aanbieden  ,  een  maandt  bezolding  in  Laken  ,  en  twee 
ponden  Broodt  ieder  dag:  Maar  zy  wilden  de  volle  beta-  ;? 

linge  van  dertig  maanden  hebben;  daar  Albertus,  wegens  yl'^r 
't  groot  geldtgebrek  in  Spanjen,  en  de  Spaanfche  Neder-  venolg 
landen,  geenen  ra-adt  toe  wift.    Sedert  de  Vrede  met  den  op  do. 
Koning  van  Spanjen,  in  't  jaar  1648.  hadt  men  de  vcfting-  Hult. Kr. 
werken  dezer  Sterkte  laaten  vervallen:  Met  den  aan-  cn  ƒ  193. 
intogt  der  Franfchen  op,  en  in  den  Vereenigden  Staat ,  in 

't  jaar  1672.  begon  men  de  vyf  zeer  zwaare  Bolwerken 
wel  met  niewe  Borftweeren  en  Banquetten  te  verbeete- 

ren;  maar,  onvoorzien  van  Stormpaalcn,  lag 'er  niet  dan 
eenedoorncHaage  om.  Op  de  eene  plaats,  naar  den  Maas- 

kant, was  de  Graft  maar  twee  voeten  diep,  veroorzaakt 
door  eene  Zandtplaat:  de  Contrefcarp  lag  elendig,  en  in 
het  Magazyn  was  maar  weinig  Buskruidt :  De  geheele Be- 

zetting beftont  in  eene  eenige Compagnie,  onder  Kapitein 
Koolwyk:  de  Commandant  was  Willem  Piek,  Heer  van 
Einfpick.   Toen  de  Franfche  Tamboer  de  Plaats  op  quam 
eifchen ,  haalde  men  hem  in  't  Fort  ,  daar  hy  .aan  den 
Commandant  zynen  laft  voordroeg,  die  hem  met  eenen  ^, 

Officier  naar  de  Schans  Ter  Voorne  zondt,  om  't  verdrag  ̂ - • te  maaken.    Ondertuflxhen  hadden  die  van  Bommel  twee  f^ ff^ 

Compagniën  naar  't  Fort  Andries  afgevaardigt ,  om  deze 
Sterkte,  als  de  borftweer  van  de  Stadt  Bommel,  te  hel- 

pen verdedigen:  Maar  de  Commandant  Piek  wou  hen  op 
geenerlei  wyze  binnen  laaten  ;  dreigde  daar  tegen  met 
zyn  Gefchut  op  hen  te  willen  losbranden,  indien  ze  zich 
niet  te  rugge  begaven.   Dus  moften  ze  weer  naar  Bommel 
keeren.    In  't  maaken  der  Verdragshandelinge  beriepen 
Willem  Piek,  Commandeur;  Jan  van  Koolivyk,  Kapitein; 
Gerardt  van  Tlem,  Lieutenant;  BenjaminThomafius ,  Vaan- 

drig der  binnen  St.  Andries  leggende  Compagnie  ;  Jan 
Mefteker,  Majoor;  en  Hcnrik  van  Oort,  Commys  ,  zich 
daar  op,  dat  ze  door  dwang  tot  akkoordt  hadden  moeten  • 
trecden,  doordien  de  Soldaten  hun  geweer  wilden  neer-  Idem 

fmyten,  ook  de  Ingezetenen  hun  den  hals  dreigden  te  bree-  i^j/^'. 
ken,  en  de  musketten  op  hunne  borften  hadden  gezet , /'•4^7' 
en  gerxiepen  ;  indien  gy  eene  fchoot  laat  doen,  zullen  wy 
u  doorfchietcn ,  enz.    Deze  overgave  aan  de  Franfchen 
gefchiedde  den  22.  Junius  1672,     De  gemelde  Admirant  Pontan 

van  Arragon  ,  Don  Francifco  di  Mendofa  hadt  d' Andries  ƒ  46. Schans  naar  die  van  Antwerpen  laaten  bouwen. 
l2  AN- 
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ANDVK,  ccn  Dorp  in  Noordt-Hollaiuit,  onder  't 
Bailimvlc'v.ip  van  llujtn:  cciiijjc  achten  den  rechten  na.ini 
te  2vn  ÜUDYK,  ÜUDDYK,  OUDKNDYlv, 
andere  AAN  J)KN  DYK;  heeft  Kerk  cn  Predikant 
llaande  on.ier  't  ClalHs  van  Enkbinzc». 

V.der 
HOHVt H.  V.Kt, 

i.D.f, 

83- van  Brottihofjl ,  door  't  recht  der  wapenen,  dcllecrlykhcit 
van  /Léolt  ontnomen  hadt,  ter  oory.akc  van  zyne  wcdcr- 
Ipannigheit  tegen  't  Vorllendom  Gelder:  ook  dat  hy  iu 
't  jaar'if  37.  't  gemelde  Stcedt  jcn,  met  de  vryheit  van  dien  , 
in  Leen  gaf  aan  Z^;./Vni-  van  lirunkhorji ^  Vryheer  van 

A  N  E  N,  ccn  Dioevendaal  en  vervloekt  oordt,  noemt  W?-,  dien  hy  weer  in  genade  had  onttangen  ;  waar  tegen 
t  een  naamloos  Schryver  van  een  Utrechtl'ch  Pcrka-  Diderlk  de  zyde  van  Vyf;v«if  AVtV  beloofde  te  houden ;  't 

zyhy  van 'tDuitfche  Rykbeoorlogtwierdt,  of  dat  hy  ïclf 
iets  tegen  het  Ryk  ter  handt  nam.  In  't  jaar  ifSo.  is 
A/}holt^  vermits  de  Grondtheer  toen  den  Koninek 

het 
ment;  waar  omtrent  Otto  de  II.  Jiiflchop  van  Utrecht, 

in  't  jaar  1 12-.  met  zyn  leger  van  Hardenberg  naar  Koe- 
verden yleiide,  lyne  uiterllt  hutten  heeft  nedergeflagen ; 

van  waar  hy  naar  de  Drenten  ten  Ihyde  trok  ,  tot  aan  het 

naaiigclegen  moeras ,  dat  voor  hem  en  de  7.ynen,  in  't  gevecht 
overwonnen ,  h.eel  noodtvallig  vvas.  Denaam  is  noch  in  wc- 
2en  by  zommigeKootershutjens,  aan  den  rechterkant  van 
dc  Vecht,  tegens  over  Grambergen.  Even  het  'ielfdc 
verhaalt  ook  Emo  van  Werum;  en,  na  hem,  Beka,  in  't 
Leven  van  Willebrord;  die  daar  by  doet,  dat  de  Dren- 
ters  niet  lange  daar  na,  door  den  Bilfchop  Wilbrand,  ïy- 
nen  Amptvolgcr,  op  den  14.  Oöob.  1229.  ovcrmeeltert , 

(volgens  Emo)  tot  boetinge  van  Otto's  doodt,  op  de zelve  plaatze  een  Klooller  van  H.  Jongkvronwen  hebben 

gcllicht,  dat  nadcrhant  (gelyk  't  Ubbo  Emmius  heeft  ge- 
boekt gevonden)  naar  Allen  is  vervoert:  't  Leit  van Kocvcrdcn  af  omtrent  4000.  fchreeden.  Nopende  dezen 

üttho,  enden  llag  te  ANEN  voorgevallen,  Icclhncn 

het  volgende  by  Aalhrcgt  van  Staden,  over  't  jaar  1227. 
fchryvende.  Otto  ̂   BiJJ'chop  va»  Utrecht,  is  Kaar  Drent ,  "vayi 
oiids  Kolfilde ,  gcrcijl ,  om  de  l/aldaJig/jcit  der  yrtczoi  tc  tem- 

men ,  r/iaar  is  op  ce>7e  imcraffige  plaats ,  V  uoenfdags  op  S.  Pan- 
t.ileons  dag,  van  de  boeren  doodt  gefmeeten.  Op  de  Zelve  plaats 
is  de  Graaf  va yi  Gelderlandt  ook  gc^uetjï ,  en  daar  Z)'n  ivel  2OO. 
Ridders  *  of  Ridders  zoonen ,  gefnetwelt.  'Theodoricus ,  Proojl 
van  Deventer  en  V  Bijjc/jops  broeder,  is  Vr  ook  gewondt  gi 

Idem 

90. 

Picaid 
Spanjen  aanhing,  door  den Gelderfchen  vv crÜcn  iiegeman 
geplondert,  en  te  gelyk  verbrandt  geworden,  't  Stcedtjcn 
/Inholt,  van  ïominigen  qualyk  gezegt  AN  H  AL  T,  legt  '••^/' omtrent  twee  mylcn  van  Breevourt. 
ANLOO,  een  der  Dorpen  van  't  LandtfchapDr^wtó, 

onder  dc  Dingfpil,  of  rechtbank  van 't  Oo/lermoor ;  is  een  ylniiq. 
Schoutfchap,  heeft  Kerk  en  Predikant  llaande  onder  't  p-^7o. 
Clallis  van  Nom-dervord  en  't  Oojlcr/noor.  271. 
„  ANLOO  (  zegt  de  Heer  Alting)  onder  de  ó*!!:  Ding-  Altini 

„  fpil,  of  rechtbank  van  Ooftermoor,  heeft  den  naam  A'or. 
,,  bekoomen  van  ANN  EN,  de  naalle  buurt,  zyndc  in  Germ. 
„een  laagen  grondt;  en  van  LO,  dat  is.eene  verheve  •f.i. 

plaats,  die  het  beflaat.  Het  is  een  Scholtampt ,  en 

,,  Kerkdorp  in  't  Droltampt  Drente,  1300.  fchreeden  van 
„  de  Stadt  Groningen.  Breeder  gewag  is  hier  van  in  de 
,,  Grieven  van  Werden. 
ANNA  Có^;;?0  a>^-dcrs  gercgt  ANNA  PAROCHIE, 

een  der  drie  Dorpen  op  V  BiLlt  in  Vrieflandt,  dcZee  ont- 

trokken; zie  op  BILDT.  Dit  Dorp  ̂ V.  Anna  heefr  i8co  ''^'"Z""' IVIergentaalen  onder  v.ich ;  daar  omtrent  plagt  ccne  zeer 
goede  Vilfchery  van  Kabeljauw,  Schelvifch,  en  Harijig  te 

zyn.  De  Kerk  en  Predikant  Itaan  onder  't  Claffis  vail 
Leeuwarden. 
ANN  A  (SINT)  TE  MUDEN.   Een  Dorp  in 

v.der Houvt 

L^Jlder 

idem 

HrA  ve 
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78. 

Worden,  die  het  den  zevcnJen  dag  daar  na  is  beflorven.  Het 

iichaarn  van  den  gedoodcn  Bijl'ch'jp  is ,  ondir  een  groot  gejarnmer\^o\\'i.\\èi\'iz\\  Vlaenderen  ;  heeft  Kerk  cn  Predikant ,  Itaande  Pf'^i- van  de  Gee(lel\kheit ,  en  van  V  volk,  'naar  Utrecht  gtoragt ,  f»|  onder  't  Claffis  van  I4^alchcren  in  Zcelandt.  kanten, 
in  de  St.  lUartem  Kerke  bcgraavcn.  ANN  A-L  A  N  D  T ,   (SINT)  of  A  N  N  E  N- 

AN  F  R I E  D ,  of  A  N  S  F  R  IE  D  by  zommigen,  maar' LANDT,  onder  de  Provintie  van  Ze<?/iï»£/^,  is  t'zameii 
by  anderen  A  U  F  R  I  E  D  Bilfchop  van  Utrecht;  zie  op'  met  Poortvliet  en  Vojjeynare  (^offc/ncer)  een  aanwas  ,  of 
AUFRIED.  [Gorzing,  aan  't  landt  van  St.  Marcensdyk ;  daar  na  bc- 
ANGELOO,  of  ANGELOE,  een  der  Dorpen  i  dykt,  en  tot  Landt  gemaakt.  Anna-landt,  Poortvliet,  en 

van  het  Graaffchap  Zntphen,  onder  't  Rechterampt  \-x\\  \l/ojj'emare  ftrekken  zich  uit  tot  het  landt  van  ter  'tholen^ 
Doesburg.  Tocn  't  geheel  Hertogdom  van  Gelderlandt  en't!zynde  allcenlyk  van  malkanderen  door  een  klein  veer, 
Graaffchap  Za2'/'/!'c'»  in 't  jaar  i5'47,  het  opbrengen  van  75-000.  lof  overvaart  afgefchciden.  Ten  Zuidt-weften  paaien  aan 
gl.  was  opgelegt,  (lont  het  quartier  van  'Zntphen  (een  der  '.Poortvliet,  de  Landcryen  en Heerlykheden  van  ScberpeniJI'e 
vier  quarrieren  dezes  Vordcndoms)  daar  in  gefchat  oplen  IVefi-kerk,  met  hare  Polders ,  t' zamen  25'5'3.  Gemeeten,  '""A* 
14475-.  gl.  tot  dcezc  fom  molt  het  Rechterampt  van  Does-\-i.  roeden.  Daar  aan  volgt  de  Baronny  en  Heerlykheit  ■'■ 
burg,  een  der  zeven  dcelen  van 't  Zutphenfche  quartier ,!  van  St.  Mirtensdyk,  voortyds  een  Eilandtjen  op  zich  zel- 
verfchatfen  1293.  gl.  7-  ̂ 'J  P-  waar  in 'c  Dorp , !  ven  geweeft ;  van  de  andere  door  een  watertjen  ,  de 
een  der  vier  Dorpen  dezes  Rcchtcrampts ,  met  d'In-en  Pluir^ipot  genoemt ,  afgefchciden:  maar  met  de  bcdyking 

van  de  landen  S.  Anna-landt ,  Hannevosdyk ,  den  Hamel, 
Kreeke,  en  Mallandt ,  nu  gczamentlyk  onder  den  naam 

van  St.  Anna-landt  begrepen :  het  is  aan  't  Landt  van  ter 

Uitheemfchcn  draagcn  moll  4-2.  gl.  if.  ft.  3.penn. 
A  N  G  E  R  E  N  ,  een  Geldcrfcb  Dorp  in  de  Óverbetuw ,  na 

by  den  Ryn  :  toen  't  geheele  Hertogdom  Gelder  en  't  Graaf- 
fchap Zntphen,  15-47.  eene  fchatting  van  75-000.  gl.  moften  Tholen  vaft  geworden,  en  daar  mede  vereenigt.  In  't  jaar  Smalte^. 

jihing 

N't. Germ 
Jn/.P  1. 

De  Raey 
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Geld. 
gefch.  l. D.J.90. 

opbrengen,  ftout  het  quartier  van  Nievjmegen  (een  der 
vier  Quartieren  dezes  Vorftendorns )  daar  in  op  24342. 
gl.  gertelt.  In  dccze  fomme  was  de  Overbetu-jj ,  eene  der 
zes  verdeelingen  van  't  Niewm.egenfch  Quartier,  gefchat 
op  3S9Ó,  gl.  die  omgeflagen,  over  de  24.  of  25^.  Dorpen 
van  het  Ovcrbctuwfche  deel ,  was  't  Dorp  Anga-en  daar 
in  gefchat  op  104.  gl.  6.  ft.  31.  pcnn. 
„  ANGERLN  (zegt  de  Heer  Alting)  na  by  den 

„  Rhyn,  niet  verre  van  Hucllen.  Hier  van  heeft  Otto , 
„  Grave  van  Gelderlandt,  een  deel  der  tienden,  in  't 
„  jaar  125-5-.  toegewezen  aan  't  Kloofter  's  Gravendal  aan 
„  dcNiers;  (in  Pontan.  Gelderfchc  gefchiedeniflen,  6. boek. ) 

A  N  G  W  I  R  D,  anders  ANG  WIRDUM,  eene 
Grieteny  in  Vricslandt\  zie  op  AANGWIRD. 
ANGJUivl,  een  Dorp  in  Vrieslandt;  zie  op  AAN- 

GJUM. 
A  N  H  O  L  T ,  by  anderen  AANHOLT,  een  Stcedt- 

jcn in 't  Vereenigt  Ncderlandt,  in  het  Zuidt-oofter  deel 
van  't  Graaffchap  Zntphen,  aan  den  Ouden  Yffel,  op  de 
grenzen  van  't  Landt  van  Kleef  en  't  Bifdom  Munfler. 
Is  eene  Hcerlykheit  aan  't  einde  des  Graaffchaps  van  den 
Berg,  tulfchen  Tjjdmonde  en  Emmerik,  't  Wil  zich  voor 
een  Ryks-leen  uitgeevcn ,  cn  geen  Ovcrhooft,  nevens  den 
Keizer,  kennen,  daar  de  Heeren  van  Gelderlandt  met  den 

Grondtheer  over  in  gcfchilftaan,  immers  noch  in 't  jaar 
iö6c.  ftonden.  Wy  zien  wel  dat  in  de  Schattingsrol 
des  Graaffchaps  Zntphen,  van 't  jaar  15-47,  het  Steedfjen 
en  de  Hecrlykheidt  Anholt  op  184.  gl.  2.  ft.  6'-.  penn.  ge- 

fteltis;  doch  daar  by  ftaat  ook  aangetekent,  'dat  die  van Anholt  weigerden  te  betaalcn,  vooi wendende  ccn  Ryks- 
Icen,  cn  niet  Geldcrfch  te  zyn.  Dc  Gefchiedenisfchryvers 
berichten  ons,  dat  Hertog  Karei  van  Gelder,  Heer  Jakob 

»  Hier  op  vindtmen  het  volgende  aangetekent:  „  Beka  eh  meer 

„  anderen  zeggen,  dat  'er  meer  dan  400"  zyn  gebleven:  Plufqnam „  cjuadrin'^enti  milites  armkeri:  maar  niiliies,  zegt  Bucliclius, 
„  wordt  milTchien  hier  ter  plaatze  by  Beka  voor  Soidaaten ,  en  by 
„  Aalbiegt  van  Staden  vooi  Ridders  genomen. 

1475-.  den  6.  Januarii,  gif  Hertog  Karei  van  Bourgondien,  Kr.  van 
Grrfw  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  aan  de  Vrouwe  van  Zeel.f. 
Raveftein,  op  haar  verzoek ,  deze  vergunning;  „  Alzoo  ̂ 9'* 
„  haar  door  Erfenis  was  aangekomen  zekere  Gorzing  en 
,,  opwerp  der  Zee;  Mallandt  gcnocmt ,  H.rnnevosdyk ,  met 
„  den  PJamel,  en  's  Graven  Kreeke,  gaf  hy  haar  verlof  de  ge- 
,,  noemde  Gorzingen  te  mogen  bedyken,  cn  alzoo  téwin- 
„  nen  van  zoute  landen,  als  zc  tocn  waren,  ploegbaa- 
,,  re  landen;  welke  bcdyking  zou  raaken  aan  twee  cin- 
„  den  en  zyden  tot  aan  de  Dyken  van  Poortvliet,  St.  Mar- 
,,  tensdyk,  over  dcPluimpol,  \a.nMoggershil ,cn  vanKemps- 
„  Huffiede,  waar  in  ook  begrepen  zouden  worden  zeekere 
,,  andere  kleine  partyen  van  Gorzingen  ,  toebehorende 
,,  Gysbert  van  Nyenrode;  te  gelyk  haar  en  haarc  Erfgenamen 
„tOQ.^amde\\etOnder-Graeffchap  (gemeenlyk  A'Ambachts- 
„  Heerlykheit  gtnoemt)  met  de  Rechten  cn  profyten,Am- 
,,  bachtfche gevolgen  ,  't  vergeevenvan  Geeftelykeampten» 
„  aanftellinge  van  Officieren,  enz.  die  d'andere  Heerert 
„  Onder-Graven  hebben ;  behoudens  aan  den  Heer  zyne 

„  hooge  Juftitie,  om  die  te  doen  bedienen  door  den  Rent- 
,,  meefter  van  Beoofter-Schelde.  Zy  en  haare  nakomelin- 
„  gen  zouden  dit  Onder-Graaffcbap  van  denGr^zr  van  Zee- „  landt  houden  in  goedt  Erflyk  leen,  en  genieten  alle 
„Tienden  van  tarwe,  granen,  cn  de  kleine  tienden  van 
,,  lammeren  en  ganzen.    Sedert  is  dit  Landt  verfchei- 
demaal  weêr  onder  gevloeit  ,  en  met  groote  koften  der 
Eigenaren  weêr  herftelt.  Uit  de  gedachte  vergunning  van 

Hertog  iCrtrc/ blykt  diiX.  Ambachts-Heerlykbett ,  en  oudtyds  ̂ .oo-^ 
Onder-Graefjcbap,  een  en  't  zelfde  is,  cn  dat  d'Amback's-  -i^^'^^'" 
Heeren  Onder-Graven  plagten  genoemt  te  worden.    Om-  ̂."^'^"j trent  St.  Anna-Umdt  heeft  zich  in  het  jaar  16S2.  toege- 
draagcn   de  zeldtzaame  Walvis-vangft  ,   door   Schipper  jj  cj^^f. 
Abraham  van  Oelcn,  en  zynen  zoon;  nadat  hy ,  in  dc  zeer  q/^;^. 
zwaareZeeuwfche  waters-noodt  der  vorige  maandt  Janua-  zed. 
rins,  alles  dat  hy  bezat,  verloren  hadt ;  doch  door  dit  i^v*/- 
wonderlyk  geval  weêr,  onder  Godts  zegen,  op  de  been  veri.t» 
geraakte.  Een  merkwaardig  verhaal  is  'ervan  uitgegecven,  lehn. 
onder  den  titel;  "Zeldtzaumc  en  noott gehoorde  H'^alvis-vangji h 
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^yvS'^./f»»tf-/.-;W;,  met  de  printverbeelding,  't  Beknopt  bericht 
daar  van  zie  in  S.  de  Vries,  If^'o-.idcren  der  zeen  ̂   enz.  pag. 
j-ói.  enz.  Het  Dorp  op  't  St.  A^na-landt ook  zoo  gc- 
naamt,  is  ecnefclioone  en  voornaame  plaats,  heelt  vcele 
fraaijc  huizen  en  gebouwen,  nevens  cene  bcquame  Zee- 

haven, daar  veelc  fchepen  af,  en  aan  vaarcn.  De  Kerk, 

(zeer  fchoon  en  groot)  en  Predikant  ftaan  onder  't  Claf- lis  van  Tholen  en  Berden  up  Zoom. 
ANNA  MARIA  van  SCHUURMAN:  Zie 

op  SCHUURMAN  (ANNA  MARIA  van.) 
ANN  A  SUYS,  van  Z>'öriw^/;,uitHeeren  geflachte, 

is  (zoo  men 't  noemt)  eene Geeftelykc Dochter  gewceü : 
geroemt,  dat  ze  door  haareyverigc  Godtvruchtigheit,  zui- 

vere zeden  ,  en  byna  ongelooflyke  geleertheit  ,  haren 
ouden  en  doorluchtigcn  Stam  eenen  zonderlingen  luider 
toegebragt  heeft.  Men  vindt  eenige  Latynfche  vaerzen 

van  Grud'ius  aan  haar,  en  haar  antwoordt  daar  weder  op. Onze  Schryvcr  geeft  geen  berigt  wanneerze  geleeft  heeft. 
Anders  is  't  geflacht  van  SUYS  een  der  oudtfiie  en  Ade- 
lykfte  gedachten  van  Dordrecht.,  alrcedts  in  de  regeeringe 
aldaar,  toen  de  Stadt  met  fteene  muuren  (omtrent  het 
jaar  1230)  omvangen  wierdt. 
ANSCHARIUS,  (SANCT)  by  anderen  AN S- 

GARIUS,  een         van  geboorte,  of  een  Hollander., 
volgens  anderen,  en  die  te  Woerden  zou  geboren  zyn ; 
maar  't  eerde  wordt  het  meefte  gelooft.  Omtrent  het  jaar 
825".  is  hy  uit  het  niewe  Kloolter  Korvet.,  aangeprikkelt 
door  eenen  zonderlingen  yver,  om  het  Chriftendom  inde 
Noordtfche  Landen  te  prediken,  derwaarts  gegaan  ,  met 
Harald  Koning  van  Deenmarken,  doch  uit  zyn  ryk  ver- 

dreven, en  door  den  Keizer  tot  Gouverneur  van  een  g'> 
deelte  van  Vrieslandt ,  nadat  hy  de  Chriftelyke  Religie 
omheHl  hadde,  aangertelt:    maar  die  nu  weer  derwaarts 
ging,  om,  door  hulp  der  Saxen.,  zich  op  niew  in  zyn 
Ryktezetten.  Met /Z:z?W^/dan vertrokken ,  verkondigde  hy  | 
met  den  uiterften  vlyc  het  Evangelie  in  Scandmavicn .,  Hal-  \ 
landt.,  zelfs  diep  in  Ziy(?(/c';«,  veele  zielen  winnende.  Doch  j 
als  de  Heidcnlchc  Afgodendienaars  een  groot  onweder  | 
tcgens  hem  verwekten ,  en  de  deure  tot  verdere  uitbrei-  \ 
dinge  des  Chriftendoms  hem  gefloten  wierdt,  keerde  hy  \. 
wéér  naar  Corvel  in  Duttjcblandt .,  tot  dat  zich  cene  betere  | 
gelegentheit  mogte  opdoen.   Zyn  arbeidt  in  de  Noordt-  ■ 
fche  Geweiten  aangewende ,  en  de  zwarigheden  daar  by  | 
uitgedaan,  wierden  zoo  hoog  geroemt,  dat  Keizer  Lode-  \ 
vjyk  hem  in  't  jaar  833,  met  toedemminge  van  de  by  hem  ' 
2ynde  Geedelykheit,  ten  AartsbiJJchop  van  Hamburg  aan-! 
ftelde,  vertrouwende  aan  hem  de  zielzorge,  om  de  Dee-  | 

Noorvjegcrsy  en  Zvjeden  tot  de  Chridelyke  Religie! 
over  te  brengen.   Opdat  hy  ook,  in  tydt  van  vervolginge { 
en  verwoedinge,  door  de  Noormannen  en  Wenden.,  na  by 
Hamburg  gezeeten ,  eenen  toevlucht  mogte  hebben ,  fchonk 
hy  hem  Thimhotu.,  begiftigt  met  groote  inkomden.  De 
vorderinge  tot  het  Bisdom //^w^iiar^g-,  fchryven  anderen  Paus 
Gregorius  den  IV  toe.  Beide  kan  't  waar  zyn:  want  ver- 

mits deze  Gregorius  de  PaulTelyke  hoogheit  ,  zonder  be- 
krachtiging van  Keizer  Ludovkus  Pms.,  niet  had  willen 

aanneemen,  heeft  iiy  ook  des  Keizers  benoeming  en  aan- 
delling  van  Anfihariiis  niet  tegengedaan ;  maar  terdont 
bevedigt.    Als  nu  Hamburg  van  de  Noormannen  ingeno- 

men was,  wierdt  Anfcharius  genoodczaakt  zynen BilTchop- 
lyken  doel  naar  Bremen  te  verplaatzen.    Frater  Dionyjius 
Mutzacrd  noemt  hem  den  treftelykden  onder  alle  Apof- 
telen  der  Noordtfche  Landen ;  en  zegt  dat  hy  zeven  ja- 

ren lang  in  Hamburg  als  Bilfchop  gezeten  heeft;  daar  na, 
toen  deze  Stadt  van  de  Noormannen  verovert  was,  negen 
jaren  te  Ramfola.,  eindelyk  te  Bremen  ,  daar  hy,  na  een 
achtienjarig  I3iirchoplyk  bedier,  met  grooten  roem  over- 
leedt  ,  en  in  de  Hoofdtkerk  van  St.  Pieter  begraven 
wierdt.   Sebaftiaen  van  Peyn .,  in  zynen  Geedelyken  Galen- 
drier,  en  anderen,  delléu  zyne  doodt  op 't  jaar  Sf^-. 

A  N  S  F  R  I  E  D,  ook  AUFRIED,  "BilTchop  van Utrecht;  zie  op  AUFRIED. 
ANSIBARII,  of  ANSIBAREN,  eene  zeer  ou- 
de Natie  onder  dc  Dithfchen;  van  hen  heeft  de  vermaarde 

Ronieinfche  Schryver  Corn.  Tadtus.,  die  kort  na  Chridus 
geboorte  heeft  geleeft,  ̂ 1  gewag  gemaakt.  Hy  noemt 
hen  een  magtig  en  aanzienlyk  volk,  doch  van  de  Caitchis 
verdreven ;  de  Cauchen  worden  gczegt  d'Embder  Vriezen 
gcweed  te  zyn  :  zie  op  B  O  J  A  C  U  L  U  S .  Na  't  ver- 
dryven  uit  hun  Vaderlandt,  zoudcnze  omtrent  Deventer., 
enz.  gewoont  hebben.  De  gemelde  'ïacitus  noemt  hen 
magtiger  dan  de  Vriezen.  In  't  jaar  jfy.  wierden  deze 
Anjibare».,  op  de  krygsrol  van  Jiiliaan  den  Afvalligen.,  als 
Hulpbenden  en  Bylhmders  der  Romeinen  gckent;  wier- 

den ook  ANSUARIl,  en  ATTUARII  by  Am- 
yntantis  Marcellinus  ,  en  Sulpitius  Severtes ,  van  anderen 
ANISIARII  geheten.  Balthazar  Neander  in  Antiq. 
Germ.  zegt, dat  de  Anfibaren  de  naade  naburen  van  de  B^- 
^öt;/t-^e», Tyngeweed.  IVolfgangus  Laziiis,  de  woorden  naar 
zyn  goedtdunkcn  draaijende  ,  maakt  'er  Anfiburios  van, 
om  'er  de  Zvuaben  in  te  vinden;  die  op  de  Rivier  d^Ens 
"woonende,  EatSy  of  Ensburetf  gcnoemt  wierden :  muur 
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dat  kan  met  Tadtus  niet  overeen  gebragt  worden.  Eeni- 
gen-willen  dat  de  Hanfe-Steden  dien  naam  van  deze  Anfi- 

baren, of  Ar'J'aaren ,  zouden  draagen;  Jonkheer  M.  vander HoKve  hond  het  daar  voor,  dat  deze  Natie  in  OvcryJJel 

gewoont  heeft,  of  over  den  Rhyn-7j/'e  l,  do.ar  nn  Campen, Deventer,  en  Zwol  leggen  ;  naar  hen  Hanje-Steden  gcnoemt. 
Aan  dit  laat  de  meenen  wy  evenv/el  billikc  redenen  van  twy- 
fel  te  hebben  ;  Tacitusxc^t  dat  dc  Anfibaren  te  ruggc  trokken , 
naar  de  Landen  der  Tubanten  en  Ufipetcn  :  daar  ook  uit 
verdreven  zynde,  begaven  zc  zich  naar  het  Landt  der 
Gatten;  van  daar  naar  de  Cherujcen;  eindelyk,  op  dezen 
langen  dwaalweg,  overal  als  vreemdelingen  komende, 
gebrek  van  alles  hebbende,  en  voor  vyanden  geacht,  is 
al  hunne  jonge  Manfchap  in  vreemde  landen  verdagen 
gevv'ordcn,  enz.  V oor  Tubantes ,  delt  Fcnacolius,  Twen- 
thers;  \oor  Ufipiers ,  Zrttpheners  \  voor  Cherufcen,  Ma»s- 
fclders.  Dat  de  Caiti  dc  Heffen  zyn,  is  elk  genoeg  bekent. 
De  vlytigc  M.  Zeilerus  laat  zich  dus  hooren;  dc  Anjibarii 
hebben  tudxhen  Bremen  cn  Minden  gewoont ;  in  't  Sticht 
Minden,  't  Graaffchap  Diepholt,  en  Iloya.  Daar  na,  van 
de  Lauwer  verdreven,  quamen  ze  aan  den  Ryn.  Als  zy 
daar  ook  niet  blyven  mogteii,  zynze  omtrent  het  jaar  van 
Chridus  5-8  verdelgt  geworden,  behalven  de  Ouden,  de 
Kinderen,  en  de  Vrouwen:  welk  overblyfzel  zich  na- 
derhant  herdclde  ,  en  op  den  bodem  der  Dulgeliners ,  en 
Chaffuariers  nêerfloeg,  daarmen  de  Steden  Z^/V/m-r^f,  Her- 
vorden,  en  Engeren  heeft.  Immers,  volgens  ce  meede  en 
voornaame  Schryvers,  blykt  dit  gewis,  dat  de  Anflharü 
ook  in  ons  Oudt  Batavia ^itwcfiCi  zyn. 
[Van  al  het  welke  wy  by  den  Heere  Alting  het  vol- 

gende vinden  aangetekent.] 
ANSIBARII, AM  SIBAR II, AMPSIVARII, 

ANSIVARII,  ANSVARII;  op  zoo  veelc  en  vcrfcheidc 
wyzen  vindtmen  den  naam  van  dit  Volk  by  de  Ouden  te  boek 
gebragt;  waar  van  baarblykelyk  dc  bede  is,  die  van  den 
ooirfprongk  der  inlandtfche  benaminge  het  minde  ver- 
fcheelt  en  afwykt,  namclyk  ,  AMSIBARII,  dewyl 

'er  geen  ander  woordt  in  de  Roomfche  taal  kan  bedacht 
worden,  dat  beter  met  het  Hoogduitfch  €m^baiiren  over- 

een komt.  Een  erbarmelyk  en  ongelukkig  volk  ,  wel 
niet  begrepen  in  de  Landtpaalen  der  Batazvers  of  Friezen, 
maar  daarom  echter  te  melden,  omdat  zy  in  hunne  oude 
woonplaatze  hun  de  naade  zyn  geweed;  en,  in  de  nie- 

we, hunne  Nayveraars  en  Bondtgcnooten. 
Zy  nu  fchynen  hunne  eerde  woondeeden  gehad  te  heb- 

ben over  die  groote  en  ongenaakbaare  Mocraffen  der  Frie- 
zen, hedendaags  met  den  naam  van  de  23oritanoe  bekent, 

en  miflchien  dus  gcnoemt  van  de  zelfde  ANSIBARII, 

of  (icm^boetCU;  leggende  aan  den  oever  van  d'Eems  ,  in eene  lange  en  fmalle  dreek,  Zuidtwaarts  aan;  daarnoch 
hedendaags  d'inwoonders  -den  naam  van  «Êin^lanDcl'ïS  /  en 
CniöüOECCn  draagen.  Van  deze  nu  verhaalt  Tacitu.s  (in 

zyn  13.  Jaarb.  het  ff.  hoofcd.)  dat  d''Am/ibarii  al  onder de  heerfchappye  van  Nero ,  door  dc  Cauchen,  hunne  Na- 
buuren,  en  dus  de  zwakken  van  de  zeer  magtigen,  zyn 
verjaagt  en  uit  hun  landt  verdreven:  verder,  dat  zy  ,  dus 

van  woonplaatze  ontzet ,  door  mededoogen  van  d'aau- 
grenzende  volken ,  en  wel  allermeed  der  Brtikteren  (on- 

der welkers  befcherminge  zy  waarfchynlyk  met  de  Cha- 
maven  gedaan  hebben)  weer  derker  geworden  zyn,  en  de 

ledige  landen  hebben  ingenomen,  aan  den  zoom  van  't 
Roomfche  gebiedt  gelegen  ,  ten  diende  der  Krygslieden 
gefchikt,  en  die  te  vooren  van  vcrfcheidc  volken,  als  de 
Chamaven,  Tribanten,  Ufipiers ,  en  laatd  van  de  Friezen 
bedagen  wierden ;  die  de  Landtzaaten,  doorgaans  weer- 

loos, en  van  overlang,  door  dwang  en  gewelt,  genoot- 
zaakt  te  rug  te  wyken,  over  de  poelen  en  moeraden 
naar  dien  zoom,  of  oever  hebben  gedreven  ;  (  buiten  tegen- 
fpraak  dieshalven  ter  rechter  zyde  van  den  Oodelyken 
arm  des  Rhyns.)  Avitus,  Landtvoogdt  van  Neder-Ger- 
manje,  heeft  niet  konnen  verbeden  worden  door  Bojacu- 
lus,  een  voornaam  man  onder  't  Amfibarifch  volk ,  d.-it 
hy  hun  daar  eene  veilige  plaatzc  van  ballingfchap  ver- 

gunde :  wcshalven  zy  genootzaakt  waren  weder  op  te 
brccken;  als  verlaaten  eerd  van  de  Tenderen,  de  voor- 
naamde  hunner  Bondtgcnooten,  en  naderhant  ook  van 
de  Brukteren,  hunne  Befchermers ;  en  te  rug  te  keeren 

naar  d' Ufipiers,  cn  Tribanten;  doch  dat  zy,  ook  uit  dezer 
landen  wechgejaagt,  eindelyk  van  dc  Gatten,  en  Ghcrtif- 
ccn,  waar  heene  zy  zich  begeeven  hadden,  na  lang  om- 
zwervens  ,  zoo  als  zy  waren,  gaden,  behoeftigen,  of 
vyanden,  alle  ter  iiecrgehouwen  zyn;  het  weerloos  over- 
fchot  (van  ouden,  vrouwen,  en  kinderend  alleen  ten 
buit  verdeelt  wordende.  Dit  is  echter  weêr  tot  een  volk 
opgerezen,  en  heeft  dertig  jaaren  daar  na  (uit  een  oudt 
meêdüogen,  zoo  het  fchynt,  der  naburige  Volken,  door 
wier  t'zamenfpanning  over  de  fedig  duizcnt  Bruktcrs, 
wegens  hunnen  trotz,  verdelgt  zyn)  een  gedeelte  van  de- 

zer landt  gekregen,  leggende  naad  aan  die  ledige  landen, 
die  Avitus  weleer  den  verlegenen  gevvcigert  hadt.  Taci- 
tus  delt  d^ Angrivareyt ,  in  deze  woonplaatzen  der  Brukte- 

ren, wel  bydc  ChamavcrJ  ;wiOir ,  zoo  wel  de  Reiskaart  van 
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iV«/.'»ij^c-r ,  AUxanJcr  Sulptctm \,\  Grcgnr-iu$  van  Totirs, 
liiiak'ii  i>us  over,  dat  men  AmJwarcM  moet  Icczcn.  Men  be- 

hoort ïieli  het  hoülUt  niet  zeer  tc  brceken,  ofty  vervol- 
gens, nadut  ïy  den  rechter  oever  van  de  Druliaanfchc 

grift  innamen  ,  den  naam  van  Frieten  hebben  aanj^eno- 
inen ,  dan  ot'7y,  met  de  FrMikcn  elders  naar  toe  verhui- icndc,  naderhant  alleen  met  dezen  gcmeeiien  naam  zyn 
benoemt  geworden  ;  naardien  liet  beide  met  dc  waarheit 
kan  belhan,  dat,  namelyk,  een  gedeelte,  dat  uitgetrok- 

ken is,  den  naam  van  frank-»,  cn  een  ander  dat  geble- 
ven is,  dien  van  Fnczc-n  aangenomen  heeft. 

A  N  T  H  E  N  ü  R  ,  of  A  N  T  E  N  ü  R  ,  zoon  van 
Mvcomirus y  Koüing  der  Trojaanfchc  Ballingen ,  (die  nu 
al  vccle  jaaren  aan  't  Mcottjlhe  Neir  gewoont  hadden  ; 
doch  gedurig  van  de  Co:then  aangevochten  ,  zoude  hy 
tindelykmct  gedachte  Ballingen  in  Duitfchlandt  gekomen 
zyn,  ruim  470.  jaaren  voor  des  Hecrcn  Chrillus  geboor- 

te) wordt  gellelt  de  eerlle  Koning  van  Gehkrlindt  gewcelt 

te  zyn.  De  tweede  zyn  nazaat  Pr'tamus.  .  .  .  De  zesde Francks,  zecr  bemint  wegens  zyiic  dapperheit  cirlieldcn- 
daden  ;  derhalven  zou  zich  zyn  Volk  naar  zynen  naam 
FRAKKEN  gcnoemt  hebben.  Omtrent  42.  jaaren 
voor  Clirilhis  zou  hy  in  Geldcrlandt  hebben  gcregcert  als 
Koning.  De  zevende  Roicriiis,  dien  men  voor  den  Bou- 

wer van  Rotterdam  uitgeeft,  onder  Keizer  Nero,  omtrent 
het  jaar  van  ChrilUis  70.  Omtrent,  of  tunchendc40o.  en 
45-0.  jaaren  daar  na,  trokken  deze  Franken  in  Galliën.,  en 
rechtten  daar  het  Ryk  é.cx  Franken  op.  Behalven  't  laatfte  , 
zyn  alle  deze  dingen  zooganfch  onzceker,  en  met  zoo  veel 
verdichtzelen  vermengt;  de  tydtrckcningen  zoo  verwart 

ongewis,  en  ftrydig,  dat 'er  niet  dc  minitc  vafte  (laat  op 
kan  gemaakt  worden  :  Echter  moftcn  wy  iets  hier  van  ge- 
w^aagen  ,  omdat  het  fomtydts  te  paile  komt  ,  doch  niet 
veel.  Immers  de  Frnnj'chcn  bouwen  'er  hunnen  ydclen  roem 
op,  dat  ze  van  de  overoude  T'rujaancn -alhoewel  zy  de zaak  \vat  anders  buigen  en  voorftellen,  afkomflig  zyn. 

ANTONINA,  dit  zoud'  oudtydtfche  naam  van  't  he- 
dendaags Utrecht,  of  daar  nu  Utrecht  ftar.t,  geweeftzyn; 

naar  ccncn  A.itonius ,  ot'  /h^toninus,  als  den  eerlten  Stichter. Dat  dc  Rorneineyi  hier  omtrent  het  jaar  óy.  na  des  Hceren 
Chrirtus geboorte,  cenVefting,  Kaltcel ,  of  Blokhuis,  met 
andere  Woonplaatzen  daar  by,  gchadt  hebben,  blykt  niet 
alleen  uit  de  oude  Hillorifchryvers,  maar  by  uitncemend- 
hcit  uit  d'oude  uitgegrave  Overblyfzelcn.  Binnen  Utrecht 
lieeft  men  op  't  Biüchops  Hof,  en  elders  meer  daar  om- 

trent, tuflTchcn  den  Dom  en 't  oude  Kerkhof;  by,  of  voor 
St.  Pietcrs;  een  weinig  buiten  dc  Stadt,  voornamcntlyk 
hy  Vechten.,  cn  l-FHten'jurg ;  ook  beneden  dc  Stadt,  by  de 
Maer»,  (of  Meer»)  en  op  de  hooge  Woerdt,  by  het  uit- 
graaven  van  den  grondt  ,  gevonden  veele  Rcliquicn  der 
oude  Ro/neincn :  niet  alleen  konftige,  en  van  zuivere  roo- 
de  Aarde  gcbakke  Potten,  Tcften,  Kommen,  Kannen, 
Kruiken,  Schaalen,  Altaarfteenen  met  Romeinfche  Op- 
fchriften;  maar  ook  eenige  goude,  zilvere,  en  eene  mee 
nigtc  kopere  Penningen  van  de  eerfte  Roomfche  Keize- 
ren,  als  Augu/lus,  Tiberlus.,  Claudms.,  Nero.,  Vefpafia-nus 
'trajanus.,  en  byzonder  veele  van  de  Antonlnen als  Antnm- 
Kus  Pius,  en  Marcus Atirelius Antoninus ;  echter,  onzes  vcee- 
tens  ,  niet  van  ecnen  ecnigen  Keizer  na  't  jaar  van  Chriilus 
180.  Dit  laatftc  fchynt  het  gevoelen  te  ftyven  van  die 
het  daar  voor  houden,  dat  het  hedendaags  Utrecht  eerd 
A-ntomna  genaamt  zou  zyn  gevvceft,  naar  den  ecnen  of  an- 

deren Rüonifchen  Antunius,  of  Antonlnus:  Maar  fchoon  't 
groote  waarfchynlykheit  heeft,  moet  men  evenwel  toe- 
llaan ,  dat  het  geen  overtuigend  bcwys  is.  't  0\idc Fafdcui/ts 
temporurn  van  "jan  Veldenaar ,  in 't  jaar  1480.  t' Utrecht  ge- 

drukt, verhaalt  dat  veele  Adelyke  Perfoonen  uit  Komen 

weeken  ,  om  Nero's  gruwelyke  tiranuyen;  en  onder  hen 
Granus ,  en  Antonius ,  oi  Antoninus.  D^lt  de  edele  Granus 
bouwde  Aciua  Grani  (Aqiiis  granum)  nu  Aken:  en  Antonius , 

geweeft  T'r'ihutn  te  Romen.,  in  der  Wilden  Sajfen  landt  (  nu 
Vrieslandt)  gekomen  ,  voorts  toog  naar  't  Gewcft  nu 
Hol/andt  ̂ chccten ,  en  aldaar  een  Paleis  met  een  Veil  aan 
den  Rhynftroom  oprechtte,  dat  hy  naar  zynen  naam  Anto- 
Kina,  in  't  jaar  óy.  na  Chriilus  geboorte,  noemde.  Anto- 
nius  cn  zyne  Nakomelingen  zouden  dit  zoo  langen  tydt 
bezeten  hebben ,  tot  dat  de  Sclaven  en  IVtlten  de  Veftinge 
wonnen,  en  vernielden,  nadat  ze  121.  jaaren  lang  ge- 
ftaan  hadt:  Want  de.  Mythen .,  eene  Natie  in  Zuidt-HoUandt., 
(immers  zoo  geheetcn)  woonden  toen,  daar:  Zy  quamen 
met  de  Sclaven  in  eene  groote  meenigte  over,  en  namen 
Antomna  met  geweldt  in;  verwocften  het,  en  bouwden 
een  zonderling  fterk  Kafteel,  dat  dit  wreedc  V o\k  Milten- 

burg noemde.  De  ondergang  van  Anton'ma  wordt  op  't 
jaar  van  Chriftus  iSó.  gcrekent.  De  oude  Nedcr-Salfen 
{Saxen)  van  Veldenaar /f/7i/<.' ^"i?^»  genaamt ,  fielt  hy  ge- 
wcefl  te  zyn  Vriezen.,  te  weetcn  Hollandtfche  Vriezen:  Dat 
wordt  ook  van  den  ouden  Melis  Stoke  bcveftigt  in  zyne 
Rymkronjk.,  voor  ruim  4CXD.  jaaren  van  hem  befchrcven; 

OiiDe  üoEhcn  öoer  icfi  gCajaijfn 
©at  al  't.  lantit  bencDcn  i'üicraaacii 

Jö;lcnr  i;iïöet-;|)aifen  biet.  ' 
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En  ccnigc  regels  daar  na: 
pcöcv-jèafTcii  fjccten  m\  IPj'ifjcn. 

De  Sclaven  woonden  in  Ilollandt:  dc  IV Ut  en  'm  ZuiJt- 
Hollandt .,  en  't  Sticht  van  Utrecht.  Voorts  verhaalt  Velde- 
naar  hoe  IViltetihurg  van  de  H'ilten .,  na  de  verwoefting  van 
Antonina.,  geIHcht,  door  Keizer  Valcutinianus,  in  't  jaar 
van  Chrirtus  3S7.  verovert  ;  naderhandt  van  de  Wilten 
herbouwt;  ciiidclyk  door  Koning  Dagobcrt  van  Vrank- 

ryk ,  in  't  jaar  641.  vernietigt  wierdt  :  Dat  die  'er  een 
Kaftcel  van  veel  grootcr  begrip,  meer  betimmering,  en 
Iterkte  maakte,  en  het  den  naam  van  Trajet^him,  of  Over- 

vaart, (tc  weetcn  owr  ^/^_y»)  gaf  .  nu  gezcgt  Utrecht., 
of  heter  Autrecht ,  Oud-trecht.  Het  zal  den  lezer  niet  on- 

aangenaam zyn  aliiier  ook  de  Otide  Hollandtfche  Kronyk  te 
hooren,  'k  zegge  die  van  den  oudtllen  druk,  in  oude  Hol- 

landtfche taal ,  vermidts  in  den  herdruk  te  Dordrecht  in 't  jaar 
1620.  met  dc  byvoegzels  van  IV.  van  Goudhoven,  cnS.Scri- 
verins,  behalven  het  uitlaaten  van  verfcheidc  dingen,  hier 
en  gintfch,  ook  eenige  veranderingen  van  woorden  ge- 
maaia  zyn ;  en  deze  zeer  oude  druk  nu  in  weiniger  han^ 
den  is.  <0nbCC  lUflhe  (jfiJtSC)  (te  weetcn  onder  die,  die  door  den 
Tiran  Nero  verdreven ,  of,  orn  zyne  wrccddieden  te  ontgaen ,  uit 
Romen  geweken  waren)  Dat  toacfH  ij  «ÊDfic  iiomeinen/  öaec  bie 

tmt  of  !}fte  Granus,  cnbC  ö'nnbCC  Antonis,  liau  bfC  Colummen, oft  iian  Zulen.  Granus  toa.ïi  ecn  ban  dcc  cüclcn  .Senatoren/  euDe 
Antonis  tuasS  CCU  trchuuyn  (Tribuin)  of  nötincclicr.  Granus  \^ 
met  fincn  IDolfhc  cnöc  acfiifcav  (jccomcn  boa-  Walslant,  fjcübcnbe 
mit  [)cm  jjcote  frat  cnöc  jjclt/  cn  quam  in  Ardennen,  bacc  Iji  bant 
fonteinen  nan  fimvdick  '  toatcr/  cnbcöacr  fonDccrbc  cnbc  ftirljte 

ccnc  fojtreffc  cnDc  fïcrlitc/  cnöc  Dcbc  Die  nac  Ijcm  fdticn  noc; 
men  aqua  Grani ,  Dat  iji  lUl  Aken.  Antonis  qnam  mct  lincil  acfimie 
cnöc  QCfClfcappc  /  ÖO02  Gcmianien  cnöC  Vrancken  land  ,  Dat  \^ 
Duitsland ,  cnöC  qiiam  ïn  't  lanö  lian  T3atavien ,  Dat  ij<  nu  Hollandt , 
cnöc  bcoeccp  Daac  een  plactfc  op  Den  |tcocm  nan  Den  iSijn  /  cnDe 
begon  bacc  ooft  ccnc  ne|lc  cnöc  toernc  tc  matoi/  liafï  cnbe  |lcrc  / 
cnDc  Dcöe  Die  nac  Ijcm  (jctcn  Antonia ,  cnöc  bit  toaé  in  't  iaec  nae 
onjt  ïtjccrcii  gcboojtc  lp.  cnbc  Antonis  mit  fmcn  nacomcrö  bcfat 
beien  tuircl)  cnöc  bc|tc  r.  cnöc  )aet/  tot  Dat  bie  Sclaven  cnöe 
bic  Wiiten  qiiamcn  cnöc  ncröeücucecöcn  bcfen  toenie  cnöc  hcflc. 
.Borfjöcöc  Dcfen  Antonis.  niaerkn  Dat  flot  te  Anholt,  Dar  Zulen 
plac I)  rc  l)cctcn.  *i5nDe  ban  Dcfen  Antonis  f).m  gcöcfccnöccrt  cnöe 
öcromcii  in  't  fticfjt  ban  Utcccfit  /  bic  ïïiDDcccn  cnbe  tieren  batt 
Zulen,  cuj.  Eenigen  evenwel  meenen  dat  Antonia,  of  An- 
tonina  (  nu  Utrecht)  toen  met  dien  naam,  ook  wel  de  ge- 

daante van  een  Stadt  ,  Steedtjen  ,  of  Veiling  gekregen 
heeft;  maar  dat  buiten  twyfel  al  lange  te  voorendezc  zoo 
bequame  gelegentheit  dorpswyze  bewoont  is  gewecft  , 
omdat  de  Bataviers  niet  verzuimt  zullen  hebben  zich  op 
zoodanigen  goeden  en  welgelegen  Landtllreek  neer  te 
Haan.  Zommige  neemen  de  bcginflels  dezer  Stadt,  oft 
bouwen  van  Antonina,  120.  jaaren  vroeger  als  't  jaar  van 
Chriilus  6f.  andere  wéér  100.  jaaren  laater;  doch  (lellen 
alle  eencn /^»;ö«//«,  of  Antoninus  tot  Stichter.  D'eerfl- 
gedagte  noemen  Marcus  Antonius  Stadthouder  van  Julius 
C^efar,  toen  hy  de  Galliërs  overwonnen  hadt;  of,  volgens 
anderen,  toen  hy  van CVy^zr  uitgezonden  was  om  de  Gaulen 
te  beoorlogen.  Deze  Marcus  Antonius  wordt  van  veelen 
voorden  Grondtveller,  of  Stichter  van /f»;ow/W^  gehouden. 
De  geleerde,  en  by  de  Geleerden  hoog  geachte  Monfoor- 
der  Lar/ibertus  Hortenfius  fprcekt  'er  dus  van:  „  Vermidts 
„  men  blykclyk  befchreven  vindt  dat  d' eerde  naam  van 
,,  Utrecht  Antonia  zou.  geweed  zyn,  is  't  gelooflyker  dat 
„  deze  Plaats  dien  naam  bekomen  heeft  van  dien  Antonius 
„  die  altydt  met  Julius  C^far  in  Vrankryk  en  Duitfchlandt 
,,  gereid  heeft,  dan  van  eenen  anderen  Antonius ,  onder 
,,  Keizer  Nero;  te  meer  dcwyle  hy  ook  verfcheide  andere 
„  Kadeelen  en  Huizen,  naar  zynen  naam,  Antonia  heeft 
„doen  noemen,  enz.  Eenige  willen  dat  Drufus  Gcrma- 
nicus  ,  toen  hy  de  vyftig  Kadeelen  aan  den  Ryndroom 
bouwde,  ook  deze  Sterkte  aan  den  Ryn  opgerecht,  en 
die  naar  zyne  Gemaiinne  Antonia,  of  Antomna,  genoemt 
heeft :  Dit  acht  de  Vriefche  Kronykfchryver  Pierius  IVin- 
fcmius  voor  gelooflyk.  Die  den  laater  aanvang  willen  be- 
weeren  ,  dellen  Keizer  Antoninus  Pius  ten  Bouwheere, 
in  't  jaar  140.  of  Marcus  Aurelius  Antoninus  Philofophus ,  in 
't  jaar  162.  na  Chridus  geboorte  aan  't  Keizerryk  geko- 

men. Louis  Guicciardyn  delt  cffeze  verfchillende  gevoe- 
lens aldus  voor  :  ,,  Voor  eerd  zegge  ik  ,  dat  de  Stadt 

„  Utrecht  in  't  begin,  ZOO  zommige  fchryven,  genoemt  is 
„  geworden  Antonina  ,  van  Antoninus,  Roomfch  Raadts- 
,,  heer,  die,  wegens  de  tyranny  yxnNero,  uit  Romen  ge- 
„  vloden,  herwaarts  quam,  en  deze  Stadt  dichtte.  An- 

deren  verhaalen  dat  ze  gedicht,  en  dus  geheeten  is  van 
„  Marcus  Antonius ,  Stadthouder  van  Julius  dvfar,  toen  hy 
„  Gallia  ingenomen  hadt.  Wederom  anderen  berichten 
„ons,  dat  ze  die  benaming  ontfangen  heeft  V2,n  Marcus 
„  Antonius  {Antoninus)  Puts.  Doch  't  zy  zoo  't  wil  ,  dit 
„  blyft  gewis  dat  de  Stadt  Utrecht  eenen  langen  tydt  den 
„  naam  van  Antonina  gedraagen  heeft,  gelyk  men  ligtelyk 
„  kan  merken  uit  de  verzekeringen  van  veele  Schryveren; 
,,  ook  uit  zecr  oude  Penningen  en  Muntdukken  daar  ge- 
„  vonden,  enz.  Indien  men  nu  met  zoo  veele  oude 
Schryvers  aaaucerat,  dat  Utrecht  cerd  Antonina  ̂   of  Antonia 
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heeft  gehceten  naar  eencn  Antonius^  of  Antoninm  (of  wel 
Araonia)  100  oordeelt,  nevens  meer  anderen,  de  Heer 

S.  V.  Leetnven  't  waarfcliynlyk Re ,  dat  het  Kz'mq^  Antoninus Pius  moet  gevvcefl:  zyn:  I.  Om  dat  Corn.  Tacitus,  voor 
A-f^toKÏms  Pius  gcüorxcn  ,  nergens,  in  xyne  Hiftoricn  en 
Jaarboeken,  van  AKtonina  gewag  maakt;  dat  hy  immers 
niet  zou  nagclaaten  hebben,  indien  oiMarcus  AKtoKuis  ̂ ten 
tydc  van  J^Hus  Ccfar,  of  den  Roomfchen  Raadtsheer 
tofiius  onder  Nero  ,  of  ook  Claudius  Drufus  Germamcus , 
lliefzoon  van  Keizer  Auguftus,  qqw  A»ionina  aan  den  Rhyn 

gebouwt  hadt.  II.  Om  dat  Keizer  Antoninus  Pius  ver- 
Icheide  maaien  in  deze  Landen  geweeft  is ,  en  buiten  al- 

len twyfel  een  Gedenkteken  zyner  loo  veele  reizen  en 

togten,  als  ook  zyns  naams,  door 't  bouwen  van  eene 
Velling,  volgens  de  gewoonte  der  Grooten  in  die,  en  in 

laater  tyden,  heeft  willen  nalaaten.  Maar  op'tl.zou  men 
konnen  inbrengen;  dat 'er  veel  van  Tacitus  boeken  verloren 
2yn:  Op  het  II.  dat  deze  reden  ook  ten  voordeele  van 
M.  Antonius  gebruikt  kan  worden  ,  ten  tyde  van  JuUus 
Cafar.  Ondertulfchen  hebben  onze  Voorouders  mede 

van  gevoelen  gewceft,  dat  Keizer  Antoninus  Pius  de  Stich- 
ter van  Antomna  was.  Dit  blykt  uit  eene  der  Opfchriften 

aan  de  Triumfboogen ,  en  andere  Eerteekenen  ,  by  het 
prachtig  inhaalen  van  Robert  Dudly,  Grave  van  Leicefier, 
indezeStadt,  in'tjaar  15-86. gehecht,  toen  hy  van  Konin- 

gin Elizabet  van  Engelandt  ,  ten  Gouverneur  Generaal 
der  Vereenigde  Nederlanden  afgezonden  was  ;  luiden- de aldus : 

FoELiciBUS  Antonini  Pii  Imperato- 

riSjUrbs  Traject.  ConditaAuspi- 
ciis:FoELicioRiBUS  Dagoberti  Fran- 
CIAE   ReGIS    ChRISTI  ANISMO  DONATOi 
Caroli  Martelli  ope  Incredulis 
Phrysiis  Profligatis  Liberataj 

Henrici  Imperat.  Aug.  Danis  ex  pul- 

sis    AUCTA,    et    RESTAURATAi  ELISA- 
BETHyË  Angli.-ve  Reginae  tutela  se 
foelicissimam  futuram  spenonvana 
co  NF  I  D  I  T. 

Zoo  veel  als : 

„  De  Stadt  Utrecht  ,  onder  de  gelukkige  regeeringe 
„  van  Antoninus  Pius  gedicht  ;  onder  noch  gelukkiger 
„  van  Dagobcrtus,  Koningk  van  Vrankryk  ,  tot  het  Chri- 
„  ftendom  gebragt,  en, nadat  d' ongelovige  Friezen,  door 
„  hulpe  van  Karei  Martel  ,  verflagen  waren  ,  vcrioft  ; 

„  van  Keizer  Hendrik ,  nadat  hy  'er  de  Deenen  uit  ver- 
„  jaagt  hadde  ,  vergroot  en  herbouwt  ;  hoopt,  en  vcr- 
„  trouwt  vaitelyk  ,  dat  zy  onder  de  befchuttinge  van 
„  ELIZx-lBETH,  Koninginne  van  Engelandt,  allcr- 
„  gelukkigft  zal  zyn. 

In  een  ' ouder  Gedenkfchrift  wordt  dc  flichtinge  van Utrecht  noch  veel  ouder  gemaakt,  cn  de  Stichter  een  vroe- 
ger AntoKÏus  geflelt.  In  de  Domkerke,  binnen  Utrecht^ 

Honden  eenige  Latynfche  Vacrzen  ,  met  grootc  letteren 
(Penceel-werk)  op  een  groot  tafereel,  hangende  aan  een 
Pylaar  van't  Choor,  gelchreven.  Door  der  zeiver  oudt- 
heit  waren  alreedts  lang  voor  't  jaar  1600.  veele  letters 
half,  ja  byna  geheel  uitgegaan.  Wy  zullen  't  Gedicht 
hier  invoegen,  doch  ons  behelpen  moeten  metde  Copyen 
dewyl  't  Principaal,  by  't  omvallen  der  Kerke  ,  door  dat 
vervaarlyk  onweer  in  't  jaar  1674.  verbryzelt  is.  De  Af- 
fchriften ,  die  wy  hebben  ,  verfchilien  fomtydts  in  een 
woordt  van  malkandercn,  om  de  duiilerheit  der  letteren, 
daar  d'uitfchryvers  naar  hebben  moeten  gillen.  Het  ver- 
fchil  tekenen  wy  op  den  kant. 

Circum  qnacJue  fitte» s  HoUandia  gurgite  Rheni^ 
Ciiigitur  Oceano  ( i  )  Flumtnibiij.jue  rnarts.  i.  Occani 

ïn  <jua  (2)  cum  muris  Urbs  Antomna  mvellis^  2.  quia 
Tempore  Ncrnnis  adlficata  fuit. 

Hfinc  devr,ftavit  fera  (3)  Scluvicagens ^  ̂ibidem    3.  flamma 
Cajlrum  IVikorum  {^  )  conditur  inde  mvum,  4.  Wiltorium 

'Turribus  excelfis ,  quud  adhuc  gcns  (  5- )  Abroditorum    5-.  plebs 
Fundttus  evertens ,  dirruit  (  6  )  tifque  filum.  6.  diruit 

Hinc  Trajeéienfe  Cctjlrtim ,  cum  mocnibus  altis 
Conditur  de  francis  Chrifticolis ;  et  idem  (  7 )  7.  fed  idem. 

V nl(^us  Danorum  confregit  humo  tenus ,  omnes 
Clum  Cleru  ciiies  in  Jimul  enfe  necans. 

Denique  Baldricus  (  8  )  Pra;fes  nova  mocnia firuxit^     8.  Plffiful 
Qute  rnodo  fubfijlunt  auxiliante  Deo. 

Sic  Hollandenfi  terrx  veraciter  omnt 
Trajeólum  conftat  Urbs  capitalis  ad  huc. 
Deze  oude  Latynfche  Vaerzen  heeft ,  voor  meer  dan 

nondert  jaaren,  J.  F.  Cortgeen  van  ter  Goudc,  aldus  in 
Duitfche  Rymen,  naar  den  ouden  trant,  overgebragt. 

^ollautit  öjiftig  too?Dt  omrinijt  aan  alle  ;nDcn 
Mxx  öcn  iiijjintïroom  /  ooH  Oreano  en  Die  ̂ ccbaarcn. 
Jii  bc  toclhc  Dic  ètaDt  5intonina  in  Bcvonij'  tiiöcn 
»t  nititoe  nuiïïu  bcüoum  \f  I  alj^  ö'  fjifiorie n  ijcrhliu-cit. 
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^tiaSstn  mbe  teecöe  Batim  cn  ?[faobifrïjc  bimaaren/ 

j^ettbcn  Dc;e  ièraöt  ocfjecl  tot  in  öen  ijronot  serafcecr. 
<énö£  ccm  niawat  23iiir()  Dcc  iöiltcn  om  üic  lan'cn  te  betoarcn 
jiact  grootc  (joofje  lierhe  ̂ Eljoo^nen  en  ,tBiicen  gcfotucert. 
lEiflat  Daar  na  tian  De  ?£t)20Diten  ijS  ceDcitcucert. 
ï^iec  na  i^^  fjct  25urcf)  (QTctdjt  met  itaömuccen  Ipag  cn  groot 
©ygctimmcrt/  uan  De  jrcanfen  tot  Cfuittus  Diciift  beheert/ 
ïDclfic  öie  ©eencn  nerniclDt  hebben  tot  öec  aetDcn  bloot, 
«©eerteli'h  en  toacrltlj.i{i  meeticnDccl  met  ben  ftnaecDe  gcDoot. 
Sn  't  ictï  [jcett  2BalDrifii^  een  25ifcbop  magf;tigf) 
ï!t>ie  ̂ tabt  tnecc  ommuurt  tegen  Der  Djjanben  aanfïoot: 
Hlbiif^  Vitrecht  een  ï'JooftltaDt  Dcji  l^ollanb?boDem  toaaracfjtigö 
Milcn  nocfj  tegentooo^Diglj  fict  fiaan  Ijcerltili  cn  pjacfjtigf). 
In  een  gcfchreven  zeer  oudt  bock,  naar  waarfchynlyke 

gilfmg,  uit  eenige  zonderlinge  omftandighedcn ,  tu^^cherl 
de  jaaren  1300.  en  i35'o.  opgeftelt,  raakende  verfcheide 
dingen,  zoo  van  Gebouwen,  Regeeringe,  als  Gcfchiede- 
nillén  der  Stadt  Utrecht^  (laat  voor  aan  in  zeer  oude  Duit- 

fche taal ,  en  zeer  oudt  Letterfchrift  ,  nu  by  de  meefte 
menfchcn  byna  onverftaan-  en  onleesbaar,  doch  klaar  ge- 

noeg voor  die  dikmaals  dicrgclykc  oude  Schriften  gehan- 
delt  hebben:  ;,  Dat  Autrecht ^  nu  Utrecht.,  hoewel  onder 
„  eene  andere  benoeminge,  lang  voor  de  heilige  geboorte 
„  van  onzen  Heere  Je[us  Chriftus  geftaan  heeft.  Dat  deze 
„  Plaats  omtrent,  of  ten  tyde  van  Keizer  Nero  den  naam 
,,  ̂ n  Antonia  bequam  :  Doch  in  ouder  Schriften  vindt 
„  men  dat  ze  dien  naam  kreeg  van /?«/o;?/V«,  eendergroote 
„  \ï\Q.nA.znvmJuliusCafar ,  kort  voor  Chriftus  tyden,  dat 
„  zetoenalrecdtsmetVeften  omvangen  was.  Dat  ze,  toen 
,,  Keizer  Antoninus  de  Godtvruchtige  deze  Landen  doorreis- 
„  de,  al  voor  een  groot  deel  jaaren  eene  goede  Handcl- 
,,  plaats  der  Bataveren  was,  wegens  de  welgelegentheit 

',,  aan  den  Rhyn,  cn  de  nabyheit  der  Zee:  Maar  dat  ze „  naderhandt  aan  eene  zeer  Barbarifche  Natie  geraakt,  en 
,,  zeer  verwoeft  geworden  was:  Y)xtY^ó.xti  Antomnus  Pius 
,,  deze  Natie  verdreef,  en  toen  deze  Vefte  niet  eeril  bouw- 
,,  de,  maar  herbouwde,  en  ia  plaats  van  ANTONIA, 
„  hernoemde  ANTONINA.  Dit  Boek  hadt  my  eca 
zonderling  Liefhebber  der  Oudtheden,  wiens  vader  het 
van  zyn  overgrootvader  hadt,  in  't  jaar  lóSy.  geleent  , 
daar  ik  't  bovenftaande  uit  hebbe  getrokken.  Ik  zoude 
den  lezer  gecrne  de  eige  woorden  des  Schryvers,  in  die 

oude  zcldtzaame  taal ,  medegedecit  hebben,  indien  d' ei- 
genaar, die  't  my  maar  voor  eenige  dagen  geleent  hadde, 

niet  in  't  jaar  i6<;i-  geftorven  ware,  en  die  rariteit,  die  ik 
graag  om  een  (tuk  geldts  de  myne  gemaakt  hadde,  nu  niet 
meer  te  vinden  is,  immers  voor  d' Erfgenamen  verduiftert 
blyft.  Indien  men  op  dit  Gefchrift  zeker  mogt  gaan,  zou  men 
eenigzins  de  verfchillendheit  der  Schryveren  van  den  ou- 

den tydt,  waar  van  zommigen  deze  Plaats /^«/o;?/»^?,  anderen 
Antonia;  d'een  den  Stichter  Antonius.,  d' ander  Antoninus 
Pms  noemen,  konnen  vergelyken ;  mogclyk  aldus:  Dat 
het  hedendaags  Utrecht  den  n:iam  van  Antonia  kreeg  van 
Antonius,  onder  Keizer  ATtTo,  of  vroeger,  onder  de  Oor- 

logen van  'Juiius  defar :  en  dien  van  Antonina,  van  Keizer Antoninus  Pius.  Van  den  eerften  als  Aanlegger  dezer 
Vcfting;  van  den  anderen  als  Herbouwer,  Vergrooter, 
en  Vcrfterker  der  zelve,  nadat  ze  door  eene  Barbarifche 
Natie  zeer  verwoeft  was.  Dat  eenige  der  oude  Schry- 

veren ook  in  dit  gevoelen  zyn  geweell  ,  blykt  uit  Loius 
Guicciardyn:  ,,  Anderen,  zegt  hy,  berichten  ons  dat  {Ut- 
„  recht)  den  naam  van  Antonina  eerft  heeft  gekregen  van 
„  M.  Antoninus  Pius.,  die  het  weer opgebouwt  heeft;  weêr 
opbouwen  is  niet  eerft  opbouwen.  Hier  ftaat  ook  aan  te 
merken,  dat  zommigen  l'it\zc<c Antoninus  Pjus  ten  Herbou- 

wer ftellen;  by  anderen  fchynt  .het,  met  het  voorzetten  van 
M.  Marcus ,  Marcus  Antoninus  Pius Navolger  van  Antoni- 

nus Pius ,  te  wezen  :  de  gelykheit  der  naamen  heeft  deze 
verwarringen  veroorzaakt.  Van  Antoninns  Pius  af  is  de 
benaaming  Antonia.,  tot  op  de  verwoeftin^en  van  deze 

Vefting  door  de  ScLven  en  i^'^ilten.,  deze  Stadt  bygeble- 
ven:  deWilten  rechtten  'er  weêr  eene  niewe  Sterkte  op, 
die  zy  den  naam  van  Wihenburg  gaven  :  zie  op  WIL- 
TENBURG.  De  Heer  Profelfor  M.  Z.  Boxhor  mus  ̂  
fchynt  den  naam  van  Antonia,  Antonina^  cn  IFiltcnburgy 
Utrecht  te  willen  onttrekken  ,  en  aan  Dordrecht  toe  tcvoe- 

inzyn  Toneel  van  Hollandt:  wy  gebruiken  de  vertaling 
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gen. 

van  G.  Baardeloos^  aan  wien  óqHcct  Boxhorn\cc\c  ftukken 
ter  handen  heeft  geftclt  die  in  den  laatften  Latynfchen  druk 
niet  ftaan,  om  die  in  den  Nederduitfchen  te  zetten.  Hier 

ftaat  dan  te  weeten,  (zegt  die  geleerde  Man)  't  geen  nader 
bykomt,  en  tot  noch  toe  niet  aangemerkt  is.  Dat  in  de  2. 

verdeeling  op  'ï  18.  e»  19.  Kapittel  der  Hollandtfche  Ncderlandtfche 
Kronyk,  gewag  van  de  Stadt  Antonia  wordt  gemaakt,  oi  An- 

tomna., gelyk  daar  opentlyk  gelezen  wordt,  in  Zuidt-IIol- 
landt  gebouwt ,  in  't  jaar  onzes  Heeren  óy.  van  Antonius Columna.,  Trebuin,  en  Roomfch  Ridder,  uit  Kumen  door 
Nero  gedreven,  en  indezeGeweftcn  gevlucht:  Daar  wordt 
ook  by  gevoegt,  dat  de  Nakomelingen  van  dezen  Antonius 
't  gebiedt  in  die  Plaats  gehadt  hebben  tot  in'tjaar  181.  De 
Kronyk  ftclt  dat  zy  deeze  Veft  en  Burgt  bezeeten  hebben  , 
uadat  ze  in  't  jaar  óf.  gebouwt  was,  iden  tydt  van  121. 
jaaren  ,  komt  dan  te  famcn         jaaren  ;  in  welk  jaar 
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A>!:on:a  vindc  Sclntn  cn  14'iltcH  is  ingenomen  ,  en  tot  den 
grondt  toe  ncdcrgeworpcn  ;  doch  dat  niet  lange  daar  na 

wcdt-rom  op^cbouwt  ioii  vyn  van  de/c  //  ;//tv;,  cn  ̂ c- 
noc.nt  naar  Imnncn  naam  li'iitcnhiirg.  Maar  d'oude Scliry- 
vcrs  vcrllaan  daar  door,ofWiltha,  gelegen  aan  't  gat  der 
Maazc,  niet  ver  van  Annverpcn ,  en  van  de  Noormannen  in 
't  jaar  S3)-  verbrandt,  gelyk  de  Kronyken  van  tuLla  fchry- vcn  :  De  Kourdmatiucn  verbrandden  dc  Studt  Tan  Antwcrpc»  ̂  
Wil: ha,  een  koopjladt  b)<  gat  vun  de  rivier  de  I\ihas.  Alle 
welke  dingen,  indicnze  waarachtig  v.yn,  mogen  niet  an- 

ders dan  van  Dordrecht  worden  vcrllaan  ;  hoewel  ik 
niet  onwetende  ben,  dat  dc  twee  naamen  van  Antonia 

cn  U'ilienburg  toegefchreven  worden  tot  nu  toe  van een  ygelyk  aan  Utrecht.  De  2eer  naarllige  befchryver 

der  Bill'choppen  van  Utrecht,  If'ilUm  Heda  ,  noemt  in 
veele  plaatsen  Zuidt-llillamlt  het  Landt  der  ll^ilten.  Ik  zal 
eene  plaatze  uit  zoo  vcele  bybrengen  waar  in  ,  na  dat  hy 
bclchreven  hadt  over 't  jaar  loói.  de  Hillory  van  Didenk 
den  IV.  binnen  Durt  van  de  Luickcnaars  gedoodt,  aldus 
Ipreekt;  Maar  Floris  ,  voorbedenkende  de  wrake  des  Brueder- 
iyken  duots ^  heeft  vjcèr  tegcns  hem  verwekt  den  AertsbijJ(:hup 

ran  Colle»^  dun  BiJ/'chop  van  Luik  ,  de»  Mark-Grave  van Brandenburg ,  den  Hertog  van  Brabandt ,  en  de»  Grave  van 
Celder ,  die  allemaal  z,ya  afgezakt  in  het  Dorp  va»  Dordrecht , 
of  Zuidi-IIollandt,  gezegt  het  Landt  der  Willen.  Maar 
laat  het  ons  geoorloft  'iyn  ons  gevoelen,  of  liever  bcSl-n- 
kingen,  hier  over,  zonder  belediging  van  het  aanzien  van 
dezen  vermjiardcn  Hcere,  te  uiten:  Want  hier  Haat  aan 

te  merken:  I.  Dat  dc  woorden  /'«  Zuidt-Hollandt  gebouwt\ in  de  Hollandtfche  Kronyk  niet  gevonden  worden,  te 

weeten  in  d'Oude  van  den  Leidlchen  druk ,  in 't  jaar 
15-17.  Divilïe  2.  cap.  18.  en  19.  echter  van  den  Hccrc  £>ö;r- 
hornius  aangetrokken:  ook  niet  in  den  Dordrechtfchen 
nadruk,  met  de  Byvoeglelcn  van  M.  v.  Goudiioven,  cn 

P.  Scrivcrius,  fol.  23.  Maar  wel  dat  Antonius  in  't  Landt 
van  Batavia  quam,  dat  is  nu  Hollandt  ( waar  onder  ook 
Utrecht  was  begrepen ,  of  waar  van  toen  Hollandt  maar 
een  klein  gedeelte  was:  zie  op  BATAVIA.)  endaar 
een  plaats  bouwde  op  den  Rhyn,  enz.  welke  hy  naar  zich 
noemde  Antonia:  Hoe  paH  dit  op  Dordrecht,  daar  im- 

mers niet  de  Rhyn.,  maar  de  Maas  gcloopen  heeft,  endaar 
ydcr  bekent  is ,  dat  in  plaats  van  een  verwoed  Antonia., 
Wilienburg  opgerecht  is ;  zelfs  ook  van  den  Heere  Boxhorn 
verhaalt  in  zyne  even  hier  boven  bygebragte  woorden  ? 

II.  Dat  Zuidt-Hollandt  't  Landt  der  Wilten  genoemt 
Avierdt,  behoefde  uit  Wilh.  Heda  niet  bewezen  te  wor- 
den 

zelve 

A  N  T   A  P  P 
Mel:sSioke,ó.\c\oox  meer  dan  4C0.  jaren  gcfchrcven  iiccft, 
en  in  eene  zondeiiinge  hoogaciitiiige  by  alle  ondcrzo.e- 
kers  der  Oudtheden  is;  die  zich  ook  in  zynen  tydt  heeft 
koiinen  bedienen  vaii  veele,  toen  alrecdts  zeer  oude, 
Cïedenkfchrilten,  nu  al  lang  verloren  ,  en  vvy  milfen  moe- 

ten, tot  geen  klein  nadeel  der  nauwkeurige  wcetgic- 
rigen,  zegt  'n\  l4'iltcbrordiis  leven: 

5r>at  f)i  quam  filtreert  McUt- 
't  IDdh  IDiltcnlJurij  Ijicc  tc  üoorcii.  Sio<ein^ 

Dat  ons  Wiltenburg  omtrent  het  jaar  36Ó.  volgens  den 

zei  ven  M.  Stoke  en  veele  andere  Schry  vers,  door  Keizer  ̂ ï"'*''' verwoed  wierdt,  wordt  voor  ontwyfelbaar 
gehouden.   Weer  herbouwt  zynde,  heeft  Koningk  Dagw 
bert  deze  veding  op  niews  verovert,  en  omtrent  het  jaar 
641.  vernietigt:    Maar  daar  weer  eene  andere  üerktc  en 

Stadt  opgerecht,  die  hy  T'raje^lum,o{  Trecht  noemde,  waar door  de  naam  IViltenbmg.,  gelyk  te  vooren  die  van  Autu- 
nia.,  verdweenen  is.    Hoe  konden  dan      Nuormanne»  \n  Idtm 

't  jaar  835".  U^ilienburg,  dat  'er  al  lang  voor  heen  niet  meer  M  Stok 
was,  verbrandt  hebben  ?    Hebbenze  't  l^'ilia  ot'  l-f'iltha  ge-  /  3- 
daan,  't  is  immers  Wiltenburg  niet  gevveed.    Meer  re-  '^■Holl. 
dencn  konden  'er  tegen  den  Heere  Boxhor»  worden  voort-  *^''  f  }] 
gcbragt;  maar  wy  achten  zulks  onnodig,  vermits  hy 
zelf 't  geen  hy  gedelt  en  voorgedraagen  heeft,  voor  geenc 
zekere  gevvisheit  durft  uitgeeven:  Want  aldus  befluit  hy;  Ide,m 
,,  Nochtans  verzekere  ik  niet  in  zoo  dikke  duiderheil  der  Soxh. 
„  dingen:  het  zal  ons  genoeg  wezen,  dat  wy  dit  gezegt  'bid. 
,,  cn  tot  meerder  kennis  gebragt  hebben,  in  't  welk  dode 
„  is  gegeeven,  dat  andere  mcnfchen  hare  fcherpzinnigheit 
,,  mogen  uittrekken  en  oedenen.    Wy  hebben  nu  hier 
ook  Hechts  aangewezen  wat  Aanmerkingen,  op 't  van 
hem  gedelde,  konden  gemaakt  worden;  latende 't  oor- deel aan  den  Lezer:    zie  nu  voort  op  UTRECHT. 
ANTONI  POLDER,  leg  tin  de  Stryenfe  waerdl ,  Vanie 

behorende  onder  Zuidt-Hollandt:  heeft  Kerk  en  Predikant  Houve 
daande  onder  't  Claflls  van  Dordrecht.  H.F. 
ANTONIUS  MATTHtEUS,  Profed^jr  in  Ae  ̂ ron. 

Rechten:    Vader,  Zoon,  Zoonszoon,  van  dien  zeiven 
naam.    Zie  op  M  A  TT  H     U  S  A  NT  ON  I U  S ,  en 
andere  ANTONII,  op  hunne  Bynaame». 

AP  EL,  of,  THOR  APEL, 'het  is  een  Klooder  in  ide^ het  Weder  quartier  der  Groninger  Omlanden  gewced  :  daar  Houxft 
zich  Monnikken,  /Cr«;Wriïg-frj  geheten,  onthielden.  i.D. 
APPELDOORN,  een  Gelderfch  Dorp  in  de  Over- 

Feluwe,  recht  voor  d'opreedt  van  het  Koningklyk  Loo. 
Toen  in  't  iaar  1^74.  't  geheel  Hertogdom  Gelderla»di  en 

;  want  de  gedachte  Hollandtfche  Kronvk  zegt  het  A^'-r'^  Vv^'JJ'^'^'     B---'  —  ̂ ^ö"^""  ̂ e.acria.a,  , 
c:  te  weete,i,iv/     Sclaven  en  IFUten  ra  Zlüdt-lMandt  G^^^^f^^hap  Zutphen  eene  fchattmg  van  75000.  gl.  opgelegt 

Wat  doet  dit  nu  tegen  hen  die  Utrechts  ouden  naam        '  ̂ ""t  '  '     "  7^  ̂'^T''' 
dellen  geweed  te  zyn  Antonia,  of  Antonina,  daar  na  ̂ '^'^  T'^r  '  "  ̂'^  d>t  Vorden-  v.i„ 

Wiltenourg?  Zouden  de  Wilten  eerd  Antonia  vervvoef-  f^T'  '"^le  fom  draagen  i7io8  gl.  daar  toe
  bragt  d  ö^.r- 

ten,endanViltcnburgbouwen,  zoo  modenze  uit  een  an-  ^""^  vier  Deelen  dezes  Quartiers)  noo.  gl.  H.K. 

der  naburig  gewed  derwaarts  komen:  gelyk  zulks  ook  de  °P  j  v^elke  otngeflagen  over  de  zeven  Dorpen  van
  dat  K..« 

Hollandtfche  Kronvk  uitdrukkelvk  ze«  :^        .^cUüm  m  d^el ,  quam  t  Dorp  Appeldoorn  daar  m  op  798.  gl.  12.  ft.  ..D./. 4.  en  i.  penn.  te  daan.  04. 

j  uALiiin    [Uit  oude  grieven  in  het  Latyn,  haalt  de  Heer  Alting 
%M\m^l  enöc  tDonnént  met  hraste /  cnöc  iTococn  't  al  Dooöt  Dat  I      "^JJ^  ?'i"lT°-?-'t] t?  d  xt  xt  a  j  m 
31?  bimun  Der  mmiccn  nan&cn;  enöe  ten  laatitcn  toicrpcn  snöatl    v  APPLE  NTHERN  NA,  zoo  zoude  ik  meenen,  ̂ ^t- 

»5'7.     ïtaltcel  EiiDe  Bcrtc  mcttcc  mmircn  nccc;  tnüe  al^  jji  Ijarcn  bdou'n  "  ̂atmen  leezen  moet  m  de  handtvcden  der  keize;en  Ot-  ̂ 'l">- 

gedrukt.  toiilcfjaDöcnïiclbzocfjt/  ccn  topl  ti^ü^  oaac  na  tmimcrbcn  sn 't  iia^  ?i     den  III.  en  Lottanch  den  II.  m  een  woordt,  niet  '"J-''- 
llcel  toeDcr  op/  üM  niaahttn  Daac  ccnc  anDctt  neitc  cnöc'fhThtc / ' » twee  APEL  T E  R  N I G  K  O  of  A  P  P  L  E  N 

OHoll. 

Kr.  Di' ^/i/.i.  c. 18. 19. 
te  Lei  dl» 

Hollandtfche  Kronyk  uitdrukkelyk  zegt:  ÏDe  .§»claücn  en 
ïöiltenDic  in  Suiöt-ÏJollanDt  üconDcn/  tlakn  ̂ cn  tc  famen  met 
Crootcr  macfjt/  enöc  quamcu  cn  bclciDcii  De  ̂ tilc  enbe  foztreffe 

Tafc. ttrnf.f. 
244. 

I  amb. 
Hortenf, 

gefch.  V. Utrecht 

ti' 

met  mmiren  cnDc  yD02ten/  enbcbccDcn  Dat  nac  Ijcn  jclucn  hectcn 
iöiircnburgJ)/  cnDe  üan  Dcje  ©iltcn  blcuen'cr  een  Deel  toooncu. 
Te  vooren  hadt  de  Schryvcr  gezegt  dat  dit  Antonina  was, 
gebouwt  op  den  droom  van  den  Rhyn,  niet  dan  aan  't 
gat  van  de  Maaze  Even  't  zelve  tetuigt  Jan  1/cldcnaar. 
111.  Dat  elders  ook  eene  Veding  Antonina  geweed  mogt 
zyn,  kan  Utrecht  den  naam  \a.\\  Antonina  niet  bcncemen. 
De  vermaarde  Lambertus  Hortenfms.,  en  voor  hem  veele 
andere  oude  Schryvers,  berichten  ons  ,  dat  Antonius 
die  Antonia  aan  den  Rhyn  dichtte  ,  het  met  Kadeclen 
derktc,  cn  dus  naar  zich  zelvcn  dcedt  noemen.  IV.  Wat 

IViltenburg  belangt;  't  zy  zoo  't  zy,  of 'er  aan't  gat  van  de 
Maaze  een  IVilla,  of  iVtltha  gelegen  hebbe,  dat  is  ons 
Wiltenburg  niet,  ja  alzoo  wemig,  als  Appelfche  \n  f/nes- 
landt.,  met  Appeldoorn  of  Appelleer»  in  Gciderlandt  een  en 
't  zelfde  is.    Én  alwaar  't  zoo;  V.  Wat  kan  dit  doen  om 

„THERNNA:  Opdat  daar  verdaan  worde  AP- 
„  PELDOORN,  een  Dorp  in  dc  fcluwc,  aan  het  bo- 
„  ven-einde  van  een  beekje,  dc  Grift  gcnaamt. 
APPELSCHE,  een  Dorp  in  de  Vriefche  Grieteny 

Stellingwerf  Oojl-cinde ,  onder  't  quartier  der  Zevenivolden : 
't  heeft  onder  zich  de  Buurten  T'er  IVifcha  (voortyds  was  IVinff 
daar  eene  Burght ,  Hals-Gerecht  voerende)  Aeckinge  cn  "'•i^'- 
Hoogh- Appelfche.    De  Kerk  cn  Predikant  daan  onder  het  fi'"'^-'" Cladis  \a.n  Zevenwolden ,  op't  Heere;iveen\  maar  te  weeten , 
dat  de  Predikant  van  Oojlerwold  ook  in  genootfchap  Foch- 
tele ,  cn  Appelfche  hcdxeni. 
APPELTEERN,  een  Gelderfch  Dorp  in  Maes  e» 

M'^ael.    Toen  geheel  Gelderlandi  en  Zutphen  in  't  jaar  I5'47.  " 
eene  fchattinge  van  75-000.  gl.  mod  opbrengen,  dont  het  ̂ ^JJ^ 
Quartier  \'xn  Nymeegen  (een  der  vier  Quartieren  dezes  q 
Vordendoms)  daar  in  gefchat  op  24342.  gl.  In  die  lom 

Idem 
Boxh. 
ibid. 

Joh.Jt Leid. 

M'^illenburg  YiinUïïCchttcomirckkcn, om  hcz  Dordrechttoc  , droegen  Maas  en  bfaal ,  een  va'i  dezes  verdeelingen  des 
te  voegen;  van  welk  IViltenburg  noch  heden  de  Grondt- •  Niewmeegfchen  Quartiers)  38';ó.  gl.  die  verdeelt  over  de 
veden  even  buiten  Utrecht  overig  zyn?  Gelyk  'er  meer]  21.  of  22.  Dorpen  dezes  deels,  quam  'c  Dorp  Appelteers 
dan  een  Antonia,  een  Romerburg  is  geweed,   waarom ;  op  194.  gl  ló.  d.  te  daan. 
ook  niet  meer  dan  een  l-Viltenburg  ?  De  IVilien  waren  in  1  A  P  P  I  N  G  A  D  A  M ,  een  groot  Vlek  in  Groninger  jj„„ 
't  Landt  der  iVilten.,  of  Z^uidt- Hollandt  zeer  vermenigvul-  '  Ommelanden ,  onder  Fiveltngo-Qytiirtier .   Het  geeft  voor  on-  im^j: 
digt,  gelyk  iiox-rWa,  uit  dc  Yjcon^kvxnJanGerbranis,  be- 
Kent,  zy  moden  daarom  zich  verder  buiten  Hollandt  uit- 

breiden; noemden  dan  de  plaatien  ,  die  zy  bouwden  of 
herbouwden,  veeltyds  naar  hunnen  naam.  Gelyk  Vorden 
en  Natiën  .zulker  wyze  gewoon  zyn,  en  toen  ook  wa- 

ren ,  huns  naams  geheugenifle  op  meer  dan  eene  plaats  te 
planten.  Van  de  Calte»  \%  een  Catwyk  op  den  Ryn,  een 
Catvjyk  op  Zee,  een  Catwyk  in  't  Landt  van  Kuik,  enz. 
Zoo  is  'er  ook  een  ander  lVilte»burg,  zynde  een  derk 

der  't  getal  der  Steden  te  beiiooren.  In  de  vervaarlyke  j^j. 
Groninger  watersnoodt,  den  12.  en  13.  November  1686, 
(waar  door  in  deze  Provincie  iffS.  mcnfchen  verdron- 

ken ;  ()'^\.  huizenen  fchuuren  geheel  wechfpoclden ,  cn 
noch  61Ó.  bedorven  wierden ;  1387.  pacrdcn;  7861  Koei- 

jen,  Odfen  en  jonge  beeden  ,  om  't  leven  geraakten  )  leedt 
Fivelingo-Quartier,  een  der  vyf  Verdeelingen  dezer  Om- 

melanden, ook  zeer  groote  fchade.  't  Getal  der  verdron- 
kene menichen  was  4(6;  der  geheel  wechgefpoelde  Hui- 

Kadcel  niet  verre  van  Loihem.^  in  't  Craaffchap  Zniphea.  zeu  cn  Schuuren  177;  der  meell  oiurampoucerdc  huizen 
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en  fchuuren  der  om  't  leven  gekomen  paerden^yz, 
der  Oifen,  Kocijen  ,  en  jonge  beelten  27f9,  bchalven 
noch  eenige  huizen ,  daar  men  het  rechte  getal  niet  Van 
heeft  konnen  opncemen.  Apfmgadam  had  evenwel ,  in  zoo 

-een  elendig  ongeval ,  het  geluk,  dat  'er  gecne  nienfchen  ge- 
milt,  alleen  3.  huizen  geheel  wechgelpoclt,  en  13.  zeer 
verdorven  wierden;  ook  niet  meer  dan  2.  Paarden,  en  12 

"  OlTen  en  Koeijen  verdronken  waren  Apprngadam  wierdt 
voortydts  alleen  Dam  genoemt:  zie  daarom  breeder  op 
Dam.  Deze  plaats  heeft  twee  Predikanten,  (taande  onder 
't  Claflls  van  Appinga-Dam. 
APPENG  ADAMME,  daar  de  Heer  Alting  ons 

het  volgende  'bericht  van  geeft.  ,,  D'oudtfte  gehcugenif- „  fe  dezer  plaatze  is  van  het  jaar  1231 ;  by  Emo  van  We- 
,,  rum,  die  verhaalt,  hoe  de  Kerk  van  DAM  ME  in 
„  Fivelf/igo,  in  dat  jaar  met  den  ban  geflagen  is.  Omtrent 
„  het  jaar  125-4.  toontMenco,  dat  AP  P E  N G  A D  AM- 
„  ME  met  een  Toren  en  Huis  aanzienlyk  was.  Het 

fchynt  uit  de  bouwvallen  van  Emetha  opgerezen  te  zyn; 
,,  na  dat  de  mondt  van  de  Fivel  reeds  zoo  verre  door  aan- 
„  fpoelingen  verloopen  was;  van  welkers  fchutzylen, 
„zoo  als  over  al  in  gebruik  is,  de  naam  DAM  ME, 
„  aan  die  plaats  is  gekomen,  met  hetbywoordt  APPIN- 
„  G  A,  mogelyk  van  een  geflachte,  toen  adelyk,  nu  on- 
„  bekent.  Voor  het  zelve  hebben  de  Fivelingers door 
„  het  voorbeeldt  van  Emetha  voorzichtiger  geworden , 
„Stads  voorrechten,  by  een  plechtelyk  beftuit  der  Zee- 
„  landen  (toen  cerfl:  in  de  volgende  eeuwe)  bekoomén; 
„  daar  van  thans  nauwelyks  iets  overig  is,  en  zyn  de  Zy- 
„  len  van  de  Fivel  van  daar  weder  naar  Dclfzyl  overge- 
,,  bragt.  Het  beftaat  heden  zoo  als  het  kan,  in  den  rang 
„  van  eene  Stadt,  en  niet  van  de  minfte,  doch  zonder 
„  vellen  en  voorrechten,  die  de  maat  van  een  Dorp  over- 
„  treffen.  Het  diep  de  Fivel  fnydt  het  midden  door,  dat 
„  het  de  naam  va» AMSTER  DIEP  geeft.  Het  is 
„van  Groningen  ar  i30Cxd.  fchreeden :  van  den  naailen 

„  oever  der  riviere  d'Eems  3000. 
AQU  01,  anders  ook  gefpeldt  Ackoy.,  een  Dorp  in  't  | 

kleine  Graaffchap  Leerdam;  heeft  Kerk  en  Predikant,  be- 
horende onder  't  Claffis  van  Buren. 

ARC  K  EL,  ofARKEL  ('tLANDT,  of  de HEERLYKHEIT  van)Ofdie  naam  van  C  AST  RA 
HERCULIS,of,  HERKULESBURGT,  af- 
komüig  zyn  zou,  zie  op  ARKEL  (BURGT  van) 
Deze  Heerlykheit  lag  in  't  Graaffchap  Teifierbant ^  tuf- fchen  de  Rivieren  de  Lek  en  de  Merwe.,  in  eene  zeer 
weelderige  landtftreek;  grenft  ten  Ooften  aan  Gelderlandt 
ten  Weiten  aan  Hollandt ten  Zuiden  aan  Brabandt.,  ten 
Noorden  aan  't  Sticht  van  Utrecht:  dwars  daar  door  heene 
loopt  het  lange  water  de  Linge  genaamt,  voorby  Gorkum 
in  de  Merwe.  ,,  Het  is  (fchryft  de  Heer  Alting)  een 
„  Dorp  in  het  Graaffchap Teilterbandt ,  volgens  de  handt- 
„  velten  van  Keizer  Otto  den  III.  van  het  jaar  998,  en 
„  van  Hendrik  den  II.  van  het  jaar  1003.  [niet  13,  zoo 
„als  het  bygeteekende  eerfle  fchattingjaar  {tndiSlie)  uit- 
„  wyft ,  dat  by  miflag  gefchreven  is  by  Heda  in  Aufrid.  ] 
„  Het  welke,  te  gelyk  met  geen  gering  gedeelte  van  het 
„gefloepte  Graaffchap,  aan  het  hoog  adelyk  geflachte, 
„  dat  daar  van  daan  den  naam  van  ARKEL  naderhant 
„is  bygezet,  te  beurt  gevallen  is.  Het  is  tot  een  aan- 
„  zienlyk  vermogen  aangewaffen ,  dat ,  die  van  Arkel 
„  weg  geraakt  zynde,  fpade  tot  de  Graven  van  Egmondt 
„is  overgegaan.  De  naam  van  ARKEL  is  heeden- 
„  daags  in  de  bouwvallen  van  eenen ouden  Burgt,  binnen 
„  den  tweden  mylfteen  boven  Gorinchem,  op  den  rech- 
,,  ter  kant  van  de  Linge,  noch  overig.  Een  ander  Landt- 
fchapjen  van  Arkel  heeftmen  in  't  Wefferdeel  van  Era-- 
bandt,  tuflchen  't  Graaffchap  Canterroy,  de  Steden  L/er, 
cn  Mecbelen.  De  naams  oorfprongk  van  het  Brabandts 
Arkel.,  zie  op  ARCKEL  {Heercn  van)  Al  voor 
des  eerden  Graafs  van  Hollandts  tydt,  en  lang  voor  het 

jaar  van  900.  is  't  Hollandtfch  Landt  van  Ay'kel  van  by- 
zondere  Heeren  bezeten  geweelt;  alle  t'  zamen,  behal- 
\en  een  of  twee,  genaamt;  ongemeen  ryk,  en  van 
groote  vermaardhcit.  Het  plagt  onder  zich  te  hebben, 
behalven  de  Hoofdtftadt  Gormchem.,  vcrfcheide  Steedtjens 
{dat  nu  Dorpen  zyn,  immers  eenige)  als  Heukelom.,  Af- 
peren.  Leerdam,  Gajpaerne ,  (  Gafperen )  cn  Hagejlein ,  Haef- 
trecht,  en  Schoonrcwoerdt :  nevens  de  Dorpen  en  Kaftee- 
len  Everjlein  ,  Rimejleyn  [Rineflein)  Heer  Aertsbergen , 
Zoelen  en  Oofterwyk:  maar  naderhandt  in  vcele  (tukken 
gefmaldeelt.  Hertog  Arnaud,  zoon  van  Jan  van  Egmondt, 
by  Mana  eenige  dochter  des  Heeren  van  Arkel,  erfde  't 
Landt  van  Leerdam  en  Schoonrewoerdt  voor  zyn  gedeelte. 
Frederik  van  Blankenheim ,  Biffchop  van  Utrecht  bezat  Gaf- 
Parn,  met  de  (Icrke  Ka(teelen  Éagejlein  en  Everjlein,  die 
ny  tot  den  grondt  toe  afbrak.  De  Heer  van  Vianen  ver- 

kreeg Rirneftein.  Na  de  doodt  van  Heer  Jan  van  Arckel 
den  XIII.  en  zyn  zoon  Jonckheer  11-^illem  van  Arckel,  is  't 
Landt  van  Arckel,  zoo  door  Verradery  en  Oorlogsge- 
weldt,  als  door  Koop  en  Erfenüre,  aan  't  Huis  vxnBeye- 
ren  gekomen;  daar  na  aan  die  \m  Bourgundié» ,  Giaven 
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I  van  HoUandt ,  en  tot  op  heden  toe  aan  Hollandt  gehecht  ̂ dta» 
gebleven.    Onder  't  Droftfchap  van  Arckel  (lelt  IV.  v.  P""' ''■< 

\  Goudhjven  te  behooren  de  Dovpm ,  Laag-cn  Hoog-Bloklandt ,  ̂  f- 
'  Scheluynen,  Hornaer ,  Niewlandt ,  Spyk,  Kedichem,  Oofter-  '94- 
wyk.  Middelkoop.,  Leerbroek,  enz.  zic  't  volgende  ARC- K  E  L. 

ARCKEL  (i^  B  U  R  G  T,  't  KASTEEL  of 
!  HO  F  van )  Eenigen  willen  den  naam  afhaalen  van  C  A  S- 
iTRA  HERCULIS,of HERCULES-BURGT; 
!  alhoewel  anderen  deze  benaminge  liever  aan  Erkelens, 

[of  Arculens ,  in  't  Latyn  Herculana,  bchoorcnde  onder  't 
Opperquartier  van  Gelderlandt,  't  huis  zouden  brengen; 
doch  zie  MALBURG.    Beide  kan  't  waar  zyn ;  om 
dat  by  de  Heidenen  ter  eere  van  Hercules  vcele  Tempels 
cn  Burgten  gebouwt  zyn.    Het  was  eerie  plaats,  die  de 
oudeSchryvers  niet  verre  xslVl  Ntewmegen  geplaatft  hebben; 
met  byvoeginge,  dat  Heer  ticyman  van  Arckel  het  oude 
daargewcelt  zynde  Kerkjen  ,  of  den  Tempel  van  Hercules,  PontAn. 
afbrak  ,  en  eene  andere  Kerk  ,  ter  eere  van  de  //.  Moeder  en  Gdd. 
Maagdt  Maria,  bouwde:  desgelyks  het  Slot  van  Arckel,  gejchied. 
tot  eene  Re(identie  voor  zich  en  zyne  nakomelingen.  1  D.f, 
Omtrent  dezen  Heyman,  of  Herman,  is  eene  groote  ver-  194. 
warring  onder  de Gefchiedtfchryvers ,  ter  oorzaake  van  de  AKem^ 
veelheit  der  Jannen  en  Heymans  van  Arckel:    Wy  zullen  ̂ ^fil''r. 
zien  of 'er  eenige  beflechte'nde  reden  uit  te  vinden  is,  op  '^"'^ 
ARCKEL  (HEYMAN  van)  Poppo,,  by  anderen  Foppo ,  Gore. en 
zoon  van  Heyman ,  liet  het  werk  zyns  Vaders  ganfch  ter  ̂   ̂̂ »dt 

neer  werpen,  en  een  ander  Slot  bouwen,  van  de  oude  J^»-^''" 
Schryvers   de  Koningklyke   Burgt  van  Arckel  genoemt  ;  * ' 
wegens  de  zonderlinge  uitltckendheit  in  dien  tydt  ;  't 
was  van  groote  gehouwen  (teenen  opgerecht.  Naderhant 
heeft  Heer  Jan  van  Arckel  de  XL  (by  anderen  de  X.)  in  't 
jaar  T297.  dcic  Koningklyke  Burgt  weer  om  verre  ge- 
fmeten ,  en  in  plaats  de  Ketzerlyke  Burgt  van  Arckel ia 
het  Ooiten  buiten  Gorinchem,  gefticht ;  daar  hy  ten  deele 
de  BouwOiotfen  van  den  vorigen  Burgt  toe  gebruikte:  de 
befchryvinge  daar  van  zou  hier  te  lang  vallen.  Dit  Slot 
baarde  verwonderinge  in  de  oogen  van  alle  aanfchouwe- 
ren  ;  en  men  oordeelde,  dat  in  geheel  Duitfchlandt  geen  Ktntp. 
diergelyken  gebouw  zou  konnen  gevonden  worden.  Maar  iiid.a! 
toen  Hertog  H^illem  van  Beyeren ,  Grave  van  Hollandt,  Hajfelt. 
Zeelandt,  enz.  door  koop,  Heer  van  Gorinchem  gewor-  Hip. 
den  was,  als  ook  van  ̂ t  Landt  van  Arckel,  heeft  hy,  om  ̂ rab  p, 
zynen  bitteren   haat  tegen  de  Arkels  te  betuigen  ,  en  i97- 
hunne  gedachteniffe ,  zoo  veel  hy  vermogte,uit  te  rooijen,  Leeu" 
deze  Keizerlyke  Burgt  tot  den  grondt  toe  doen  afbreeken, 

die  't  zedert  het  jaar  1220.  tot  na  het  jaar  1400,  en  dus  al  ̂.Vt""' 
2CO.  jaaren  lang  ,gepraalt  had :  Ja zulkerwyze  toonde  Gr«ï;e  ̂ "''A. 
14'illem  zyne  verbittering  tegen  dat  Huis,   dat  hy  de  ̂•'3°°' grondtverten  ielfs  deedt  uitgraaven.     Naderhant  heeft  idem 
Hertog  Karei  de  Stoute ,  of  Jlrydtbaare,  Hertog  van  Bour-  Leeuw. 
gundien,  enz.  Grave  van  Vlaanderen,  Hollandt,  Zee- 
landt,  enz,  het  Slot  dat  de  gemelde  Grzv e  l-Fillem  van  "^^"^ 
Beyeren  ,  na  het  omverre  werpen  van  den  Keizerlyken  ̂ 'f^/'*^ 

Burgt,  op  eene  andere  plaats  aan  den  Merwe-kmt  zeer  \' treflyk  hadde  doen  oprechten,  wéér  laaten  wechneemen, 
en  een  ander  bouwen  in  't  jaar  14Ó1.  dat  van  eene  gewel- 

dige grootte  en  dikte  was.   Verfcheide  Schryvers  maaken 
geen  gewag  van  het  Slot  dat  den  Beijervorft  gefticht  zou 
hebben;  maar  fpreeken  alleen  van  't  geen  Hertog  Karei  ̂ "xh, daar  liet  bouwen ,  te  weeten ,  dezen  derden  Burgt  (  zynde  de 
Koningklyke  deeer(te,de  Keizerlyke  de  tweede  )  anders  dea 
vierden  te  rekenen,  indien  men  dien  vanHeer  Heyman  me- 

de wilde  tellen ;  ofwel  den  vyfden,  zoo  'er  Hertog  Willem 
ook  een  Slot,  volgens  Boxhornius  en  anderen,  opgerecht 
mogte  hebben.    Deze  Burgt  van  Hertog  Karei  hadt  drie 
Torens ,  waar  van  d'eerfte  eenen  muur  hadt  onder  36. 

boven  29  voeten  dik,  zeer  konftig  gemaakt,  en  op' 't heerlykfte  uitgevoert.    De  tweede  Toren  was  even  zoo 
dik  als  d'eerfte;  maar  niet  zoo  hoog:  De  derde  bleef  on- volmaakt: Alles  was  van  blauwen  (teen,  uit  deLuikfche 
gebergten  gehaalt :   Echter  heeft  dit  voortreftelyk  Kafteel 
geen  beter  geluk  dan  de  vorige  gehadt:    In 't  jaar  ifyS. 
begon  men  het  aftebreeken:    in  het  jaar  1610,  wierdt 
het  voorts  tot  den  grondt  toe  vernielt.    Het  had  van  Leeuva. 
den  opbouw  af,  tot  den  aanvangk  van  deeze  verwoeltinge.  Bat. 
omtrent  117.  jaren  geltaan.    Eenige  melden,  dat  Hertog  illufir. 
Karei  de  Strydtbaare  een  niew  Slot  liet  maaken,  zonder  ƒ  13C0, 
meer  of  ook  iets  te  zeggen  van  een  Kafteel ,  door  Grave 
Willem  den  Beijervorft  gebouwt:  noch  ook,  dat  hy  detl 
Burgt  door  Grave  Willem  gebouwt  wegnam,  om  eeneti 
veel  voortrefFelyker  te  ftichten.   Wederom  anderen,  dat 
hy  't  Slot  van  Grave  Willem  zeer  liet  vergrooten,  enhcer- 
lyker  maaken.    W.  v.  Goudhoven  zegt  ook,  dat  Hertog 
Willem  van  Beijeren  ,  Grave  van  Hollandt,  enz.  \  Kafteel 
van  Arkel  ten  gronde  toe  liet  afbreeken,  en  weer  een  an- 

der dicht  op  de  Merwe  bouwen;  zoo  dat  hy  te  water  en 
te  lande,  naar  zyne  begeerte,  in  de  Stadt  Gorkum  kon 
komen.  Grave  Karei  vznCharolois ,  naderhant  Mr/o^,  enz. 

c»  Grrtw  van  Hollandt ,  enz.  de  Stadt  Gorinchem,  en  't 
Slot  van  zynen  Vader  bekomen  hebbende,  deede  het  zoo 
veel  grooter  met  zulke  ronde  dikke  Torens  maaken,  als 
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airccdts  gCTCgt  is.  Ook  Ichryft  hy  dat  Hertog  Willem  van 
BesercM  dc  Stadt  Gorimhet»,  cii  't  Landt  \^nArkel,  van 
Hertog  Rdnold  vm  Gfidcr,  in  't  jaar  1412.  voor  260000. 
Franrche  Kroonen  zou  gckott  hebben:  Dat  mede  Hertog 
RtiMoWt  zelve  drie  ja^iren  tc  vooren  van  Heer  Ja»  va» 
yfrdel  dtM  Mll.  gekote  hadde:  zie  wydtlopiger  hier  van  op 
ARCKEL  (Jx\N  va»)  de  Mll. 

A  R  C  K  E  L  (  Heere»  va»  )  zyn  onder  dc  voor- 

iiaainlle,  oudtlle,  of  magtiglk  Gellachten,  en  Fainilié'n van  Huliun.it  geweell,  uitlleekcnde  in  pracht  en  rykdom : 
maar  meerendeels  zoo  trots  en  hoogmoedig,  dat  ze  voor 
nienunt  wilden  zwigten  :  dapper,  maar  tc  gelyk  oor- 

logszuchtig. Het  was  voortydts  een  Ipreekwoordt  van 
de  bvzonderfte  Edele  Gellachten  in  Hollandt;  dc  Bredero- 
dens  d' eJelJie» ,  de  l-f'aj/inaars  de  o»dt/icn ,  dc  Egmondts  de 

rxk/h-».,  dc  yfrciels  de  Jioitt/le».  De  Heer  'J.  J.  Pontauuf  ., fpreekende  van  de  doodt  van  Jonkheer  IVtllem en  zyncn 
vader  Heer  Jan.,  laatllc  Heer  van  Arckel ,  zegt:  „  Men 

„  geloofde  dat  'er  in  Duitfchlaiidt  nauwlyks  magtiger 
„  Heeren  in  tydelykc  middelen  waren,  dan  dc  Heer  van 
„  Arckel  in  Hollandt  :  Want  zyne  InkomÜcn  bedroegen 
„  jaarlyks  83ÓC0.  Rhynfche  guldens,  ( eene  geweldige  (om 
„  in  dien  tydt,daar  in  gerekent  >-ooo.  oude  Schilden,  dichy 
„  van  zyne /'(?/«it;/f/&fThienden  trok,  cnóoo.  Dukaatenjaar- 
„  lyks  uit  de  Wiflel  van  l^eneticn,  die  hy  te  Antwerpen 
„  oncfing.  Boven  de  Heerlykheit  van  Arckel.,  't  Landt  van Arckel.,  met  dc  Stadt  Lffr;///»J,  Gafparen,  cn  Hageftein ,  ha.dt 

hy  noch  in  Vrankryk,  in't  Hertogdom  iï^ir,  't  gebiedtover 
Fierrcpont,  met  veele  Vlekken  en  Kafteelen  :  In  Brabandt 
de  Stadt  Mechelen,  met  veele  Dorpen,  genoemt  hetZ^W?- 
fchapje»  van  Arckel;  .In  Gelderlandt,  Geldermalffen  ,  Oy ., 
en  meer  andere  Plaatzen:  In  Hollandt.,  Haaftrecht.,  ('toen 
eene  Stadt)  Inliet.,  Stolwyk,  en  veel  meer  Dorpen  mKrim- 

per-ivaerdt ,  tufl'chen  Schoonhoven  cn  ter  Goude.,  nevens  an- dere Heerlykheden  aldaar.  In  Zee  landt \Ampt  van  Kree- 
ken.,  met  de  toebchoorten.  Oudttydts  wierden  de  Heeren 
van  Arckel.,  Heeren  van  Torenen  genoemt :  zy  voerden  in 

hunne  Wapens  twee  roode  'Torens,  met  een  blauw  Dak  op 
een  goudt  Veldt.  Naderhandt  namen  ze  aan  twee  roode 
Ladders  opeen  zilver  Veldt  \  omdat  ze,  als  geboren  Krygs- 
helden,  in  't  beklimmen  der  Stadtsmuuren  de  Stormlad- 

ders dikmaals  met  hun  bloet  beverft  hadden.  In  later  tydt 

is  't  Wapen  van  Arckel  gewecft  twee  roode  Fafccn  [Baaren) 
gekanteelt  (getandt)  onder  en  boven;  d'eene  kanteeling 
tegen  d' andere,  op  een  zilver  Veldt.  Nu  komen  wy  tot 
de  Heeren  van  Arkel,  ieder  in  't  byzonder ;  daar  wy  alleen 
maar  't  voornaamfte  van  zullen  aantekenen. 
ARCKEL  (HEYMAN  van,)  wordt  van  Pontus 

Heuter»!,  en  anderen,  voor  den  eerften  Heer  van  Arckel  ge- 
ftelt:  Dat  hy  uit  Hongaryen  in  Hollandt  gekoomen,  een 
dapper  Heldt  geweeft  zoude  zyn;  voegende  daar  by,  dat 
Diderik,  de  H.  Grave  van  Hollandt  ,  hem  't  Landt  van 
Arckel,  gelyk  ook  dat  v^n Leerdam,  wegens  zyne  zonder- 

linge deugden  en  dienden,  fchonk  :  Doch  nauwkeurige 
Onderzoekers  klimmen  tot  langvoor  dien  tydt  op.  A.Kemp 
en  anderen  ftellen,  dat  een  van  HeimansV  ooroMdcxtn  , Jan 

genaamt,  eenen  geruimen  tydt,  voor  dat  'er  Graven  in 
Hollandt  vi-xxtn,  d'eerfte  was  die  het  Landt  van  y^rc^e/ be- 

heerde. Deze  zou  in  de  jaaren  641.  en  642.  ten  dienlte 
van  Dagobert,  der  (Franjchen ,  of  Franken  Koning)  onder 
't  beleit  van  Pipyn  van  Her/lal,  Hertog  van  Brabandt,  in 
de  Nederlanden  gekomen  zynde,  de  Vriezen  overwon- 

nen ,  en  't  Kafteel  Wilienbtirg  (nu  Utrecht)  ingenomen 
hebben  ;  dat  Dagobert  hem  dies  wegen,  en  dienllhalvens , 
eene  grootc  ftreek  landts  tuflchen  de  Lek  en  Waal,  aan 
de  Rivier  de  Linge,  in  vryen  eigendom  gaf;  dat  hy  daar 
eene  Kerk  bouwde,  ter  plaatze  daar  de  Romeinen  voor- 

tydts den  Tempel  van  Hercules  gedicht  hadden ,  en  dat  hier 
van  daan  de  naam  van  Arckel  zou  ontftaan  zyn.  Anderen 

fchryven  dit  Heyman  toe,  zoon  van  'Jan;  doch  naarder 
vooriger  meeninge  qualyk.  Eenige  jaaren  daar  na  vielen 
de  Vriezen,  Deenen  ,  en  Noormannen  in  deze  Lan- 

den, verbrandende  de  Kerk  en  't  Slot,  als  ook  de  andere 
goederen  van  Heer  Jan:  Daarom  trok  hy  naar  Vrankryk, 
en  bleef  te  Pierepont,  daar  hy  overlecdt;  eenen  zoon  na- 
laatende  ,  Heyman  gehecten  ,  die  ook  te  Pierepont  ftierf. 
By  zyne  Gemalin  hadt  hy  Heer  Jan  gewonnen,  die 'er een  vaft  Slot  bouwde  ,  dat,  door  toedoen  van  Francion , 
broeder  van  den  Heer  vanB<?r,  om  verre  geworpen  wierdt. 

Jan  daar  over  vertoornt,  bragt  hem  om  't  leven;  maar 
alzoo  de  gedoodde  van  des  Konings  van  Vrankryk  maag- 
fchap  was, vluchtte  hy  naar  'tverwoeft,  ennuonbewoont 
Landt  van  Arckel,  daar  hy  in  't  jaar  694.  de  Kerk  her- 

maakte, en  de  wereldt  verliet,  nalaatende  Heyman,  die 
ter  Gemalinne  nam  Tecla,  dochter  van  Wolbrandt,  zoon 
van  den  eerften  Heer  van  Egmondt.  Hy  diende  eerft  Pipyn 
Koning  van  ̂ rrt»^r)'^,  daar  na  Keizer  i^<?rf/  denGrooten,  in 
hunne  Oorlogen  :  wierdt,  nu  zeer  oudt  zynde,  verflagen 
in  eenen  ftrydt  tegen  de  Heidenfche  Saxen,  aan  de  Rivier 

fle  Elve,  in  't  jaar  783.  Hy  hadt  by  zyne  Echtgcnoote 
eenen  zoon  gewonnen.  Jan  genoemt,  die  in  't  jaar  718. 
vau  Keizer  A<irf/  denGrooten  ten  Burgtvoogdt  tegen  de //^e//- 
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falingerf  gemaakt  wierdt.    Hy  ftierf  in  't  jaar  85-6.  etï  leit te  higeibcim,  omtrent  den  Khy»  by  Ments,  begraaven; 
Hadt  by  zyn  Echtj'cnoote  gewonnen  Heyman,  Ridder; 
eerft  Hoveling  by  Kei/er  Ludovicus  Pius,  of  den  Godt- 
vruchtigen;  daar  na  Kamerling  van  den  Hertog  van  Lw/Art- 
rin^en;  trouwde  Heicna,  dochter  vaneenen  Heer  inVrank- 
ryi:  won  by  haar  twee  zoonen,  Fuppo ,  of  Poppo,  en  Jan. 
Foppo  was  zyn  nazaat:  Bleef  in  eenen  Slag  tuffchen  Loms 
^/i-w van  Vrankryk,  en  Keizer  Henricus  Auceps ,  of  den 
Vogelaar,  over  het  bezit  van  Lutharingeu,  in  't  jaar  935-, 
nalaatende  Heyman  van  Arkel,  van  Pontus  Heuterus,  en  an- 

dere», ten  eerften  Heere  van  Arckel  gcftelt;  van  wicn  ook 
W.  van  Goudhoven ,  Francifcus  Leningitts ,  enz.  hunne  Gc- 
flachtregifters  beginnen.    Men  fteltliem  in  dienft  geweeft 
te  zyn  van  Keizer  Otto  den  Grooten,  die  hem  met  Krygs- 

volk  naar  Neder-Saxen  (nu  Oojl-Vrieslandt)  zondt  ,  "van waar  hy  Silla  (Gilla)  dochter  van  den  Landtvoogdt  Tiele- 
ma»,  buiten  haar  vaders  weeten,  wegvoerde  naar  Hollandt,  ̂  

en  haar  trouwde.  Aldaar  wierdt  hy  door  Grave  Diderik,  q" den  //.  Grave  van  Hollandt,  zeer  wel  ontfangen ,  en  zyn  p^^^ 
Hofmeefter  gemaakt,  of,  volgens  anderen  ,  tot  zyncn  Heüttr. 

Stadthouder  in  Vrieslandt.    Ook  begiftigde  hy  hem  op  ̂ ran- ' niews  met  het  Landt  van  Arckel,  door  Koning  Dagobert  zy-  cifc.  Ie. 

nen  Voorvader  Jan  gefchonken.    Overlecdt  in  't  jaar  «i»^ 
980.  volgens  W.  van  Goudhoven,  of  990.  volgens  anderen :  von 
A.  Kemp  heeft  996.  nalaatende  Poppo,  of  Foppo,  en  Dodo  Holt. 
van  Arkel.    Van  deïen  Dodo  zouden  de  Geflachten  van  AJel 
Dalem,  Gellecum,  Kedichem,  Sevettder,  en  Haaften  her-A^i?» komftig  zyn. 

ARCKEL  (POPPO,  of  FOPPO,   Heer  va»)  S.van 
ïoon  van  Heyman,  die  d'eerfte,  en  deze  de  tweede  Heer 
van  Arckel  ̂ eütli  wordt;  hadt  ter  Gemalinne  Maria,  doch- ƒ  °47» 
ter  des  Heeren  van  Oy,  in  de  Betuwe  :    is  overleden  in  't  '3°°* 
jaar  1008.    't  Slot  van  Arckel,  door  zynen  vader  Heer  J'J^' 
Heyman  gefticht,  worp  hy  ter  nedergfcn  bouwde  de  Ko-  ^ 
ningklyke  Burgt  va»  Arckel:  zie  op  Arckel  {de  Burgt  van)  'jjf  j., 
Eenigen  ftellen  dat  hy  volvoerde,  verbeterde,  en  i^cr  q^^j^] 
vergrootte  het  geen  zyn  vader  begonnen  hadt :  Heeft  ook, aan  xemp! 
den  kantvandeLw^c?,  de  Dorpen  Rietveldt,  Kedichem,  en  ̂ c. 
Everwyk,  nu  Oojierwyk,  gefticht:  liet  eenen  zoon  na,  Jan 

geheeten. 
ARCKEL   (JAN,  Heer  van )  de  L  want  met  Leeuv 

dezen  Jan  beginnen  meeft  doorgaans  de  Schryvers  de  tel-  ̂ ^'-M 
lingen  der  Jannen,  Heeren  van  Arckel,  op  hem  gevolgt :  ƒ  ̂47- 
Maar  daar  door  komt  ook  't  verfchil,  dat 'er  eenigen  (de  ̂""•^^ 
voorgaande  Jannen  mede  rekenende)  twee  meer  hebben 'J3' 
en  den  laatften  Heer  van  Arckel  noemen  Jan  den  XV.  daar  '^li*?; 
wy  maar  den  XHL  met  de  meefte  Schryvers,  van  zullen  pl^'^^j 
maaken.    Hy  was  de  zoon  van  Poppo,  of  Foppo,  en  hadt  g^J/' ter  Gemalinne  EUzabeth,  dochter  \nn  Gv^lvc  Willem  van  f^^^^i 

Kuyk.    Dus  hebben  't  3'.  J-  Pontanus ,  en  S.  van  Leeuwen:  ƒ 
Maar  Goudhoven  noemt  haar,  dooreenen  mi fllag, //■^//^f/- 
mina.    Grave  Diderik  van  Hollandt  heeft  hem  tegen  den 
Biffchop  y^ijff/iiSo/i^  van  i/jfw^/ gebruikt.   Hy  volgde  Dide- 

rik in  't  jaar  1034.  inzynen  togt  Heilige  Landt ;  bleef 
'mSyriên,  in  eenen  ftrydt  tegen  de  Saracenen:    hadt  vee- le Vlekken  en  Kafteelen  laaten bouwen.   Behalven  zynen 
zoon  Jan,  hadt  hy  noch  eene  onechte  dochter,  Maria, 
getrouwt  aan  Heer  Jan  van  Bronchorft:  zy  verliet  een  jaar 
na  haaren  vader  deze  wereldt. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van  )  de  IL  zoon  van  pi^^^^^ 

Heer  Jan  van  Arckel  den  I.  hadt  ter  Gemalinne  Margareta,  j/^j 

dochter  van  Heer  Jan  van  Altena:  Hy  heeft  op  d' andere  ƒ  ,pj. 
zyde  der  Linge  eenige  Dorpen  en  Kafteelen  gefticht,  als  Leeitw 
Heukelom,  Vogelwerf,  Spyk,  en  Dalem.    Hy  trok  ook  met  ƒ  841. 
de  Graven  van  Vlaanderen,  Henegouw,  en  andere  Neder-  Goudh 
landtfche  Heeren,  naar  't  H.  Landt,  daar  hy  acht  jaaren  ƒ  135 
lang  tegen  de  Ongelovigen  zou  geftreeden  hebben.    Ter-  Pont- 
wyl  hy  te  Venetièn  was ,  hadt  hy  't  Wapen  van  Arckel  voor 
zyne  Herberg  opgehangen.    Zeker  Heer  uit  Hongaryen  , 
die  't  zelfde  Wapen  voerde,  nam  het  weg:  Daarover 
geraakten  zy  in  een  Lyfgevecht;  /^rf^e/ overwon  den  Hon- 

gaar, en  fchonk  hem  't  leven.  Over  zyne  doodt  valt  ver- 
fchil :  by  Pontanus  vinden  wy  dat  hy ,  in  zyne  te  rugge  kee- 

ringe  uit  het  H.  Landt,  te  Straatsburg  overlecdt,  in  'tjaar 
1074.  na  een  bewindt  van  40.  jaaren.  W.  v.  Goudhoven,  en 
S.  V.  Leeuwen  zeggen, dat  hy  voor  Tjfelmonde  in'tjaar  1077. 
of,  volgens  Pontus  Hetetertis ,  10S2.  fneuvelde. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van)  de  HL  loon  van  pi,„i^ 

Heer  Jan  den  H.  hadt  ter  Gemalinne  Vrouwe  Adelheit , 
{Alyt,  Alida)  zufter  van  Robert,  Heer  van  Heusden.  Al-  1,0, 
hier  is  een  zeer  groot  verfchil  omtrent  den  tydt  en  dewy- /uj, 
ze  zyns  doodts.  Goudhoven  en  van  Leeuwen  fchryven  dat  Coudk 

hy,van  zyne  Pelgrimagie  uit  het  H.  Landt  t'huis  koomen-  ind'o 
de,  en  onderwegen  ziek  geworden,  in  *t  jaar  1102.  over-  HoU.i^ léedt :  A.  v.  SUchtenhvrJl ,  in  Pontanus  Gelderfche  gefchiede-  f-ij^ 
niffen,  daar  tegen  bericht  ons ,  dat  hy  in  eenSteekfpel  ge-  ̂'"^ wondt  wierdt  te  Niewmeegen,  en  1082.  overlecdt:  (op 
welk  jaar  Pontus  Heuterus  het  overlyden  van  Heer  Jan  de» 

//.  gcftelt  heeft)  nadat  hy  lang  aan  de  ontfangequetzuure  " 
gequynt  hadde.  Dicrgelyke  verfchillen  zyn  onder  de  Ge- 
fchiciitfchryvers,  en  Gellachtrekenaars,  omtrent  dc  Hee- 
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re»  van  /Inkel,  vry  vecle,  en  y.ommige  Teer  groot,  bui- 
ten twyfel  ter  oorv.aake  dat  de  verwarring  en  rckcningder 

jaaren  van  den  ccncn  meer,  van  den  anderen  min  ge- 
ftelt  is;  daar  door  dan  dikmaals  eenen  Ja)t  toegefchreven 
wordt,  dar  den  anderen  toebehoort.    Deze  oncenigheit 
konnen  wy  niet  altydt  aanwyzen  ;  zullen  alleen  maar ,  om 
dat  af  te  fnyden,  meed  volgen  Pofitanus  Gelderfchc  gefchie- 
denijjen,  door  A.  v.  Slichtenhurjl  vertaalt,  en  vermeerdert, 
en  by  ons  de  geloofwaardiglie,  vermidts  hy  betuigt  het 
fpoor  te  volgen  van  Heer  0«ö  van  Arcket,  Heer  van  Amel- 
roy  ,  die  zyner  Voorvaderen  leven  met  gcene  mindere 
trouwe,  dan  torgvuldigheit,  uit  alle  hunne  boeken  by  een 

Jdem    verzamelt  heeft.    Echter  zullen  wy  niet  nalaaten,  daar 

Vontan.  wy 't  dienflig  vinden,  den  eenen  en  anderen  Schryvcr  by 
bJf.    te  brengen,  of  aan  te  haaien,  daar  de  lezer  nader  bericht, 
J94.     over  verfchil  ofaanmerkelyke  zaaken,  zal  konnen  vinden. 

Htcr  Jan  de  Hl.  hadt  nevens  eenen  zoon,  ook  cenc doch- 
ter, genaamt  Geertruidt,  Gemalin  van  Heer  Everardvan 

Kuyk. 
A  R  C  K  E  L  CJAN  ,  Heer  van)  ds  IV.  zoon  van 

Heerjanden  UI.  was  maar  zes  jaaren  oudt  toen  zyn  vader 
ftierf,  en  ftont  tot  op  het  vyftiende  jaar  zyns  ouderdoms 
onder  de  voogdy  van  zyne  moeder;  trouwde  Elizabcth , 
dochter  van  den  Grave  van  der  Lippe.,  toen  Zwalenburg 
eeheeten :  Was  een  zeer  zwaar,  diklyvig  man;  en  een 
Heer  van  zulk  eene  kracht  en  lengte,  dat  men  hem  byna 

voor  eenen  Reus  hadt  mogen  houden.  In  't  jaar  1098. 
trok  hy  met  Godefroyde  Bouillon  naar  Pakjlina ,  of 't  H.  Landt , 
daar  hy  Ridder  geflagen  wierdt;  en  gezondt  weêr  t'huis 
gekomen  ,  overleed:  hy  na  eene  veertigjaarige  rcgeerin- 
ge,in'tjaar  1122.  zie  hier  over  een  groot  verfchil by^. z'. Goudhoven en  S.  van  Leeuwen. 
ARC  K  EL  (JAN,  Heer  van, )  de  V.  zoon  van 

"Jan  de  IV.  een  grootmoedig,  godtvruchtig,  en  verftandig  i Heer:  was  eerfl:  getrouwt  met  Pctronella,  dochter  van  den  ! 

Grave  van  Are  \  trok  in  't  jaar  11 24.  naar  Jeruzalem,  en  | bragt,  na  verloop  van  eenige  jaaren,  veele  lidttekens  van  \ 

wonden,  in  gevechten  bekoomen  tegen  d' Ongelovigen,  j 
mede.   Naderhandt  ondernam  hy  eene  tweede  Jeruzalem- ' 
fche  reis.    In  't  jaar  1132.  diende  hy  met  zynen  broeder 
Hugo  y  Boter  bygenaamt,  den  Gr^w  D/'^/er;/^  van  Hollandt, die  op  eenen  dag  tweemaal  de  zege  tegen  de  Vriezen  be- 

vocht.   In  't  jaar  113Ó.  bewees  Heer  'Jan  aan  zynen  broe- der Folpert,  Leerdam  ,    Schoonrewoerdt  ,  met  den  Diefdyk^ 
en  Over-Heykop.  Uit  gemelde  Fulpert  zyn  deBannerheeren  j 
van  Lee.,  of  Leede,  en  uit  zyne  kinderen  de  Heeren  van  | 

Gellerum  ,  van  'Zevender,  en  van  Haajlrecht  gefproten  :  ' gaf  hem  voort  de  halve  Heerlykheit  van  Dalem,  die  daar 
na  overgezet  wierdt  aan  Jan  ,  eens  broeders  zoon  van 

Pwttn.  Arckel.     "Zyn  jonger  broeder  Hugo  bequam  Boter/loot, tld.     Spyk,   en  Bhklandt.    Hy  Heer  Jan  van  Arckel  ovcrleedt 
e[ch.^.  in  't  jaar  1144.    was  met  den  Heer  van  ÏJfelfttin  ter 

\D'f'      hulpe  van  Heer  Aart  van  Grimbergen  getrokken  ,  doch 

9S«     geen  van  hun  beiden  is  weer  levendig  t'huis  gekoomen. Zyne  eerfte  Gemalin  is  hier  boven  genoemt :  zyne  tweede 
was  Geertruidt,  dochter  des  Graafs  van  Loon,  die  hem  zy- 

nen Nazaat,  Jan  den  VI.  baarde:  De  derde  Adelheit ,  Alyt , 
oCAlida,  dochter  des  Heeren  van  Steenvorden ,  {Steinfurt) 

Idtm    hy  won  by  haar  den  Heer  van  Houdicbem :  zie  Goudhoven ,  en 

'fiid.      vM  Leeuwen,  en  aldaar  weder  een  groot  verfchil  en  ver- warringc. 
Idtm       ARCKEL  (JAN,  DE  VI.  Heer  van)  zoon  van 
Pont.f.  Heer  Jan  den  V.  hadt  ter  Gemalinne  Sophia,  dochter  van 
I9J«     Arendt,  of  Aert,  jongfte  Heer  van  Grimbergen;  die  met 

Heer  Jans  vader  by  Grimbergen  fneuvclde.     Hy  won  by 
,  haar  Heer  Jan  den  VII.  zynen  Nazaat :  overleedt  in  't  jaar 

1176.  In  het  jaar  zyns  doodts  k  omen  Goudhoven  en  van 
Leeuwen  met  onzen  Schryver  over  een  :  maar  omtrent 
den  naam  van  zyne  Gemalinne  valt  verfchil  en  verwarring. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van,)  de  VII.  zoon  van 

Heer  Jan  den  VI.  trok  met  Grave  Floris  van  Hollandt  naar 
Jeruzalem.  Weêrgekomen,  nam  hy  ter  Gemalinne  Mar- 
garcta,  dochter  van  Heer  Boudewyn  van  Vlaanderen ,  Heer 

van  Nyhoven,  broeder  van  Grave  ;'///>ƒ  van  Vlaande- ren ,  die  Heer  Jan  van  Arckel  te  Jeruzalem  Ridder  geflagen 
hadt.  Hy  won  by  haar  zynen  Nazaat,  Heer  Jan  denVlIL 
en  noch  eene  dochter ,  die  aan  Heer  En?elbregt  van  Bronc- 
horft  trouwde  :  Bouwde  het  Slot  te  Heukelom  ;  dat  zyn 
70on  voorts  voltooide,  en  met  een  't  Steedtjcn  Heukelom 
bemuurde :  Kocht  ook  Afperen  ,  van  Heer  Gerardt  van 

rj  Afperen,  zoon  van  Folpert  van  Arckel:  Na  eene  regeering 

•oiidh'  J^^''^'^)  wierdt  hy  van  Heer  Rudolph  van  Coevorden 
')  Hol'l  \®"^f^2gen,  in  het  jaar  1116.  in  den  ftrydt  voor  Coevorden. S.  V.  Leeuwen,  en  IV.  v.  Goudhoven  hebben  dit  op  Heer 

Jan  den  VI.  gebragt,  en  (lellen  X225-.  zy  komen  daar. in 
met  Johannes  de  Éeka  over  een.  Het  fchynt  ook  zoo  te 
moeten  wezen;  zelfs  volgens  de  rekening  van  A.  Slichten- 

Hat.  lil.  horjl:  want  hy  (telt  de  doodt  van  Heer  Jan  den  VI.  op  't 
848.  jaar  1176.  toen  Heer  Jan  de  VIL  in  't  bellier  tradt ;  dien 
^^eSe- hy  eene  regeering  van  49.  jaaren  geeft,  dus  komt  1225-. 
■ain  voor  het  jaar  zy'ner  doodt.  Hy  was  ten  dienft  van  Otio 
M.'h.u.\m  der  Lippe,  BiJJ'chop  van  Utrecht,  met  400.  Ridders 
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(Ruiters)  opgetrokken,  tegen  Rudolph ,  Cajleley»  vm  Coe- 
verden,  daar  hy  zyn  eindt  vondt:  zie  ook  't  volgende. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van,)  de  VIII  zoon  vaa 

Heer  Jan  den  VII.  Hy  was  een  zeer  Godtvruchtig  Heer, 
die  ter  Gemalinne  hadt  Maria,  (by  znéeren  Margareta) 
dochter  des  Graafs  van  Vernenburg:  Heeft  de  eerfte  fonda- 

menten der  Stadt  Gorkum  doen  leggen,  nevens  het  nu  ver- 
nielde Slot,  buiten  de  Burgpoort,  toen  met  elf  dikke  To- 

rens voorzien,  als  ook  (terke  Wallen,  en  diepe  Graften. 

Hy  fneuvelde  in  den  Slag  tegen  de  Stadingers,  in 't  jaar 
1234.  (alhoewel,  legtA.  Slichtenhor/i ,  anderenzynedoodt, 
doch  t' onrecht,  tien  jaaren  later  (lellen)  na  dat  hy  28. 
jaaren  gcregeert  hadde.    S.v.Leeu-wen,  en  IV.  v.  Goudhoven 
reekenen  zyn  doodtjaar  op  1243.      al'ioo  9.  jaaren  later. 
Doch  hier  (laat  aan  te  merken,  dat  ze  dezen  Jan  den  VIII. 
voor  Jan  den  VII.  rekenen ;  ook  is  'er  niet  wel  door  te 
komen.    In  Pontanus  wordt  de  doodt  van  Jan  den  VIL 

naar  onze  tellinge,  op  't  jaar  1216.  geflelt,  als  men  'er 
de  28.  jaaren  der  regceringe  aan  Heer  Jan  den  VIII.  gegee- 

ven  by  doet,  komt  het  wel  op  't  jaar  1234.  Maar'wy hebben  in  de  voorige  pod  getoont,  uit  de  eige  regeerings- 
jaren  van  onzen  Schryver  (aan  Heer  Jan  den  VI.  toege- 
voegt)  dat  het  jaar  1216.  van  hem  voor  't  flerfjaar  van  1^3! 
Heery««^/É'w/>'//.  gedelt,  in'tjaar  1225'.  moet  wezen;  daar  Lcew 
de  tydt  van  den  Slag  te  Coeverden  mede  overeenkomt,  ""-'en 
Wil  men  eene  drukfeil  in  de  jaren  der  regeeringe  van49, 
of  28.  zoeken,  en  39,  of  18,  (lellen,  dan  zou  men  het  il^uft.  f. 
jaar  T234.  wel  vinden  :   maar  dan  mod  Heer  Jan  de  VIL  ̂ -t^* 
met  BiJJchop  Otto  van  der  Lippe,  niet  voor  Coeverden  ge- 
fneuvelt  zyn  ;  om  dat  deze  drydt  in  't  jaar  i22f.  vol- 

gens eenparig  bericlit  der  voornaamde  Gefchiedtfchryve- 
ren,  voorgevallen  is.    OndertulTchen  indien  't  waarach-  Oud. 
tig  is,  dat  Heer  Jan  de  VIII.  in  't  gevecht  tegen  de  Sta-  Holt. 
drngers  om  't  leven  quam,  moet  men  het  jaar  1234.  goedt  [{ron.^, 
achten:  hoewel  Heer  Jan  de  VII.  dan  niet  kan  gebleven  Velde- 

zyn  in  den  Slag,  of  't  gevecht  met  die  van  Coeverden  ;  "^^r. 
noch  geene  49.  jaren  geregeert  hebben.    Wy  konnen  niet  P''"'''^' 
zien  hoemen  hier  Slichtenhorjl  met  anderen,  of  ook  met  ̂ ^'-"V-c. zich  zeiven,  zou  mogen  vergelyken:  Hebben  al  reedt  s 
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en  wil  1234.  hebben;  doch  'tzou,  indien  men  zyne  eige 
rekeningen  volgt,  lifB-  moeten  zyn:  Want  de  doodt 
van  Heer  Jan  den  V.  plaatd  hy  in  't  jaar  1144.  Jan  den 
VI,  geeft  hy  32.  regeeringsjaren  ;  dit  komt  op  't  jaar 
1176.  uit:  Jan  den  VII.,  49.  jaren,  maakt  1225':  Jan 
den  VIII,  28.  jaren,  komt  op  125-3.  ^Y"^  doodtjaar, 
te  rekenen.    Daar  nageeft  hy  Jan  den  IX.  eene  regerin- 
ge  van  32.  jaren,  en  rekent  het  jaar  1272.  het  jaar  zyns  Pontan. 
overlydens ;  daar  het,  volgens  de  voorgaande  dellingen,  i.  X). 
I28f.  zou  moeten  zyn.    Eene  groote  verwarringe;  daar  ƒ. 'pj. 

wy  nu,  dit  aangewezen  hebbende,  eene  fpelde  by^'deeken. ARCKEL  (JAN,  Heer  van )  de  IX.  zoon  van  Heer 
Jan  den  VIII,  bygenaamt  den  derken .  was  ook  in  lengte 
en  kracht  byna  eenen  Reus  gelyk.    Te  paerdt  zittende, 

doeg  hy  zyne  armen  om  een  balk,  ligtte  't  geheele  beeft 
tulfchen  zyne  kniën  van  de  aarde' op,  en  drukte  het  zoo 
geweldig,  dat  het  van  benauwtheit  de  tonge  uit  den  bek 
liet  hangen.    Zyne  Gemalin  was  Bertha  ,  dochter  van 
den  Grave  van  Ochten,  {by  Goudthoven ,  s^nOeihen ,  by  van 
Leeuwen,  Oethem)  zy  baarde  hem  twee  zoonen,  Heerjan^ 
zynen  nazaat,  en  Otto,  eerden  Heer  \zn Heukelom  en  Afpe- 
ren,  van  Ackoy ,  Loven,  met  het  Slot  van  Leycnberg,  van 
de  Heerlykheden  Gellckum  en  Renoy.    Deze  Otto  hadt  ter 
Echtgenootede  dochter  van  den  Heer  van  Heufden,  en  won 
by  haar  twee  zoonen.  Jan,  mede  Heer  van  Heukelom,  en 
Otto,  Heer  van  Afperen,  en  Ackoy.    Heer  Jan  de  IX.  van  Pontan, 
Arckel  overleedt,  volgens  Slichtenhorjl ,  in  't  jaar  1272,  Diói.f. 
daar  Goudhoven,  en  van  Leeuwen,  (doch  by  hen  de  VIII.)  195. 
in  overeen  komen:  legt  te  Gor/W:im  begraven.  Hoe  hy  den  19Ö. 
vervloekten  aandag  van  Fulpert  van  Arckel,  tegens  liem,  Leeutv, 
op  Kersnacht  in  de  Kerk  zynde,  om  Heer  Jan  met  alle  /•848. 
d'andere  menfchen  te  doen  verbranden,  zeer  wonderlyk  Goudb. 
ontquam,  naardien  't  gevaar  alreedts  in  de  "Kerk  was,  en 
alle  anderen  ,  in  de  Kerk  ,  door  de  vlammen  verteert  •'•  '33* 
wierden:  zie  op  FOLPERT  van  ARCKEL. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van)  de  X.  Zoon  van 

Jan  den  IX.  had  ter  Gemalinne  Bertha,  dochter  van  Gra- 
ve Gerard  van  Sterkcnburg;  heeft  zich  ook  bevonden  in 

den  drydt  by  IVieringen,  onder  de  Banier  van  Jan  den  I. 
Hertog  van  Brabandt :  daar  na  zich  by  Grave  Floris  ge- 
voegt,  (die  de  doodt  van  zynen  Vader  den  Koningk,  en 

Grave  Willem  op  de  V^riczen  zocht  te  wreeken )  en  hem grooten  diend  gedaan  :  Welke  beide  Vorften,  uit  inzicht 
zyner  dappere  daaden  en  dienden,  de  Burgers  van  Gorkum 
Tolvry  door  geheel  Brabandt,  Hollandt,  en  Zeelandt,  te 
water  en  te  lande,  maakten.  Naderhant  trok  hy  wéér 

j  tegen  de  Vriezen  op,  ter  \\\x\'pe  ymjonckheer  Jan ,  Gravo 
van  Hollandt,  die  hen  met  twee  Legers  by  Verona  {Vroo- 
nen)  daar  nu  Alkmaar  Ü.-iAt ,  aangreep.  Doch  vermits  hy  PoniAn, 
(Heer  Jan  van  Arckel)  zich  voor  aan  iu  'c  fpits  bevondt,  Gdd.f. K  i  is 
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is  hy  in  dien  (Irvdt  gcfncuvclt.  Bchalvcn  ïyncn  toon  Jan ^  lOTTO,  ïii  ordrc  dc  tweede  ïoon,  wierdt  ïyns  Vaders 

by  iH'ithu  j^cw  oiineii ,  iVhiwcu  eciiigca  hem  nocli  eeiie  }  luizaat  in 't  Landt  van  /itcL-l,  enz.  JAN,  dc  derde  ly- 
l")oclitcr,  G.vr/, van  A rekel ,  toe,  geworden  Uenialin  '  ner  7.oonen,  was  eeiil  Donideeken,  daar  na  Btfihop  te 
van  Heer  Gyflfrt  va»  CnteKbur^.  Zyue  doodt  is,  volj^cus  Utrecht,  eindelyk  te  Jj/tii:  Heer  AR  NO  UI),  of, 
Stuhtetihoril  'y  in  't  jaar  12.1)6.  ot  1297.  voorf^evallen ,  daar;ARENDT  van  Arckel,  dc  vierde  zoon  van  Heer  Jan 
in  GWMwtv»  cn  Tw«  Lft«-tyc»  over  een  komen :  hem  'Jan\^^n  XII.  kreeg  voor  ïyn  deel  Zuele».,  Aveznet.,  Noorde- 

den L\'.  noemende.  j/oox,  y1ll>las,  Albla[]erdam cn,  'm  de  KriMp  r  luacrdt Ber- ARCKEL  CJ  A  N,  Heer  va»)  de  XI.  by  Goud-lge».,  met  het  Slot;  naar  hem,  Heer  ARÈNDS-of  lieer 
have» ,  cn  va»  Leeuwen  de  A'.  deedt  ook  ecnen  togt  naar  't '  A  R  N  O  U  D  T  S-ook  Heer  A  E  R  T  S  B  E  R  G  E  N  ge- 
H.  La»ds:  Welke  razcrnyc  in  die,  cn  de  voorgaande  |  heten , 't  welk  hy  lyncn  broeder,  //«-tr /ioZ^tr^  van  ArckcI, 
Eeuwe,  ccn  doorgaand'  euvel  was,  ten  kollc  van 't  Ie- :  overliet ;  de  vyfde  zoon,  Jleer  JAN  van  Arckel,  had 
ven  van  hondcrt  duizent  Chrillencn.  Weder  naar  huis  [  tot  zyn  Ertgedeelte  Boi/jove»,  Goudriaen.,  m  liaajlrecht : 
door  Italië»  kcerende,  wierdt  hy  ,  met  die  hy  by  zich  had ,  j  Heer  R  O  BERT  van  Arckel,  de  zesde  zoon,  had,be- 
iiict  \  erre  van  Ge»fia,  van  rovers;_overvaIlen ,  die  hem,  halven  't  gedachte  Bergen.,  voor  zich  Stolwyk  cn  Vliet; 
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J34. 

(by  Goudhoven  en  van  Leeuwen Vliji)  hy  trouwde,  bydif- 

penfatie  van  den  Paus,  zyne  Nicht  Janne  (by  andere  £//'- zabeth)  eenigc  Dochter  des  Heeren  \mAfpercn;  en  wierdt 
dus  Bannerheer  van  Afperen:   //ccr  HER  BERT  van 
Arckel,  de  zevende  zoon,  wierdt  Heer  \zn  Slingelandt., 
Alolengrave,  Bieskens  Grave ,  en  meer  andere  Vlelt  ken.  't 
Vcrfchil  in  de  naamen  dezer  Zoonen  van  Heer  Ja»  den  Pontan. 
XII.  van  Arckel  ,tufrchen  A.van  Slichte»horJl.,im  deeene,  GeW.i. 
en  van  Leeuwen.,  met  11^.  van  Goudhoven ,  aan  de  andere  zyde ,  -D./. 
kan  men  by  dccze  Schryvers  nazien.   Wy  konncn  hier  op  198. 
alles  geenc  aanmerkingen  maaken.  Belangende  de  Doch-  GWè. 

ters;  de  Hcer/f.  Slichtenhorjl  (lelt  'er drie,  Mabeüa,  Eüza-  '^'"^ f' heth.,  en  Maria.  I.  Mabclia.,  d'oudtfte,  liet  zich  wechvoe-  '34- 
ren  van  Heer  Both  van  der  Rem.,  by  wien  zy  zeven  Doch-  ̂ f^'l^' 
ters,  maargeene  zoonen  won:  d'oudtde  dezer  Dochte-  g'o  * ren  kreeg  ten  Echtgenoot  WeexlVUlern  van  Gennip.,  die,  na 

cn  2)n  gevolg  alles  ontnamen.  Dus  bevondt  hy  zich  in 
een  vrecmdt  Landt,  zonder  geldt,  zonder  vrienden ,  zon- 

der geloof.  By  geval  zagen  zyne  Dienaars  in  de  Stadt 
het  fVape»  van  Arckel  uithangen  ,  voor  een  aanzienlyk 
Huis :  hoorden  dat  dc  Huisheer  een  geboren  Nederlander 
was,  die  dit  Wapen  in  zyn  uithangbordt  geplaatit  had , 
ten  teken  van  zyn  dankbaar  gemoedt  tegens  of  aan  Heer 
Jan  van  Arkel,  die  hem  in  zyne  Armoede,  toen  hy  een 
ilechte  Marsdrager  en  kramer  was,  met  eenig  geldt  hadt 
bygcQaan.  Hy  hadt  het  zoo  wel  weeten  aan  te  leggen, 
dat  hy  wat  voorwaarts  gekomen,  daar  op  naar  Genua  ge- 

trokken, met  ecnen  welgeücldenkoopmans  winkel  eenen 
crooten  Rykdom  overgewonnen  hadt.  Deze  man ,  van 
het  toeval  bericht,  en  den  noodt  des  Heeren  van  Arckel., 
voorzag  hem  met  zoo  veel  geldts,  dat  hy  met  ecre,  en 
gemak  wcêr  binnen  Gorkum  quam.    Hy  was  een  dapper  |  n-u  n,ii.tg  n;u±:,i_iiif;tiiuui.  ncci  fï-/<;tv«  vun  vjt-««i^,  uic,  na  o  j. 
Heldt,  die  den  Grave  van  Vlaanderen in  denVeldtflag  by  1  haare  doodt,  Aartsbiflchop  van  Keulen  in  't  jaar  1362.  ge-  ̂arAnt 
iCc/r/r)'^  tegen  den  KoniiTgk van  Fr««;(r)';^,  vechtendcrhandt j  worden  is:    Agmet  W\Q.xè.x.  Echtgenoote  van  den  Heer  ï,,,, 
dezege  toebragt,  en  de  Banier  van  zyne  Majelleit  verover- 1  van  Heinsberg  ;  uit  welk  huwelyk  gefproten  is  Jan  van  noll. 
de.    Veele  andere  treffelyke  Heldendaden  zyn  van  hQ.\rvW€\\\%\>txg.iBtj}chop  van  Luik:  A7<ï^-/<ï  kreeg  ten  Gemaal  den  Aièlf. 
verricht.  In  dien  flag  tegen  dc  Eranfchen  had  zyn  bloet-'Heer  van  Valkenburg:   van  de  overige  Dochteren  zyn  ge-  231. 
verwant  Hugo,  Bc/^fr  bygenaamt ,  zoo  vcele  wonden  ont-|booren  de  Heeren  van  der  Eem,  van  Brederode,  van  der 
fangen,  dat  hy  kort  daar  na  üicrf :  Deshalven  zyne  heer- j  iTf^rn/fw,  van  der  Veer.,  en  van  Cruiningen.    Heer  Jan  wwa. 
lyke  goederen  op  Heer  Jan  van  Arckel  vielen.    De  jong-  ■  Arckel  wou  zyne  Dochter  Mabelia  noch  zien ,  noch  hoo- 
lle  broeder  /Vom,  ook  kinderloos,  volgde  den  zei  ven  1  ren  fpreeken,  om  dat  ze  zich,  gelyk  hy  zeide,  in  haar  hu- 
weg;  waar  op  Spyk,  Bloklandt,  en  Boter/loot  weêr  aan  I  welyk  als  wechgeworpcn  hadt;  derhalven  zy,  na  dat 

Arckel  quamen.    In  't  jaar  1314.  bevondt  zich  Heer  Jan\h3.:iT  Man  overleden  was,  zich  naar  Utrecht  begaf,  daar  'céü, 
van  Arckel  met  zyne  bloetmagen,  de  Heeren  van  Heuke-^eew  Huis  voor  de  Minnebroeders  bouwde,  met  een  Altaar  gefch, 
lom.,  Afperen,  Ackoy,  Leyenbcrg ,  en  Oo/ierwyk ,  te  Keulen , -.in  de  Domkerk,  daar  zy  nevens  haren  broeder,  Bijfchop  ibid. 
op  een  Spiegelgevecht,  daar  men  hem,  om  zyne  dapper- j 3^^?;^  van  /^rf,^^/, die, overleden, derwaarts  was  gevoert,be-  iidem 
heit,  tot  Hooft  en  Prins  der  Ridderen  koos.    In 't  vol- j graven  legt.    II.  EUzabcth  van  Arckel,  tweede  dochter  Leeuw. 
fende  jaar  viel  de  ftrydt  voor  tulfchen  Grave  IVillem  van  ]  van  Heer  JAN  van  Arckel,  trouwde  met  den  Heer  van  Goudh. 
lenegouw  cn  Hollandt,  aand'eene;  enGrave  Robert  van  \  Hoorn,  cn  Altena.  III.  Maria  de  jongde  met  Heer  IVouter  iM. 

Vlaenderen,  aan  deandere  zyde;  Grave  lVille)n.,gewondt,  j  van  Egmondt  en  Tjjelftein,  geftorven  in  't  jaajr  1367.  Heer 

Idem 
Pontan. 

Iidem 
l¥.dem. 

tuimelde  van  't  paerdt,  en  't  zou  hem  't  leven  gekort  heb 
ben,  indien  niet  Heer  Jan  van  Arckel,  Heer  Philips  van 
Waflenaer,  en  Heer  Diderik  van  Brederode  het  hadden 

geredt,  met  het  uiterde  gevaar  van  't  hunne  te  verliezen. De  Echtgenoote  van  Heer  Jan  was  (volgens  Goudhoven  en 
van  Leeuwen)  Ermgard,  Erfdochter  van  Henrik,  Heer 
van  Voorn  ;  doch  Slichtenhorjl ,  in  zynen  Pontanus,  noemt 
haar  Mabelie,  Erve  van  Heer  Henrik  van  Voorn;  met  uit- 
drukkelykc  byvoeginge,  niet  Irrngard;  want  die  Irmgard 
ftelt  hy  de  Gemalin  van  Heer  Jans  zoon.  By  haar  won  hy 
den  gcmelden  zynen  zoon  en  nazaat  Jan  den  XII.  nevens 
eene  dochter,  Cumgunda,  Gemalinne  geworden  van  den 

twintigften  en  laatflen  Heer  van  Heufden.  "Zyne  tweede Dochter ,  Vrouwe  Mabelie ,  ( van  Goudhoven  en  van  Leeuwen , 
geftelt  te  zyn  geweeft  Echtgenoote  van  Heer  Zweer  van 
Abkoudc  en  li'yk  te  Duurftede  )  Slichtenhorjl  noemt  haar 
Beele;  zy  baarde  Heer  Henrik ,  Heer  van  Abkoude ;  en  Zweer, 
Heer  van  Gaasbeek,  Putten  en  Stryen.  Heer  Henrik  van  Ab- 

koude won  maar  eene  eenige  dochter,  Johanna;  en  deze 
kreeg  ten  gemaal  Heer  Jan,  zoon  van  Heer  Reinout  van 
Brederode  ,  doch  bleef  onvruchtbaar  :  daarom  wierdt 
Heer  Jan  binnen  Dieft  een  Carthufer  Monnik ,  en  Vrou- 

we Johanna  eene  Bagyn  te  Wyk :  Zweer  won ,  by  de 
dochter  des  Graaf s  van  Ligne ,  Heer  Jakob  van  Abkoude, 
Gaasbeek,  Putten  en  Stryen;  nevens  dc  Vrouw  van  Ba- 

tenburg; doch  zyn  alle  kinderloos  overleden.  Heer  Jan 

van  Arckel  is  ten  grave  gegaan  in  't  jaar  1324.  In  dit 
jaartal  komen  Pontanus  (of  Slichtenhorjl)  Goudhoven  en 
van  Leeuwen  over  een. 
ARCKEL  (JAN,  Heer  van)  de  XII.  by  Goudhoven 

en  van  Leeuwen  de  XI.  hy  hadt ,  volgens  Slichtenhorjl  en 
Pontanus,  ter  GemzWnne  tryn-o{  Erm-gard ,  {Goudhoven  en 
van  Leeuwen  Hellen  Elizabeth)  eenige  dochter  van  Grave 
Otto  van  Cleef.  Hy  kocht  noch ,  by  zyne  andere  Heer- 
lykheden  ,  de  Heerlykheit  Hagejïein  ,  van  Walraven 
Heer  van  Valkenburg,  als  Goudhoven  meldt,  hoewel  men 
'er  by  Slichtenhorjl  niets  van  vindt;  maar  eer  het  tegen- 

deel, wanneer  hy  het  bouwen  van  Hageftein  aan  Heer 
Jaus  zoon,  Otto  van  Arckel,  toefchryft.  By  de  gemelde 
zyne  Gemalinne  Irmgard  won  hy  veele  kinderen ;  onder 
hen  verdeelde  hy ,  levends-lyfs  ,  zyne  goederen.  Heer  JAN 
%an  Arckel,  de  oudtüe  ,  IHcrf  in  't  jaar  135-2  ,  acht  jaaren 
voor  zynen  Vader,  aan  eene  wonde,  in  een  Tournoy- 
fpel  te  Dordrecht  ontfangea:    was  noch  ougetrouwt. 

JAN  de  Xll.  overleedt  in  't  jaar  1360;  by  Goudhoven, en  Pontan. 

van  Leeuwen,  den  23.  Eebruarius,  I35'5'.  Goudh' 
ARCKEL  (OTTO,  Heer  van)  zoon  van  Heer  o-f.  * Jan  den  XII.  van  Arckel ,  bequam  ten  echte  de  doorluch- 

tige en  zeer  fchoone  Elizabeth,  Dochter,  niet  van  Kei- 
zer Henrik  den  IV,  als  zommigen  hebben  gefchreven ;  Pontan. 

maar  van  T'hibout ,  Broeder  des  Hertogs  van  Bar  in  Lot-  ibid.f, tharingen.    Hare  Grootmoeder  was  de  Dochter  van  den  198. 
Koningk  van  Vrankryk.    Goudhoven  en  van  Leeuwen  del- 

len haar  de  dochter  van  Hendrik,  Gmve  van  Baer  {tnf- 
fchen  Vrankryk  en  Lotharingen  gelegen)  by  Inlente ,  Goudh. 
Dochter  van  Grave  Robert  van  Vlaanderen,  eenige  Zufler  indeO. 
van  Robert,  eerlle  Hertog  van  Bar;  wiens  Echtgenoote  Holl. 
was  Maria  ,   Dochter  van  Koningk  Jan  van  Vrankryk.  Kron.f. 
"Zy  bragt  hem  tot  Huwelyksgoedt  het  Steedtjen,  en  de  i34- Heerlykheit  Pierrepont  in  Vermandois.    De  Prooft  van  St. 

Maria  t' Utrecht,  die  het  //«  Collationis  ,oVx.  recht  van  Ver-  ̂ f'^"', 
geevingc,  van  Heer  Otto's  Erfgoedt  Schoonrewoerdt  aan 
zich  trekken  wou,  heeft  hy  ter  nêer  geflagen;  daarenbo- 

ven  alle  die  met  Verda^vaardinge ,  of  Bankbrieven  zich  ̂ ""^^^ onderftonden  in  zyn  gebiedt  te  komen,  gevangen  gezet 
en  ten  deele  doen  verdrinken;  ook  daar  by  door  den  Car- 
dinaal  Reinerius  van  Bar,  broeder  van  zyne  Gemalinne, 

by  'c  Roomfche  Hof  abfolutie  verworven,  tegens  de  vo- 
rige vonnilfen  of  doemingen.  Anders  was  hy  al  vryGodt- 

vruchtig ;  wou  niet  gedoogen  dat  zich  in  zyne  Landen 
eenige  Doodtflagers ,  Woekeraars ,  Overfpeelers,  of  Maag- 
denichenders  onthouden  zouden,  gelyk  hy  blykelyk  ge- 
toont  heeft  aan  den  eerloozen  bedrieger,  Henrik  Kanne- 
»?^ï/(Tr,fpottelyk  bygenaamt  kindermaker,  zie  op  Rannema- 
ker  (Henrik.)    De  Dortenaars,  die  de  Gorinchemmers  met 
zout ,  kooren ,  en  andere  waaren ,  uit  vreemde  Landen  voor 
hy  Dordrecht  varende,  wilden  dwingen  binnen  die  Stadt 
te  verltapelen,  leerde  hy  wat  het  was  hem  te  beleedi- 
gen ;  cn  deed  hun  't  gcwigt  zyner  vyandtfchap  gevoelen  : 
hunne  voorby  Gorinchem  zeilende  Scheepen  deed  hy  aan- 

leggen, de  wynen  ten  bellen  geeven ;  en  de  zynen,  die 
fchade  van  de  Dortenaars  geleden  hadden  ,  vergoeden. 

Groote  verwoeftingen  heeft  hy  ook  in  't  Landt  des  Hee-  Idem 
ren  van  T'ermeide,  of  Ameide,  en  zyns  fchoonzoons  van  Pom^h 
Vianen  aangerecht,  verbrandende  Ameide  en  Merkerk,  om  if»^- 
dat  de  Merkerkers  twee  Gorinchemmers  doodtgeflagen,  en  twee  Vt'g-'^ 
andere  zwaar  gcquetft  hadden  :  wegens  eenen  Boom,  die  ̂ ""j- 
op  eene  onrechtvaardige  wyze  verkocht  was:  Weshalvcn 

Heer 

Deelf, 

198. 



titm 
Po» tan. 
Slicht, 
ihd. 
Leeuw, 

„Bat. 

\tilufir. 
/849- 

Vtntan, 

S.  V. 
Leeuw. 
ibld.f. 
849. 
GoM. 

d.f. 

134- 
Tr.Ko- 

Üid  p. 
188. 

Pontan. 
Geld. 
t!-ftij.  ï. 
D.f. 
171. 
100. 
M.  Vofjii 
3aarh. 
V.  Holl. 

ƒ>  480. 
nj. 

ARC 

Heer  Otto  recht  veriocht;  (èat  de  Heer  vrnFiafiett,  onaan- 
eczien  het  billyk  veriock,  weigerde.  Hertog  A/l>ert  van 
Scycren,  Gravc  van  Hollaiidt,  Zcelandt  ,  enz.  zondt 
Heer  Otto  van  Arckcl  met  veele  Ridders  naar  den  Ko- 
niiigk  van  Etigelandt.,  ca  ondcrtulfchen  ftierf  Grave  Jan 
van  Kleef.  Dc  Moeder  van  Heer  Otto  van  JrL-i,  was  de 
Dochter  gewccft  van  Grave  Otto  van  Clecf.,  ouder  broeder 
van  den  overleden  Grave  Jan :  Hy  wkagde  om  deze  Erf- 
fenis,  met  hulp  van  Hertog  Eduardt  va»  Gelder ccncn 
kans  tegen  Ad(jlph  van  Mark.,  doch  bereikte  zyn  oog- 

merk niet:  alzoo  Cleef  een  quaadt  Leen  was,  dat  op 
gecne  Vrouwen  mogt  vallen,  en  derhalven  op  hem  niet 
verüerven  kon,  en  cfaarom  was  't  op  zyns  moeders  Broe- 

der, den  Grave  van  Cleef,  gezet,  of  verlydt.  Heer  Otto 
.  van  Arckel  beriep  een  Ridderlyk  Tournoy  binnen  Gorin- 
chem,  dat  met  de  tegenwoordigheit  van  den  Hertog  van 
Gelder,  den  Grave  van  HoUandt,  en  veele  andere  voornaa- 
me  Heeren  meer,  vereerdt  wierdt.  Alhier  bevreedigde  hy 
de  Hoekfihen  en  CaicIjauwfiLcm-alker  wyze,  dat  men  in 
eenige  jaaren  daar  na  van  geene  onheilen  meer ,  tuflchen 
deze  woedende  Faétiën,  hoorde.  Aan  Hertog  Alben  .,Grave 
van  Hollandt,  vereerde  hy  ter  dier  tydt  twee  Snoeken, 
grooter  dan  de  grootrte  Zalmen:  Overleedt  op  Paafch- 
avondt,  1356. 
ARCKEL,  (JAN,  Heer  van)  de  XUI.  diens 

naams,  anders  de  veertiende  Heer  ge(lelt(^^  Goudhoven  en 
van  Leeuwen  de  XH.)  zoon  van  Otto\  hy  is  de  laatfte  Heer 

van  ArL'l,  van  de  Stadt  en  't  Slot  Gorinchem.,  Hageftein., 
Leerdam.,  Pierrepont.,  cnz.  geweeft :  wierdt  Stadthouder 
èn  Thefaurier  Generaal  van  HoUandt.  Had  ter  Gcmalinne 

Janne,  of  Johamia.,  eenige  Zufter,  en  vermoede  iyk  Erf- 

zufier  van  Hertog  Ra'ir.ald  {Reinout)  van  Gelder.  Hy  was ,  al 
by  't  leven  van  zynen  Vader,  //ferOwo  van  Arckel ,  in  zul  ken 
aanzien  by  Hertog  Albert  van  Beyeren ,  Grave  van  Hene- 

gouw, Hollandt,  enz.  dat  hy,  toen  Hertog  Albert  naar 
HenegoHVJ  trok,  om  daar  de  huldiging  teontfangen,  hem, 
fedurendc  zyne  afwezendheit, ten  Gouverneur ,  of  liiW/- 
ouder  over  Hollandt.,  alhoewel  met  mifnocgen  van  ge- 
melden  zynen  Vader  ,  aanftelde  ;  vreezende  gedachte 
Heer  Vader  dat  deeze  zyn  Zoon ,  alhoewel  tot  dit  Hoo- 
ge  ampt  bequaam  genoeg,  echter  in  die  bedieninge,  door 
het  een  of 't  ander  byval,  lichtelyk  inde  ongenade  van 
Grave  Albert  ZOU  mogen  raaken.  Wierdt  daarenboven 
Thefaurier,  (als  alrecdts  gezegt  is)  of  Generaal  ontfan- 
ger  van  Hollandt.  Tien  jaren  lang  nam  hy  dit  Thefau- 
rierfchap  waar,  zonder  ooit  eenige  rekeninge  te  doen. 
Toen  Hertog  Albert  rekeninge  eifchte,  (onlangs  na  dat 
Heer  Jan  van  Arckel  't  puik  des  Adels,  als  Heer  Otto 
van  Heukelom.,  den  Heer  van  Afperen  ,  Ackoy.,  Leyenburg., 
Waardenburg.,  Drongelen.,  nevens  veele  Ridders  en  Jonkers 
fneeft  alle  van  zyn  bloedt,  op  de  been  gebragt  hebbende, 
de  Vriezen  aan  Hollandt  onderdanig  had  gemaakt )  opge- 
rokkent  door  zyncn  zoone ,  Grave  iVUlem  van  Ooftervant, 
tegen  zynen,  tot  noch  toe,  200  hooggeliefden  Heer  Jan 
vau  Arckel,  weigerde  Heer  Jan  hartnekkig  rekenfchap 
voor  zyne  Vyanden  (als  de  gemelde  Grave  Willem,  en 
de  Hoekfche  party  was)  te  doen:  daar  tegen  was  Heer 
Jan  het  hoofdt  van  de  Cabeljauwfchen ;  en  fteunde  veel- 
ligt  ook  op  zynen  Zwager,  Hertog  Arnoudt  van  Gelder., 
wiens  Zulter  Heer  Jan  ten  Gemaal  hadt ;  { M.FoJfius  x\Oi:mt 
Hertog  Willem  van  Gelder  ,  Broeder  en  voorzaat  van 

Hertog  Reinout.,  die  ia  't  jaar  1402.  overleedt  ,  en 
omtrent  welken  tydt  deze  zaak  voorviel.)  Hertog  Albert., 
om  deze  fierheit  van  Arckel  te  breeken,  beval  zynen  zoon 
Grave  Willem  van  Ooftervant  het  werk  tegen  Heer  Jan 
aaa  te  vangen;  die  hem  aaaflondts  voor  Vyandt  van  't 
Vaderlandt,  en  te  gelyk  zyne  goederen,  Haaftrecht.,  Vlift ., 
Stolwyk,  enz.  voor  verbeurt  verklaarde.  De  hoogmoedig- 
hcit  van  Arkel  daar  door  getergt,  verkondigde  hy  infge- 
lyks  tegen  Hertog  Albert  den  Oorlog,  en  deed  hem  dien 
aanzeggen:  Maakte  eenen  aanflag  op  Oudewater.,  doch 
diemiflukte.  Gyffenburg .,  Alblafferdam,  en  meer  andere  pla.zt- 
7.en  in  Zuidt-Hollandt  ftak  hy  in  brandt:  veroverde 
Nieuwpoort,  en  verwoeftte  de  Stadt  door  't  vuur.  Dit 
gefchiedde  ontrent  het  jaar  1401,  volgens  M.  Vojfius,  by 
anderen  1403.  Hertog  Albert  vernielde  het  Landt  van  Ar- 

kel niet  miuder.  Ook  belegerde  hy  Gorkum  met  eene 
groote  magt  van  Volk,  uit  Hollandt, Zeelandt .,Frieslandt ., 
Aleef,  't  Sticht  van  Utrecht,  enz.  by  een  gebragt.  De 
Gorkummers  verweerden  zich  dapper ,  deden  eenen  uitval 

op  'tZeeuwfch  quartier,  floegen  'er  veele  doodt,  en  brag- 
ten  Heer  Floris  van  Borfelen  gcvxngke\'<jV  binnen  de  Stadt, 
als  ook  Heer  Nicolaas  Romerswael ,  Philips  Everingen,  en 
meerandere  Bevelhebbers,  behalvcn  een  groot  getal  ge- 

meen Krygsvolk.  Op  de  zelfde  wyze  handeldcnze  met 
het  Quartier  van  X/a/;  daar  zy  gevangen  kregen  Heer 
Walraven  van  Bredcrode  ,  Gillis  6chenk\  Hugo  Poft,  enz. 
Ondertuflchen  deedt  Heer  Jan  ElcSi ,  of  verkoren  Bif- 
fchop  van  Luik,  zoon  van  Hertog  Albert,  zoo  veel ,  ne- 

vens Heer  Arent  van  Leyenberg,  Heer  Arnoud  Haak  van 
Oudt-Heufden ,  en  meer  anderen,  dat 'er,  na  een  beleg  van 
22.  weekca,  waar  ia  Hertog  /f/^^-cr^  vccle  fchadc  geleden 
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'had,  een  verdrag  op  deze  voorwaarden  wierdt  gemaakt; 
Heer  Jan  van  Arckel  zou  op  zyne  knicn  Hertog  Albert 
om  vcrgitfenifTe  bidden,  en  een  Hertoglyk  Vacndel  eenen 
dag  lang  uit  het  Kafteel  laaten  waaijcn :    Maar  na  dat  Tioxh. 
Grave  Willem  \an  Ooftervant,  zoon  van  Hertog  Albert,  na  Ton.v. 
zyns  vaders  doodt,  in  de  regecringe  getreeden  was,  han-  ̂ "^^  h 
delde  hy  met  de  Rotterdammers ,  Dordrechtjthen,  en  die  van  ̂ 7*. 
Gorinchem  als  met  opcnbaare  vyanden.    Heer  Jan  zondt  ̂'.IJ.' 
daar  over  Boden  en  Brieven  aan  Grave  Willem;  doch  hy  ̂ « 

wilde  de  laatften  niet  ontfangen ,  d'andercn  niet  hooren  y  *', 
fpreeken.  In  tegendeel  deedt  hy  de  Gorinchemmers  en  Ha-  ̂ j^-J^f' 
gefteiners,  by  hunnen  inval  in  't  Nederfticht  gevangen  be- 
komen,  naar  Workum  voeren,  om  hen  tef^en^  Gorkum 
over  op  raderen  te  doen  zetten.    Heer  Jan  van  Arckel 

liet ,  t'  hunner  verlofïïnge  ,Woudr:chem  door  verraflinge  in- 
neemen ;  't  beleidt  daar  van  was  Heer  Willem  van  Tj'en- doorn  toevertrouwt.    Grave  WHlem ,  verwoedt  en  ra- 

zende van  fpyt  en  toorn,  veroverde,  met  byftant  van 
d^Utrechtfchen ,  de  plaatzen  ,  Gafparn ,  Hogcftein ,  Everftein ,  en 
meer  andere.   Maar  als  nu  dc  zeer  ryk  geweefl:  zynde  ildem 
Burgers  van  Gorinchem,  door  deze  Oorlogen  en  ver  woef-  Psnian, 
tingen,  zich  verarmt  bevonden,  begondenze  te  morren,  ƒ  lor 
De  gevangen  Walraem  [Walraven)  van  Brederode,  die  Heer  Boxh.f, 
Ja»  van  Arkel,  fchoon  van  zyn  Maagfchap ,  eenen  heim-  ̂ 7i. 
lyken  haat  toedroeg,  maakte  dit  aan  Grave  Willem  van 
Hollandt  bekent,    die  hem  beval  de  vonken  tot  een  vuur 

op  te  blaazen.    Brederode  dan  kocht  door  geldt,  en  bragt  '^^^j door  groote  beloften  aan  zyne  zyde,  eenige  aanzienlyke 
Burgers  van  Gorkum,  als  ook  Raden  van  Heer  Jan  van  ̂  

Arckel;    namclyk,  Coenraad,  Jan,  Aert,  en  Gerard  va»  f""' Harlaer;  Jan  vander  Dunk,  Broenis  de  Verwer ,  en  Johan 
Gcrardin ,   Prooft  te  Gorinchem,  van  arme  ouders  te 
Haaftrecht  geboren,  doch  door  Heer  Jan  van  Arckel  tot 
eenen  aanzienlyken   man  gemaakt:    Jan  van  der  Donk 
was  de  zoon  van  eenen  Baftaerdt  van  Arckel.    By  eenen 
bezegelden  brief  beloofden  de  Grave  van  Hollandt  hen- 

lieden 80000.  Franfche  kroonen,  nevens  groote  verhef- 
finge,  indien  ze  te  wöge  bragten   dat  Gorkum  in  zyne 
handen  quam.    Ten  dien  einde   ftrooiden  de  Verraders 
onder  de  gemeente  uit ,  dat  Hertog  en  Grave  Willem  van 
Hollandt  gefchreven  had,  nooit  vreede  met  Heer  Jan  van 
Arckel  te  zullen  maaken;  maar  daar  toe,  met  zynen 
zoon ,  Jonkheer  Willem  van  Arckel ,  wel  te  willen  trceden  ; 
om  dus,  aan  d'eenezyde,  de  Gorkummers  tegen  Heer  Jan 
op  te  hitzen;  aan  den  anderen  kant,  den  zoon  tegen  zy- 

nen Vader:    dienze  ook  daar  toe  bragten ,  dat  hy  bewil- 
ligde in  't  gevangen  neemen ,  en  de  verzeekeringe  van  zynen 

Vader.  Y^.QrteXy'^  ,  Jonker  Willem  W\exdt  de  Regeeringe  in 
handen  gegeeven.  Terftondt  heeft  men  daar  op  alle  Regen-  Voffii 
ten,  den  ouden  AfXr/ getrouw, afgezet,  en  de  Verraders  J(j<jr^. 
in  hunne  plaatzen   aangeftelt.    Te  Leerdam,   en  op  't  v.holl, 
S]ot  Arckel,  gefchiedde  even  't  zelfde.  Heer  Jan  was  toen  14. 
afweezig,  begaf  zich  fpoedig  naar  Gcir/;?f,6<?>w,  byna  ganfch  is-B, 
alleen;  maar  de  poorten  wierden  hem  voor  de  neus  toe-  Soxfj. 
gefloten ,   dat  hem  ook  in  andere  plaatzen  wedervoer.  Ton.vaa 
Jonkheer  Willem,  door  onderhandeling  van  eenigen  tot  be- 

tere  gedachten  gebragt,  reedt  uit  de  Stadt,  en  heimelyk  -^^M*"' naar  'j-  Hertogen-Bofih,  daar  zyn  Heer  Vader  was,  om 
met  hem  te  verzoenen:   Beloofde  ook,  hem  alles  weer 
over  te  zullen  keveren,  en  de  Verraders  m  zyne  handen. 

De  t'  zaamgczwöornen  kregen  'er  de  Lucht  af,  daarom 

verboden  zyhem,  toen  hy  weêr  naar  Gorkum  keerde,  bin-  l'^-^  q nen  te  komen.  Dat  tullchen  Vaderen  Zoon  bedotenwas,  hö?/. 
wierdt  verraderlyk  aan  hen,  door  den  Secretaris  des  Hee-  Kron.f. 
ren  van  Arkel,  ontdekt.    Daar  op  riepen  de  Verraders  411. a- 
Grave  Willem   in  de  Stadt  Gornichem.    Hy  dus  tot  zyne  feq. 
begeerte  geraakt,  plakte  daar  eene  fterke  bezetting  in,  en  y^rr^ 
ftelde  den  Ridder  Philips  van  Dorp  tot  Gouverneur.  Jonk-  \ 
heer  Willem  van  Arckel,  daar  over  zeer  toornig,  quam  in  ̂ -^o. 
eenen  donkeren  nacht,  met  een  deel  Gelderichen,  voor  p^^,^^ 

Gorkum;   floeg  aanflonds  de  Stormladders  aan  ,  rechtte  ̂   £>  /•* ze  op,  en  wierdt  ,  zonder  veel  moeite,  meefter  van  de  jó-" 
Stadt;  maar  niet  van  't  Kaüeel.    Metter  haaft  quam  Gra-  jv;^//)&. 
ve  Willem  van  Hollandt  de  Stadt  weêr  beleegeren ,  met  y^,/^; 

eenen  grooten  hoop  Hollanders,  Zeelanders,  Stichte-  o' Holl. naars,  enz.  Hertog  Reinout  van  Gelder  trok,  met  een  Kron. 
fterk  leger,  tegen  Grave  Willem  van  Hollandt,  ten  by-  c^f. 
ftant  van  zynen  zwager  Heer  Jan,  en  zynen  neef  3^ö«^- 
heer  Willem,  die  dus  verraderlyk  van  hunne  Landen  be- 

rooft waren.    Grave  Willem  toog  Hertog  Reinout  te  ge- 
moedt,  en  boodt  hem  eenen  Veldtflag  aan,  waar  in  hy  be- 

willigde.   Maar  ondertulfchcn  gebruikte  hy  dit  opbreeken 
tot  zyn  voordeel,  wierp  een  deel  Volk  in  de  Stadt,  en 
trok  toen  wech.    Heer  Jan  van  Arckel,  meenende  dat  j^g^ 
Hertog  Reynout  geenen  rechten  ernft  gebruikte,  om  een  yojj. 
anders  goederen  te  herwinnen,  verkocht  aan  hem  allezy-  ja,nO. 
nc  Landen ,  onder  voorwaarden  ,  datze  nooit  van  het  p.  541. 
Hertogdom  Gelderlandt  afgefcheiden  zouden  mogen  wor- 

den :  vermits  hy  verzekert  was,  dat,  na  Reinouts  doodt, 
zyn  ganfche  bezit  op  hem  of  zynen  zoon  Willem  zou  moe- 

ten komen.  Dit  alles  gefchiedde  door  het  aandringen  van 

Jonkheer  Wilh-m^  die  aanliondts  Hertog  Reinout  voor  Heer 
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liet  uitroepen,  cn  dwong  de  Burgers  aan  hemden  Ecdt 

vuil  Getrouw ighcit  at'  te  legj^en.  Daar  o\>  begon  Reinout 
met  meer  yver  den  Oorlog  tegen  Gravc  ifilletn  van  Hol- 
hindt  nun  te  vangen,  en  zync  vervvoellingentertens  voort 
te  zetten,  die  zeer  geweldig ,  e»  elendig  waren:  totdat 

in  't  jaar  1411.  partyen  (  beide  den  oorlog  moei1e)den  Vrc 
de  floten,  opdezc  voorwaarden  :  Hertog zou,  te- 
een  't  V^erdrag  met  IL-cr  Jan.,  cnjunkhccr  Arc- 
Ke!  gelloten  ,  Gorkum  ,  14'ürkiim  ,  tn  't  geheele  Landt 
van  ArcL-l  aan  Gr,n>c  14'^illcm  van  HoUandt  overleveren  : 
Waar  tegen  G>>wf//'/7/f>«  aan  A^vwow/ opbrengen  zou  iocxx)0. Franfche  Schilden  (andere  Ichryven  Krooncn:)  Aan 

Joi:kheer  H'itkm  van  Arckel  5-0000.  Kroonen ,  t'  zamen  \ 
met  het  Landt  van  üc/r»,  en  't  geen  'er  aan  kleefde.  Heer} 
'y<:»\M  Arckel  70u  jaarlyks  uitdenTol  \mLohck  trekken  1 
iS<o.  Rynfe  guldens,  behalven't Slot  van  ('v'yfw, met  zeven' 
goede  aangrenzende  Dorpen.  Jonkhctr  H'illcm  van  Arckel 
zou,  binnen  H'yk  te  Dimrjledc  ,  voor  Grave  If'tllcrn  van Holiandt  moeten  verlchynen ,  en  voor  hem  en  zyne  na- 

komelingen at'ltandt  doen  van  Gorinchem  en  't  Landt  va» Arckel ;  LeenLim  en  Schoonrevjoerdt  uitgezondert.  Gravc 
IVillew  gaf,  by  zyne  huldiginge,  nieuwe  Privilegiën  aan 
de  Gorkummers.  "Jonkheer  Willem  bewilligde  in  dit  verdrag: 
maar  zyn  Vader  Heer  'Jan  (k'lde  zich  'er  tegen;  deshalven deed  Grave  Willem  dezen  ouden  Heer  ,  op  zyn  vertrek 

van  Brujfel  (doch  weinig  t'zyner  eere)  gevangen  neemen, 
cn  van  d'ecne  plaatze  naar  d'anderc  voeren,  ünlydelyk 
wierdt  hy  van  de  Iloekfchcn  befpot,  zelfs  als  een  mifdadi- 
ger  gcpynigt.  De  teer  heerlyke  en  Keizcrlyke  Burgt 
van  Arckel  brak  Grave  Willem  af,  tot  de  grondtveften 
toe,  die  hy  lietuitrooijen :  zie  op  ARCKEL  (BURGT.) 
Grave  Willem  van  Henegouw,  Holiandt,  Zeelandt, 
enz.  ook  Hertog  van  Beyeren  gcnoemt,  ovcrleedt  kort 

daar  na,  in  't  jaar  1417.  Men  vindt  by  verfcheide  Schry- 
vers,  dat  zyne  Doodt  door  't  volgende  geval  verhaart 
zoude  zyn.  Hy  hadt  zyne  Dochter, A^rowwej^aco^*?, aan  den 
Dnuph\nvanFra>7kryk\tx\ooh:  Toen  dees  nu,  voordat  dit 
huwefyk  voltrokken  wierdt,  aankant  geholpen  was,  hadt 
Grave  IVillem  zich  laten  hooren  :  Hy  will  nu  zyne  Doch- 

ter niet  beeter  dan  aan  Jonkheer  IVillem  van  Arckel  te 
beflecden.  Dit  behaagde  de  Hoekfche  faétie  ganfch  niet: 
vermits  zy  Jonkheer IVillems gezworene  Vyanden  waren  ,  en 
hy  door  deezcn  Echt  aan  Grave  Willems  Dochter,  na  zyns 
Vaders  doodt,  Grave  van  Holiandt Zeelandt.,  enz.  zou 
geworden  zyn:  zeiden  daarom,  dat  Arckel  zynvyandt, 
en  veel  regering  voor  Vrouwe  Jacoba  was:  Maar  Grave 
Willem  gaf 'er  tot  antwoordt  op;  hy  zou  zyn  Dochter  niet 
aan  eenen  Jonkheer  van  Arckel  \  maar  aan  eenen  toekomen- 

den Hertog  van  Gelder.,  en  Gulik  geeven.  Men  doet  'er 
by  dat  de  Hoekfchcn ,  verneemcnde  dat  Heer  Arendt  van 
Lcyenbcrg  hcimelyk  uitgezonden  was  ,  om  met  Jonker 
Willem  van  Arkel  daar  over  te  fpreekcn,  de  Fontanel ,  of 

't  dragtgat,  dat  Grave  WtUem  in  zyne  dye  hadt,  lieten 
uitdroogen ;  waar  door  hy  op  Pinxter  woensdag,  des  voor- 
fchreven  jaars,  den  Geeft  zou  gegeeven  hebben,  't  Zy 
zoo  't  wil  ,  Vrouvi  Jacoba  was  zeer  verlieft  op  Jonker 
Willem  van  Arkel;  die  in  dit  jaar  met  eenigen  der  Cabel- 
jauwjchen ,  door  ccnen  zonderlingen  aanflag ,  zich  meefter 

van  Gorkum  maakte.  Margareta,  w^eduwe  van  Grave  Wil- 
lem van  Holiandt,  met  deHoekfrhen,  belegerden  het  weer: 

Zy  liet  'er  eenen  geweldigen  ftorm  op  aanvoeren  ;  als 
wanneer  ,  door  de  verraJery  van  Jonkheer  Willem  van 
Dreuthcn  (die  onder  't  gevecht  met  ifoo.  der  Cabcljauw- 
/f^^»  trouwloos  en  verraderlyk  doorgingk)  zyn  meefter, 
en  Jonker  Willem  van  Arkel  verflagen  wierden,  den  i.  De- 

cember 1417.  Zyn  Vader,  Heer  Jan  van  Arkel,  zat  toen- 
maals noch  gevangen :  doch //i?r?«^  P^z/jj  van  Bourgun- 

diën  bragt,  door  den  Heer  van  Weefemale  ,  en  krygsge- 
welt,  zoo  veel  te  wege,  dat  hy  eindelyk,  omtrent  8.  ja- 

ren na  de  doodt  van  zynen  zoon  Jonkheer  Willem.,  los  ge- 
raakte, en  uit  de  hechtenilFe  van  den  Heer  van  Zevenbergen 

quam,  door  wien  Grave  Willem  van  Holiandt  hem  ge- 
vangen had  laten  neemen:  Deed  hem  ook  te  Leerdam  cn 

Schoonrevjoerdt  weêr  huldigen,  als  Heer  van  der  Lee.  Men 
verzekert  ook,  dat  Hertog  Philips  aan  Heer  Jan  beloofde  , 
hem  in  't  geheele  Landt  van  yfrc^e/ te  herïlellen ;  maar 
dien  dag  heeft  hy  niet  beleeft  :  Want  op  eenen  avondt, 
te  veel  van  eenen  boven  maten  grooten  aal  eetende, 
wierdt  hy  zoo  benauwt,  dat  hy  eerft  het  verftandt,  en 
daar  na  't  leven  verloor.  Zyne  fiere  hoognioedigheit,  en 
korzelig  hooft,  hebben  hem  alle  deeze  ongemakken  ver- 

oorzaakt: Veelügt  heeft  ook  Godts  vloek  op  hem  ge- 
ruft, wegens  zyn  zeer  fnoodt  bedryf  tegen  zyne  moeder. 

Vrouwe  Elizabeth  van  Baar  {Bar.)  Als  deze,  na  haar 
Mans  uitvaart  (  Heer  Otto  van  Arkel.,  vader  van  Heer  Jan) 
uit  de  Kerk  wéér  naar  de  Burgt  quam,  deedt  Heer  Jan 
haar  de  poort  voor  de  neus  fluiten.  Met  traanen  in  de 
oogen  begafze  zich  in  de  Stadt  Gorkum.,  daar  zy  van  de- 

zen verbalterden  zoon  veel  hoon  en  fpot  moft  uitllaan. 
Ter  dier  oorzaake  nam  ze  den  tydt  waar,  en  vluchtte  naar 
Bar.,  by  haren  Vader,  Thibaut  van  Bar .,  die  haar  het  Slot 
Pierrepont.,  met  twcc  Steden,  en  de  toebehorende  Dor« 

Goudh. 

in  d'  O, 
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pen  inruimde  ;  ry  overleedt  aldaar  in 't  jaar  1405-.  Toen Gurimbem  aldus,  nevens  het  Landt  \:n\  Arckel ^ciim  Holiandt  Pontan, 
gekomen  was,  heeft  het  Ja»  va»  Beyeren.,  Biilchop  van  ƒ.100. 
Luik,  van  't  jaar  1419.  tot  1424.  ten  welken  lydc  hy 
llierf,  iu  Lyftogt  bezeten.    Hy  was  de  zoon  van  Hertog 
Albert  van  Beyeren,  Broeder  van  Grave  Willem  vanOot- 
tervant,  beide  Graven  van  Holiandt ,  Zeelandt,  enz.  ge- 
weeft,  had  den  Billchoplyken  ftaat  afgcleit,  en  ecne  Ge- 
malinne  genomen  ,  die ,  weduwe  geworden ,  het  Landt  van 
Arckel  bleef  bezitten.   Haar  naam  was  Elizabeth.,  Hertogi»- 

ne  van  Luxemburg.    By  vervolg  quam  de  Stadt  Gorkum  in  '^^^ 
't  jaar  1447.  nevens  't  Landt  van  Arckel.,  aan  Heer  Jakob 
van  Abk'iiide,  Heer  van  Putten  en  Strycn,  die  in 't  jaar  B(,.v^" 
145-9.  kinderloos  overleedt:  cn  dus  verviel  toen  alles  aan  Ton.'p, 
Holiandt.    Hertog  Philips  van  Bourgundicn,  Grave  va»  2.71*. Holiandt  .,Zeelandt ,  enz.  beleende  Htetjan  van  Lannoy  daar 
mede,  dien  hy ,  zyn  leven  lang,  Stadihouder  over  Holiandt 

geilek  hadt.    Na 'zyne  doodt  fchonk  hy  Gorinchem.,  en 't Landt  van  Arckel  aan  zynen  zoon,  Gravc  Karei  vun  Cha- 
rolois  ;   die  zich  op  't  Kafteel  van  Arckel,  dat  hy  zeer 
verfterkte,  met  zyne  Vrouwe  Izabella,  of  Elizabeth  van  ̂ '^"^ 
Bourbon,  (vermits  hy  in  zyns  Vaders  ongenade  was)  ont- 
hieldt:  zie  op  A  R  C  K  E  L-B  U  RG T.    Hy  hadt  voor- 
genomen  eene  ftcene  brugge  over  de  Maas  of  Merzue  te  V^-!' 
laaten  flaan,  van  't  Slot  af,  tot  aan  het  Landt  van  Altena:  '-j^' Maar  weder  met  lynen  Vader  verzoent ,  en  van  daar  pg^ia„ 
vertrekkende,  is  dit  groot  en  zeldzaam  voornemen  niet  ƒ.lOï, ' 

tot  de  daadt  gekomen.  "  ̂* ARCKEL  {Jonker  va»:)  zie  de  bovenftaande  poft, 
daar  in  wy  het  geen  hem  belangt  hebben  moeten  voor-  - 
draagen,  vermidts  de  gevallen  van  hem,  en  zynen  vader, 
zoo  in  malkanderen  gewikkelt  zyn,  dat  ze  niet  van  een 
konnen  gefchciden  worden.    Dit  alleenlyk  doen  wy  'er 
noch  by,  dat,  zoo  uitfteekend  en  prachtig  zyne  geboorte 
en  doop  was,  zoo  rampzalig  was  zyn  levenseinde  ,  en 
zoo  fmaadig  zyne  begraveniflTe.    Toen  hy  in  de  verrader- 
fche  vcroveringe  van  6V/>fAe»7 ,  door  Vrouwe  Margareta^ 
en  de  Hoekfchen ,  Iheuvelde,  bleef  hy  eenige  uuren  lang 
in  flyk  en  drek  leggen  ;  van  waar  de  Hoekfchen  hem  naakt , 
op  eene  horde,  naar  de  Hooftkerk  torften,  en  den  vol- 

genden dag  flecht  genoeg  begroeven :  Daartegen  hadt  men 
hem  op  zyne  geboorte  met  eenen  heerlyken  toeftel,  en 
zeer  veele  toortzen  ,  door  vier  Bannerheeren  van  zyn 
maagfchap,  naar  de  kerke  ten  Doop  doen  draagen ,  daar  , 
alles  uitnemend  koftelyk  toegeftelt  was.    0«o,  Heer  van 
Hettkelom  eu  Loven,  hadt  hem  in  zyne  armen:  De  Heer 

van  Afperen  ging  aan  zyn  hoofdt-,  die  van  Ackoy  aan  zyn 
voeten-einde.     De  Heer  van  Leyenberg  droeg  hem  een 
verguldt  Bekken  en  Waterpot  voor  uit :  Hy  wierdt  voor 
Florts  van  Wevelinkhoven  ,.  Bijfchop  van  Utrecht,  ten  doop 
geheven  van  Hertog /f7//if»2  van  Gelder,  zynen  Oom,  en  de 
Vrouwe  van  Gennip ,  eene  dochters  dochter  van  Arckel,  en 
moeder  van  Walraven  van  Br  ederode.   By  zyn  graf  wierden  Pontan. 
deze  zeftien  Stamwapenen  opgehangen;  Arckel,  Voorn,  Geld. 
Kleef,  Varnenburg;  en  van  moeders  zyde,  Bar-le-Duc^,  gefch.i. 
Sicilië»,  Lotryk,  Vrankryk;  noch  Gulik  ,  Brabandt ,  Hol- 
landt  ,  Vrankryk  ,    Gelderlandt ,  Engelandt  ,  Mechele»  ,  en 

Luxenburg.    Hy  hadt,  gelyk  veele  anderen,  wel  uit  den  '^"^'f- 
Slag  konnen  ontvluchten,  maar  wilde  liever  heldtdadig,  ̂ ■Ij'yr 
met  blyk  van  groote  dapperheit ,  het  leven  verliezen,  dan    '  "  ' de  fchande  op  zich  laaden  van  de  Stadt  te  hebben  verlo-  ̂   ̂^«r 
ren,  en  verlaaten,  die  zyne  Voorouders  byna  twee  eeu-  rt^^J 
wen  lang  bezeten  hadden.    Met  hem  bleven  verflagen  de  ̂.^„ 
Jonkheeren  van  Peterfom,  en  Appeldoorn ,  Henrik,  Bajiaardt  ̂ j,//.^. 
van  Arckel ,  de  Grave  van  Opburg,  Splinter,  Baftaardt  van  jjj,, 
Niewenrode ,  (  de  dapperfte  Voorvechter  der  Cabeljauwjchen  ) 
Otto  va»  Gellicum  ,  Otto  va»  Hemen  ,   Willem  va»  Appel- 
dam,  Sec. 
ARCKEL  (  FOLPERT  VAN , )  Heer  va»  Leerdam,  Po„tan. 

en  Haaflrecht  ,  zoon  van  Folpert ,  Heer  van  Afperen  en  i.D.f. 
Leerdam,  die  zoon  was  van  Jan  de»  HL  Heer  van  Arckel.  196. 
Deze  Folpert  was  een  bovenmaaten  godtloos  menfch,  die  Goudb. 
ook  een  vreeflyk  en  rampzalig  einde  gehadt  heeft:  zie  op  Leenw. 
FOLPERT  VAN  ARCKEL.  Zyne  Geflachtlyft 
kan  men  by  W.  v.  Goudhoven ,  en  S.  v.  Leeuwe»  vinden. 
ARCKEL  (JAN  VAN,)  zoon  y^in  Heer  Jan  van 

Arckel  de  XH.  wierdt  eerft  Bijfchop  van  Utrecht,  daar  na, 

van  Luik:  zie  op  JAN  VAN  A R C K E L.  Beka. 
ARCKEL,  een  Dorp  in  't  Droftampt  des  Landtsva»  P""'"' 

Arckel.    Heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claf- 
fis  van  Gornichem. 
ARCKELENS,  ook  ARKELENS,  en  ERG-  V.der 

KELENS,  een  Steedtjen  in  Gelderlandt :  zie  op  E  R  C-  Htf«v» 
KELENS. 
ARCKER-  GEMEENTE,  van 't  gemeene  volk 

door  verbaftering  gezegt  A  R  C  K  E  R  -  M  E  E  N ,  of  flecht 
DE  MEEN,  is  een  uitgelezen  hoek  Landts,  zich  van 
Bunfchoten  af  tot  Nykerk  toe  uitftrekkende  ;  en  van  daar  ponten- 
langs  Putten  tot  byna  aan  Harderwyk.    Eenigen  willen  dat  Geld. 

de  eigen  naam  Ercker-mecnte  zyn  zoude.    De  grondt  is  'er  Gefch.i. 
zeer  weelderig  en  grasryk,  zoo  dat  de  Boter  der  Nyker-  D.f. 
keren,  'm  Holiandt ,  Gelderlandt ^  en  andere  plaatzen,  meer  uB. 

dan 
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dan  die  van  de  Betuw,-  en  zelfs  van  de  Lymer,  gewilt  en 
begeert  wordt. 
^RCKER  GEMEENTE-DYK  ,  gemeenlyk  , 

by  verbaftering  ,  A  RC  K  E  R  M  EE  N  S  CH  E  DYCK 
gezegt,  is  van  Reinout  de»  H.  Hertog  van  Gelder,  in  het 
jaar  I35'6.  vergunt,  op  het  verzoek  van  de  gerneene  Geërf- 
denSjindeKerfpels  van  Niewker^en  Putten  te  mogen  leg- 

gen ,  tot  behoudeniire  der  ingelanden  ,  en  Arcker  Ge- 
meente. 
ARDENBURG,  een  Steedtj en  in  Hollandts  Vlaan- 

deren: iicoo  AARDENBURG. 
AREMBERG,  of  ook  ARENBERG,  Stadthou- 

der  over  Vrieslandt,  van  wegen  den  Koning  van  Spanjen 
geweeft:  zie  op  JAN  van  LIGNY. 
ARENACUM,  dus  vindt  men  het  van  den  Latyn- 

fchen  Schryver  C.  T'acitus  genoemt.  't  Blykt  aldaar,  dat 
het  eene  Plaats  in  't  hedendaags  Gelderlandt  geweeil  is, 
daar  het  tiende  Legioen  der  Romeinen  lag :  want  in  den 
togt  v2inClaudiusCivilis.fie^thy,  dathy  te  Arenacum  hettien- 
de  Romeinfche  Legioen  bcfprong:  Maar  wat  hierdoor 
A^»<?fa»?verftaan  moet  worden,  isverfchil  over:  Eenigen 

willen  dat  dit  het  Vlek  Arichum.,  tulfchen  "thiel  en  Bum- 
mel;  anderen  Recum  by  li''ageningen  zyn  zoude :  Doch  Re- cum^  anders  Rcnecum.,  is  eene  verbaltcring  van  Rcdichem., 
o(  Redmchem .,  gelyk  men  in  meed  alle  oude  Handtveften 
leeft;  en  daarom  te  min,  in't  geluidt  der  uitfpraake,  met 
Arenacurn  overeen  komende.  Ligtelyker  zouden  wy  hen 
toevallen  ,  die  het  Arenacurn  van  Tacitus  voor  de  Stadt 
Arnhem  opneemen  •  zie  op  ARNHEM. 
[Doch  de  Heer  Alting  ,  van  eene  ftrydige  meening, 

heeft  het  heel  iyprjc-»  dus  nitt^cpluift.  ] 
ARENACUM,  ARENATIUM,  of  HERE- 

N  ATI  U  M  ,  nadat  Brinio  de  Caninefer,  in  't  begin  van 
den  oorlog  van  Civilis,  de  Roonifche  benden,  na't  plun- 

deren van  hun  leger,  met  hulpe  der  Friefen,  uit  het  be- 
nedenfte  gedeelte  van  het  eilandt  der  Bataven,  (anderen, 
het  benedendeel  der  Betuwer  Waerdt)  hadt  uitgejaagt  , 

(fchryft  Tacitus)  dat  'er  noch  zoo  veel  van  den  oorlog 
is  overig  geweeft  ,  dat  de  verdere  Bezettingen ,  die  in  het 
bovenfte  gedeelte  op  vier  plaatzen  in  kleine  Dorpjens  aan 
den  Rhyn  verdeelt  lagen,  ook  verjaagt  wierden.  Onder 
deze  Dorpen  nu  telt  hy  ARENACUM:  Derhal  ven  is 
'er  niet  aan  te  twyfelen  ,  of  het  zelve  is  op  het  eilandt 
(anderen,  binnen  de  waerdt)  geweeft  ,  wel  in  het 
bovendeel  aan  de  rivier.  De  Reiskaart  tekent  de  plaats 
icoGO  fchreeden  van  Niewmegen  (by  ons  drie  uuren  en 
een  quartier  gaans)  en  iiooo  van  Colonia  Trajana,  daar  nu 
ter  tydt  het  Dorp  Cóln,  of  Keilen  legt,  het  naalte  aan 
het  flot  Cleve:  Gevolgclyk  is  de  rechte  legging  of  plaats 

van  ARENACUM,  daar  d' oever  van  den  Rhyn  om- 
trent even  ver  af  is  van  Niewmegen,  en  Colonia  Traja- 

na:  het  welk  niemant  zal  kunnen  aanwyzen  dat  ergens 
anders  is,  dan  omtrent  8oco  fchreeden  (ruim  derdehalve 
uure  gaans )  beneden  de  verdeelinge  van  den  Rhyn.  Zoo 
iyn  zy  dan  mis  die  Arenacurn  zoo  onbefchroomt  tegen 
over  Arnhem  plaatzen,  en  ftoutelyk,  fchoon  zonder  be- 
wys  van  eenig  geloofbaar  Schryver,  beweeren,  dat  het 
ielve  nu  aan  den  anderen  kant  is  overgebragt ;  en  dat  het 

ïelve  wedervaaren  'xsFLtio^  Levefanum.,  Grinnes,  enVada^ 
welke  plaatzen  op  den  Friefchen  (thans  den  Stichtfchen 
en  Gelderfchen )  bodem  hedendaags  genoemt  zouden  zyn 
Bküttnl  SLetocnDaal  /  ïtenicn  /  33Daaeninticn ;  Waarom  ver- 
kruijen  zy  ook  niet,  met  eene  gelyke  ftoutigheit  van  s.ir- 
fcn,  Lugdunum,  Pr<ctortum  Agrippma ,  Mat:io ,  Ail^iniana, 
■iNiger  Pullus.,  Batavodurum,  en  diergelyke  ?  dewyl 'er  aan 
den  overkant  geene  naamenontbreeken  van  gelyken  klank 
(of  die  'er  ten  minften  eenigzins  toe  konnen  gebogen 
worden)  als  daar  zyn,  XoWjo^ft/  2?^EöKrIjt/  ïfoniaCic/ 
b^erfjtgtiierïiel/  ̂ Ulmat/  ©OCtn:  Maar  dusdanige  fpeelingen 
zyn  te  gering,  dan  dat  zy  ernftige  menfchen  paffen.  Het 
is  al  genoeg  dat  men  zyn  vernuft  toont,  zoo  dikwyls  ons 
oude  en  niewe  benamingen  voorkomen,  byna  in  de  zelve 
gedaante  ,  met  woorden  in  klank  luttel  verfcheelende  , 
en  die  geene  andere  beteekenis  hebben.  Want  Arenacurn 

en  Arnhetnur/i  hehhen ,  behalven 't  eerde  woordtlidt,  niet 
gemeens  met  eikanderen:  niet  de  legging,  wantdiever- 
jcheelt  10000  fchreeden  van  malkanderen  ;  zoo  dat  'er 
noch  die  zeer  groote  droom  (de  Rhyn)  tuffchen  vloeit: 
Niet  de  betekenis  van  den  naam ,  want  ARENACUM 
is  by  de  geenen,  die  Duitfch  verdaan,  een  rif  landts,  bo- 

ven't  water  uitftcekende:  doch  Arnhem  is  Arcnds  hoeve. 
Want  ï^atc/  een  naam  aan  zoo  veele  plaatzen  alomme  ge- 

meen, beduidt  eene  fmalle  lange  dreek  landts,  tuflchen 
de  leekten  zich  verheffende.  A  nu,  ACH  ,  AC  ,  of 
Y,  ICH,  IC,  zyn  gemeene  benamingen  van  water;  en 
■uit  deze  twee  woorden  is  gemaakt  ïljacciiaclÖ/  of  Jljcrcnirh; van  waar  het  ARENACUM  van  Tacitus,  en  ARE- 

NATIUM van  de  Reiskaarle,  zonder  blazing;  van  ge- 
lyken HEREN  AT  lUS,  van  Antoninus  ,  met  eene 

blazing,  gekomen  is.  Nu  is  'er  ook  geen  Duitfcher  die 
niet  weet  dat  ï?e£m/  l^Cim/  ï^em  eene  Hoeve,  of  Woon- 
ftocde  betekent;  eu  dat  JEmit/  of  Jficuolö  een  mans  naam 
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is  ,  hedendaags  zeer  gemeen.  Voorts  ,  indien  het  vol- 
ftrekt  nodig  is  eenige  overblyfzels  van  den  ouden  naam, 
omtrent  deze  plaats  aan  te  wyzen;  zoo  verfcheelen  Are- 
nattum  cn  Herenatium  niet  veel  van  'iüact  en  l^ectoCCt/  naaft- 
gelcgene  Dorpen  :  zie  verder  op  Arnhem 
AREND,  of  ARNOLD  van  ISENBURG, 

Biljchfjp  van  Utrecht^  zie  op  A  R  N  O  U  D  van  I  S  E  N- 
BURG. 

AREND  van  HOORN,  Bijfchop  van  Utrecht :  zie 
op  ARNOUD  van  HOORN,  en  voorts  altydt  den 
naam  van  Arend.,  Aert^  /frnauldt ,  op  Arnoud. 
ARENDSBERGE,  een  Adelyk  Slot  onder  Berg- 

Ambacht:  zie  op  AARTSBERGE. 
ARENDS  HORST,  een  Adelyk  Huis  of  Slot  in 

Zallandt onder  de  Provintie  van  Over-Yjjel  ;  en  aldaar, 
als  zeer  oudt,  lang  bekent  geweed;  't  heeft  nu  federt  het 
jaar  165-0.  aan  't  gedacht  der  Heeren  Rengers  behoort. 
ARENS-WAERDT,  een  der  verdronkc  Dorpen 

in  de  Gravelyke  Zuidt-Hollandtfche  Waerdt :  het  wierdt 
verzwolgen  in  dien  vernielenden  Watervloedt  1441.  en't  is 
niet  weer  boven  gekomen. 
ARICHEM,  een  Dorp  in  Gelderlandt,  in  deNeder- 

Betuvve,  in  het  Graaffchap  Buuren.  Daar  op  zeit  de  Heer 
Alting  aldus :  A  R  N  L  E.  Keizer  Lotterich  de  II.  in  een 
Handtved  des  jaars  1134.  telt  ARNLE  onder  de  giften 

aan  het  Klooltcr  Alte»  (nu  Elten ;  gemaakt,  tuffcljcn  'Thulo 
en  Malfum.  By  aldicn  het  in  eene  naadgelege  plaatze 
legt,  mag  het  van  ARICHEM  verdaan  worden ,  2000 
fchreeden  van  Buuren,  ten  zuiden,  aan  de  Linge. 
ARLEBEEK,  gemeener  AARLEBEEK,  maar 

eigentlyker  BEEK  by  AARLE,  een  Dorp  in  de 
Meijery  van  'j  Hertogenbofch onder  't  Quartier  van  Peet- landt:  zie  breeder  bericht  op  AARLE. 

ARMINIUS  (JAKOBUS;  in't Neêrlandts>^«Z. 
Herr/ians  Zoon.  Hy  was  icUudeivater  geboren,  een  Steedt- 
jen  in  Hollandt;  van  eerlyke,  doch  niet  ryke  Ouderen. 
Zyn  vader  was  hem  vroeg  ontvallen  :  zyne  moeder,  broer 

dcrs,  en  zuder,  en  't  ganlche  Gedacht ,  waren  indie  ver- 
fchrikkelyke  Moordt,  in  't  jaar  i^yS.  door  de  Spaanfchen 
Oudewater  gepleegt  ,  omgekomen.  Vermidts  men  in 

zyne  jeugt  een  goedt  vernuft  in  hem  befpeurde,  hadden 

eenige  goede  lieden,  voor  't  gedachte  bloetbadt,  hem  op 
hunne  koden  ter  fchoole  gehouden.  Toen  dit  onheil  zy- 

ne Geboortedadt  trof,  was  hy  te  Marpnrg :  van  daar  quam 
hy  op  de  Academie  te  Leiden  in  Hollandt,  onlangste  voo- 
ren  opgerecht.  De  Magidraat  der  Stadt  Amjleldam^  die 
hem  nu  onderhielt,  zondt  hem  in  't  jaar  15-82.  naar  Gcné- 
ve  ter  ftudie.  Daar  zintwidte  hy  voor  de  Philofophie  van 
Petrus  RamuSy  tegen  de  Arijiotelifche :  hield  ook  Zelf  in 
zyne  kamer  Collegie  over  Ramt  Logica.  Maar  hem  zulks 
niet  toegelaaten  wordende,  vertrok  hy  naar  Bazel;  vaii 
daar  weer  naar  Genéve.  Hy  kreeg  den  naam  van  goede 

geleertheit ;  doch  hy  was  'er  zoo  aangenaam  niet  dan  te 
V'ooren  ,  om  zyne  Ramu£'che  Philofiphie;  begaf  zich  van daar  naar  Italiën :  bleef  eenigen  tydt  te  Padua.,  en  ging 
voort  naar  Romen:  dat  t^ Amjlerdam  qualyk  opgenomen 
wierdt.  Daarenboven  wierdt  hy  befchuldigt  te  Romen  des 
Paus  voeten  gekud,  en  groote  gemeenfrhap  met  deniC^r- 
dixaal  Robbert  Be llarmyn  gehouden  te  hebben.  Zyn  groote 
vriendt,  Johan  Uitenbogaart ,  raakt  de  befchuldiging  wel 
aan,  maar  ontkent  ze  als  onyvaar:  brengt  ten  bewyzevaii 
zyne  ontkenning  by,  de  getuigenilfe  van  Adrianus  Jong., 
ijunius)  van  Dordrecht.,  zynen  reisbroeder  in //«//V»,  daar 
in  bedaande;  dat  zy  beide  [Arminius.,  en  Jumus)  altydt  in 
een  huis  t'zamen,  en  by  malkandercn  hadden  geweell, 
t'zamen  gegeeten,  gedaapen , cn  ,  in  't  wandelen,  nooit 
een  voet  weegs  d'een  van  den  anderen  afgegaan ;  en  dat 
nooit  d' een  zonder  den  anderen  iemant  fprak :  Dat  der- 
halven  Arminius  zulks  zonder  kennifTe  van  Adrianus  Junius 
niet  zou  hebben  konnen  doen.  Daar  op  wierdt  van  vee- 
len  aangemerkt,  dat  het  getuigenis  van  eenen  alleen,  in  de 
zaak  van  eenen  byzonderen  vriendt,  met  geenen  Eedt  ge- 
fterkt,  weinig  kracht  heeft.  Indien  ook  de  Contra-Re- 
rnondranten  op  zulk  eenen  voet,  en  zoodanig  eene  wyze, 

iet  hun  ten  lade  gelegt,  wilden  bewyzen,  dat  de  Remon- 
dranten,  zelf  Uttenbogaardt ,  fmaadelyk  genoeg  zoodanig 
een  bewys  van  onfchuldt  verwerpei>  zouden:  Te  meer, 
omdat  het  niet  wel  te  gelooven  is  dat  twee  perfoonen,  ia 
eene  vreemde  Stadt  zich  eene  goede  wyl  onthoudende, 
altydt  zoo  nauw  aan  malkanderen  zouden  kleeven,  dat 
niet  eens  d'een  van  den  anderen  eene  aftreede  zou  gedaan 
hebben,  't  Geen  hier  van  meer  gewigt  by  komt,  is  het 
Authcntyk  Extrad  ,  uit  het  Prothocol  der  Gereformeerde 

Kerke  VAmJicrdam ,  't  welk  getuigt  dat  Jakobus  Arminius  te 
Romen,  volgens  zyn  eige  verklaringe,  zeer  gemeenzaam 
met  den  Kardinaal  Be/Jarminus .,  en  andere  Jefuïten  geweed 
heeft:  zoodat  deze  verklaring  de  voorige  van 't  j^»?  on- der den  voet  doot :  Ten  ware  men  van  een  fcheide  het 

voetkuifen  van  Arminius,  van  't  gemeenzaam  vcrkeeren 
met  Bellarmvn,  en  andere  voorname  Jefuïten,  en  dat  Ju- 
mus  daar  juid  niet  altydt  op  zoo  eene  wyze  by  ware  ge- 

weed.   Doch  dit  daat  v;ift  ,  dat  een  Kerkeuraadt  van 
meer 
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meer  geloof  is  in  rync  getuigciullen ,  dan  een  cenig,  en 

byzondcr  piTloon.  Evenwel ,  vermits  /irmimus  Qiin/ilu>»- 
MMs  der  Stadt  AmJlerMim  was,  cn  ten  dicnil  der  Kerke 

opgetrokken,  hectt  men  hem,  van  de  Magilhaat  t'  huis 
geroepen  zynde,  toegelaaten  Ibmtydts  in  d'Oude  Kerk 
d'avontprcdikatie  te  mogen  doen  ;  daar  in  hy  op  zekeren 
tydt  {Uiuihogut-nie  tlaat  het  over,  dies  'iullen  vvy ,  ter  vcr- 
vullingc  vaii  de  ilillory,  iets  daar  van  uit  het  Kerken- 

boek, ten  dicnlle  van  den  Lezer,  voordraagen)  dit  vol- 

gende op  den  Prcdiklloel  uin^romde:  „Dat  'er  wel 
„  vccle  Seden  onder  de  menfchen  genoemt  wierden,  ech- 
„  ter  niet  veelc  Seden  voor  Godt  7.yn:  Want,  als  men 

„  by  't  tbnd:unent  bleef,  't  welk  was  te  bekennen  dat  Jc- 
„  lus  Chrilhis  Godt  en  Menfch,  en  onze  Zaligmaker  is, 
„  was  men  voor  Godt  geene  Seéte,  al  wierdt  men  daar 
„  voor  by  de  menfchen  gehouden.    Dat  overznlks  die  in 
„  de  Roomfchc  Kerk  het  Sacrament  des  H.  Olyzels,  gc- 
„  lyk  men  het  daar  noemt,  met  ecne  goede  conlcientie, 
„  ontfangcn  ,  zulks  hen  in  de  zaak  van  Chrillus  gec- 
,,  ne  fchade  zal  veroorzaken.    Aanftondts  wierdt  hy 
daar  over  van  de  Predikanten,  en  Kerkenraadt  aangefpro- 
kcn,  die  hem  vraagden;  hoe  hy  uit  Godts  Woordt  zou 
konnen  bewyzcn,datmen  van  de  twaalf  Artykelcn des Ge- 
loofs  negen  ter  zydc  mogt  ftellen,  en  de  overige  drie  op 
ïulk  eene  wyze  bekennen,  dat  geen  jlrriaa»,  Soci»iaa» 

Papijl,  o( IVederdoper ZOU  weigeren  ook  zoo  te  fpreekeni' 
Daar  over  wierdt  (zegt  het  yluthentyk  extraél)  Armtnius 
ïcer  ontroert;  zoo  dat  hem  aller  wegen  zweetdruppe- 
]en  uitbraken,  hoewel  't  een  vry  kouden  dag  was.  Ech- 

ter bejegende  hy  de  Predikanten  met  deeze  vrage  (dat 
vry  onbetaamlyk  en  vermetel  gcoordeeit  wierdt)  waar 

hem  voor  hielden?  Of  ze  niet  willen  dat  hy  vcele  jaa- 
ren  buiten  's  Landts  was  geweeft ;  veele  hooge  Schooien 
in  Duitl'chïandt Zwitzerlandt  ^  f^ra>ikryk  en  Itaüe»  hciocht hadde?  Hem  wierdt  geancwoordt :  Meer  Predikanten  dan 
hy  hadden  zich  vele  jaaren  in  andere  Landen  bevonden, 
cn  in  dezelve  op  vcrfcheide  Academiën  :    maar  dat  deed 
tot  de  zaak  niet  met  allen :    De  vrage  bleef:    Hoe  hy  uit 
Godts  woordt,  het  geen  hy  gepredikt  had,  zou  konnen 
bewyzen?    Onaangezien   hy  daar  op  niet  wilt  te  ant- 

woorden ,  bleef  hy  echter  by  't  geene  van  hem  gczcgt  was ; 
daar  een  befluit  op  volgde,  van  hem  den  Predikftoel  niet 
meer  toe  te  vertrouwen.  Dat  hchaagis Arr^i^ius  niet;  der- 
halven  ftont  hy  van  zyne  meeninge  af,  en  beloofde  Ee- 
nigheit  met  de  Gereformeerde  Kerken  dezer  Landen  te 
zullen  houden:  dat  hy  ook  eenen  tydt  langdeede:  wierdt 

vervolgens  t'  Amjlerdam  Predikant,  daar  hy  15-.  jaaren  ge- 
daan heeft.   OudcrtulTchen  gaf  hy  op  niews,  in  eenige 

zyner  Predikatiën,  over  den  Brief  van  Pnulus  aan  den  Ro- 
meinen., misnoegen;  ( Uitenbogaert  begint  hiervan  zyn 

verhaal  eerft,  en  gaat  het  vorige  voorby. )  Ter  dier  oor- 
zaake  wierdt  met  hem  op  verfcheide  tyden  Kerkelyk  ge- 
handelt.    In  't  jaar  if^.  verzwaarde  het  quaadt  vermoe- 

den tegens  hem,  volgens  't  meergedachte  Authentyk  Ex- traél,  uit  het  Prothocol  der  Amfterdamfche  Kerke,  en  vee- 
Ie  hier  van  uitgegeevene  Schriften,  enz.    Twee  Socinia- 

nen ,  Andreas  l/aidtfius  en  Ckrijlophorus  Oftorodius.,  uit  Polen 
herwaarts  gekomen  ,  was,  wegens  de  Staten  Generaal  der 
Vereenigde  Nederlanden,  aangezegt,  zich  uit  het  Landt 

maaken:    dit  verhaalt  Uitenbogaert  ook,  maar  't 
De  voornoemde  Socinianen  onthielden  [ 

ziclf,  na  de  gedane  aanzegginge,  noch  cenigen  tydt  x'Am-  \ 
jierdam.,  onder  fchyn  van  naar  goeden  windt  te  wachten;  | 

daar  zy  niemant  van  alle  de  Predikanten.,  behalven  'Jako-\ 
bus  Arminnis en  dat  zeer  gemeenzaam,  bezochten:    Hy  • 
prees  hen  ook,  wegens  hunne  uitnemende  ervarendhcitin 
Godts  woordt,  zeer  hoog; zeggende,  nooit diergelyke  ge- 

zien te  hebben:  daar  by  doende,  dat  ze  vafte  en  bondige 
bewysredenen  hunner  leere  bybragten ,  die  noch  •^•xwCal- 
vyn.,  Martyr.,   Beza,    Zanchius Urfmus.,  noch  van  an- 

deren der  Gereformeerde  Leeraaren  wcderlegt  waren : 
Dat  zy  ook  klaarlyk  bewezen;   dat,  indien  de  Heer 
Chriftus  eenswezens  zon  zyn  met  den  Vader,  en  den  H. 
Geeft,  dan  de  Vader,  en  de  H.  Geeft  zoo  wel  menfch 
geworden  waren,   als  de  Zoon.    Hy  wierdt  verzocht 
met  eenige  w^ettige  befluitredenen  dit  tebewyzen;  dat  hy 
wel  zocht  te  doen,  maar  niet  vermogt,  zegt  het  meer- 

,  gedachte  ooirfprongke'.yk  Uittrekzel.    Wy  zullen  voort 
hier  maar  kort  hei  geen  Ar/ninius  in'tbyzonder  raakt  voor- 
ftellen.    Dirk  Volkerts  Coornhart  hadt  zyne  pen  zeer  ge- 

1'cherpt   tegen  de  Leere  der  Gereformeerde  Kerke,  om- trent het  ftuk  van  de  PrxdcJHnatie stegen  den  Catechifmus , 
enz.  tegen  de  Erfzonde.,  en  andere  voorname  geloofsftuk- 
ken  :    iVlen  verzocht  Armtnius  om  hem  te  wederleggen  : 

Maar,  zegt  J.  Uitenbogaart \  toen  hy  't  werk  verder  be- 
goft  in  te  zien,  en  hoe  hy'er  verder  in  quam  en  meer 
overwoog  de  kracht  der  Scliriftuurlyke  redenen  tegen  Cal- 
vyn  en  Beza.,  hoe  hy  meer  zwarigheit  vondt,  om  ze  wel 
te  beantwoorden;  ftaakte  derhalven  de  wederlegginge, 

en  nam  voor  't  geheele  Leerftuk  van  de  Pr^deftmatte  die- 
per te  doorgronden.  Toen  öttenbogaerts  Kerkelyke  Hiftorie 

eerft  uitquain  ,  zagcu  eenige  der  Remonftranten  deeze 
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woorden  ongeernc daar  in,  vermits  de Contra-Remonftran-  jiiji 
ten  daar  uit  j;clegentheit  konden  neemen,  om  te  fchim- ƒ 
pen,  dat  die  Ipotter  en  bittere  vyandt  der  Gereformeerden 
(zie  op  COORNHART,  DIRK  VOLKERTS  ) 
dus  ten  baanwyzcr  cn  lecrmeeftcr  van  Arminius  geftelt 
wierdt,  enten  Patriarch  der  Remonjiranten;  en  dat  Armt- 

nius uit  Coornhart.,  gclyk  C.  Vorftius  uit  Socinns  (als  hy 
zelffchryft)  had  ernüig  leeren  Theologizeeren :  waarte- 

gen andere  Remonftranten  inbragten,  dat  het  evenveel  is 
van  wieii  men  leert,  als  het  maar  goedt  is.   Jakobus  Ar- 
minius,  aangefproken  wegens  zyne  predikatiën  over  Rom 
VII.  en  hem  ten  lafte  gelegt  zynde,  dat  hy  Pelagiaanfihe 
dwalingen  op  den  Predikftocl  bragt,  ontkende  dat  dit  uit 
zyne  verklaringen  vloeide:  cn  wat  aangingk,  dathy  niet 
juift  andere  Gereformeerde  gevoelens  volgde,  zeide  hy, 
men  was  daar  aan  niet  gebonden  ;  maar  molt  de  H.  Schrift 
naar  zyne  confcientie  uitleggen.  Niet  weinige  verrezien-  .  J^"» 
den  hielden  het  daar  voor,  dat  zommige  Grooten, onder 
de  Polityken,  dit  bcdryf  van  Arminius  wel  behaagde; 
zelfs  hem  aanmoedigden  om  noch  verder  te  gaan,  en 
door  onruften  en  fcheuringen  in  dc  Kerke  gelegcnheit  te 

bekomen, om  de  oude  GereformeerdeReligiet'onderdruk- 
ken,  (gelykhet'er  ook  haaft  en  byna  toe  quam)  en  dan door  de  beroerten  in  de  Kerke,  die  ook  verdeeltheden  in 
den  Burgerftaat  zouden  moeren  baaren,  hun  verder  oog-- 
merk  en  gezochte  meefterfchap  te  bereiken.   Hy  tradt 

met  Francifcus  Junius.,PrufeJJbr  'm  de  Godtkunde  te  Leiden  y 
in  mondt-en  fchriftelyk  gefprek ,  over  't  ftuk  van  Godti voorverordineeringe :   kortelyk,  het  was  nn  genoeg  bekent, 
dat  hy  in  veele,  ook  voornaame  ,  artykelender  Leere  van 
de  Gereformeerde  Kerke  afweek.  Toen  de  getnelde  Fran- 

cifcus  'Junius,  nevens  Lukas  T'relcatius beide  Profefloren  in de  Godtgeleerdtheit  aldaar,  overleden  waren,  beriepen  de 

Heeren  Curatoren  der  Academie  in  'J-unius  plaats  dezen  "Ja- kobus Arminius.    Van  wien,  waar  door,  en  ten  welken  XJlittA. 
einde  de  Curatoren  tot  deze  beroepinge  bewogen  en  aan-  Jac. 
gezet  wierden,  wierdt  te  dier  tydt  al  van  veelen gemerkt,  ingl. 
en  is  naderhant  klaar  gebleken.  Om  Arminius  van  zynen  Bau- 
dienft  als  Predikant  i'Amlleldam  te  ontflaan,  wierdt  groo-  dart.G. 
te  zwarigheit  van  de  Magiftraat  en  Kerkenraadt  van  die  brandt. Stadt  gemaakt:    vermits  zy  vreesden  dat  hy,  ProfeJJor 

aldaar  geworden,  niewigheden  tegen  de  oude  Gerefor- 
meerde Leere  invoeren,  en  die  den  Studenten  inplanten 

mogte:  waarop  noot  wendig  beroerte,  beide  in  de  Kerke  en 
den  Staat,  zou  moeten  ontftaan.  Hy  kreeg  echter  ontflag  van 
zynen  dienft,  op  zyn  hard  aandringen;  daar  hy  zoo  driftig 
in  was,  dat  hy  tegen  zynen  amptgenoot  D.  HalUus  zeide: 
dat,  indien  men  hem  niet  onfloeg,hy  het  beftcrven  zoude: 
„  Men  doodde  hem  zoo  de  Broeders  hem  niet  los  maak- 
„  ten,  en  zou  hy,  om  zekere  redenen,  de  Kerke  geenen 
„dienft  meer  konnen  doen:  belovende,  met  hooge  be- 

„  tuiginge,  d'aanroepinge  van  Godts  Naam,  en  met  zyn „  handt  te  liaan  opzyneborft,  zyn  byzonder  gevoelen  noch 
,,  in  't  openbaar,  noch  in  't  hcimelyk  voor  te  ftellen: 
„  maar  het  tot  de  byeenkomft  van  een  Nationaal  Synode 
„  by  zich  te  zullen  houden.    Dit  hebben  met  handt  en 
fchrift    betuigt  de   Predikanten,  D.  Johannes  HalUus., 
D.  Johannes  Ürfinus ,  en  D.  Johannes  Ie  Maire.  Hy  wierdt  Idem 
dan  na  veelc  onderhandelingen  ontflagen,  onder  uitdruk-  rWg/. 
kelyke  voorwaarden;  dat  hy  zich  eerft  naar  Leyden  begee-  lierktl. 
ven  zou,  om  met  D.  Francifius  Gomarus ,  Profeffor  in  de  ̂'J^ 
Godtkunde  aldaar,  in  't  byzyn  van  eenige  Gedeputeerden  f  }^^' 
van  V  Synode.,  over  zommige  leerftukken  te  Ipreeken: 

hun  alsdan  genoicgen  gegeven  hebbende,  zou  't  aan  zyne keure  ftaan,  de  Theologische  ProfeJJie  aan  te  neemen,  of 
niet:  Indien  hy  ze  aannam,  zou  de  Kerk  van  Amflerdam 
altydt  het  recht  behouden,  om  hem,  wanneer  ze  zulks 
nodig  oordeelde,  weder  te  roepen,  en  hy  als  Predikant  idem 
gehouden  zyn  te  komen.    Vermits  hy  een  Alumnus  der  Vitenh. 
Stadt  Amjlerdam  was,  hadt  de  Magiftraat  hem  konnen  ƒ  3'9' 
houden;  maar  daar  tegen  liet  zichD.  Arminius  hooren:dat, 
indien  men  hem  niet  wilde  laaten  gaan,  hy  het  geldt,  dat 
de  Magiftraat  aan  zyne  ftudie  te  kofte  gelegt  had,  haar 
wéér  zou  opbrengen.  En  zekerlykzyne  polityke  Voorftan- 
ders  zouden  het  hem  wel  haaft  bezorgt  hebben.    De  be- 

loofde Conferentie  qmnx  tot  dc  daadt :  daar  in  gnf  Arminius^ 
door  zyne  verklaringen,  zoo  veel  geruftheit  aan  Goma- 
rus  en  de  Synodale  Gedeputeerden,  dat  hy  in  't  jaar  1603.  in 
't  bezit  der  Profeflie  geraakte  :  in  het  eerfte  jaar  ging  't 
noch  ftil  toe;  maar  haaft  daar  na  begon  Arminius  zich  te 
uiten:  beweerde  opentlyk  in  de  Academie  eenige  ftellin- 
gen  van  de  Godde\yke  Pr^edejlinatie ,  daar  in  hy  zyn  gevoe- 

len over  dit  ftuk  tegen  de  leere  van  de  Gereformeerde 
Kerke,  voordroeg;  wel  zoo  naakt  en  breedt  niet  als  na- 
derhandt  echter  zoodanig,  dat  D.  Gomarus  oordeelde  het 
niet  te  konnen  voorby  gaan,  tot  behoudenilfe  van  dc  zui- 
verheit  der  Gcreformeercfe  Religie, en  waarfchouwinge, 

zoo  der  Studenten,  als  der  Kerke,  andere  'Thefes  daar  te- gen te  ftellen.  Deeze  waren  de  vonken,  daar  zulk  een  jjim 
zwaren  brandt  in  de  Gereformeerde  Kerke,  en  den  Staat  Baud. 
der  Vereenigde  Nederlanden,  uit  ontftaan  is;  door  wien  Trigl 

eerft  geftrooit  en  ontftoken ,  laten  wy  aan  'c  oordcel  van  imtü- 

den  iM/f-' 
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den  kundigcn  le7cr,  en  het  onderzoek  nan  den  verftandi- 
pen.  O.  ArmlMnts  zich  allcngskcns  meer  en  meer  uitla- 

tende ,  drukte  zyne  mccninge  diep  in  dc  herflcncn  der 
Studenten  ,  die  onder  hem  Collegie  namen  ;  ook  in  die 

\An  ccn\gc  Predikante» ,  daar  hy 'gemeenzaam  mede  was; niet  van  dc  pr,vde/iimtie  alleen ,  maar  ook  van  veelc  andere, 
ganfch  vrcemdt  van  dc  Gereformeerde  Kerke,  of  al  voor 
langen  tydt  van  haar  verworpen  leerllukken.  Dcezc  dien- 

den zyne  bevattingen  weer  anderen  toe,  zelfs  ook  aan  de 
gemeenten;  zoo  wel  op  predikltoelcn,  als  in  gemcenzaa- 
me  redeneeringen.  Eenigen onder  deGrooten,  aan 't roer 
der  regeeringe  zittende,  en  in  gezag  hoog  opgevyzelt  , 
ftyfden  hen  den  rug,  en  hielden  hen  in  hunne  armen: 
daar  zy  ftout  op  wierden  ,  zelfs  tot  verachtens  toe  van 
alle  Kerkelykc  Ordre,  Clajfen,  Synoden^  en  Conftjloriën;  ja 

met  befpottinge.  Arm'mtus  leerlingen  ,  en  Predikanten 
aan  zyne  zyde  gcbragt,  wierden  van  veele  der  voornaam- 
fteStaatsregeerderen  begunftigt ;  zelfs,  of  hunne  kinde- 

ren eti  vrienden,  bevordert;  de  anderen  zuur  aangezien, 
en,  zoo  veel  men  kon,  den  voet  dwars  gezet.  Hoe  Ar- 
rnhitm  zich  tegen  den  Kerkcnraadt  der  Stadt  Leiden  droeg, 
onaangezien  hy  een  lidt  daar  van  was:  Hoe  hy  weigerde 
in  eene  vrlenddyke  Redefiwijfelinge  te  treeden  met  de  ande- 

re Predikanten  zyne  Amptgenooten :  Hoe  hy  zich  tegen 
de  Gedeputeerden  van  't  Zuidt-  en  Noordt-Hollandtfche 
Synode  aanftelde  ,  als  zy  hem  beleefdelyk  voordroegen 
de  geruchten  der  oneenigheit  in  de  Academie ,  en  Kerke  te 
Leiden^  omtrent  eenige  Artykelen  der  Gereformeerde  Re- 

ligie, verzoekende  uit  zynen  eigen  mondt  te  mogen  ver- 
neemen  wat  'er  van  zyn  mogte;  is  uit  de  Schriften  van 
dien  tydt,  en  vooral  uit  Triglandts  Kerkelyke  Hiltorie  te 
zien;  gelyk  het  mede  voor  zeker  zy  te  houden,  dat,  hoe 
meer  men  Arminius  zocht  neer  te  zetten ,  en  werks  van 

hem  maakte,  hoe  heftiger  en  moediger  hy  wierdt  in 't 
voortzetten  van  zyne  gevoelens ;  (leunende  op  eenige  Po- 
Ihyke  Grootcn^  die  hem  en  zynen  aanhang  met  gewelt  de 
handt  boven  't  hooft  hielden,  tegen  de  anderen  van  de 
oude  Gereformeerde  Belydeniffe;  waar  door  de  toeval 

t'zynwaarts  dapper  vermeerderde  van  hen,  die  meer  op  hun 
voordeel,  dan  op  den  waaren  Godtsdienfl:  oogden.  Hoe 
hy  voorts  gedurig  weigerde  deze  Kerkelyke  zaake  kerke- 
lyk  te  laaten  verhandelen,  maar  zich  naar  de  Staten  van 
HoUandt  wendde ,  die,  dooreenigerbeleidt,  enmetover- 
ftemminge ,  de  Clajfen en  Synoden\ &\  boAm  iets  over  deze  ver- 
Ichillcn  te  onderneemen,  maar  alleen  eene  mondelinge 
onderhandelinge,  gemcenlyk  coKfereatie geheten  ̂   voorden 

Hoogen  Raadt  beftemden  ,  tuflchen  'Jac.  Arr/iinins  ,  en 
FraKc.  Gomarus:  Hoe  d'eerüe  cotiferentie  afliep;  welke  per- 
foonen  wederzydts  Byzitters,  of  AfféJJores  waren  ,  daar 
onder  Armi-fiius  aan  zyne  zyde  genomen  hadt  den  zoo  in 
Iccre,  als  leven  befaamden  Adulphus  J/enator^  Prcdikani  te 
Alkmaar;  tenen  man  niet  alleen  vol  fchadelyke  dwalin- 

gen, maar  boven  dien  van  eenen  zeer  quaden  naam,  om 
zyn  niet  al  te  eerlyk  leven;  zynde  ter  dier  oorznake  al- 
reedts  van  het  Cla[Jis  gefufpendeert,  dien  hy  {Jakobus  Ar- 

minius) nevens  zyne  Medehelpers  echter  by  zich  wilden 

houden,  tegen  't  Protejl  van  Franc.  Gomarus,  en  der  Byzit- 
tenden  aan  zyne  zyde:  Hoe  hy  rondtuit  tegen  de  Staten  van 

HoUandt  zeidc ;  men  moll  niet  zien  op  't  geene  tot  noch  toe 
in  de  Gereformeerde  Kerke  geleert  was,  maar  op  't  geen 
men  voortaan  behoorde  te  lecren  :  willende  evenwel ,  in 
de  zelve  Kerke ,  Predikanten  Profcllbr  blyven  ;  nevens 
veel  meer  diergelyke,  en  hier  aanhangkelyke  dingen,  die 
men  vinden  kan  in  menigte  blauwcboekjcns  van  dien  tydt, 
en  beknopt  uitgetrokken,  met  der  zaaken  wederzydts  ge- 

volg, in  de  Vries  algemeene  Hijlorifche  Gedenkboeken ,  ccrlle 
deel.  Onder  dit  mondeling  gcfprek  begon  Arminius  van 
onpafTelykheit  te  klaagen,  waarom  het  zelve  afgebroken 
wierdt.  Weder  te  Leiden  gekomen,  bevondt  hy  zich  da- 
gelyks  erger.  Behalven  (zegt  zyn  groote  vriendt  ,  en 

voorftander  "Joh.  Uttenbogaart)  de  toevallen  van  koortzen, 
hoeft,  brandt  onder  't  hart,  moeijelyke  ademhaling,  be- 
kommerlyke  flaap  ,  flere^yn  ,  en 't  darmwee,  quam 'er 
noch  by  eene  verflapping  van  zenuwen  aan  't  flinker  oog, 
daar  eenige  fciiemering  van  't  gezicht  op  volgde.  Behal- 

ven deze  quaade  toevallen,  zwol  hem  zyn  rechter  fchou- 
der  zeer  op,  zoo  dat  hy  dien  arm  niet  tot  zynen  wil  hadt: 
kon  boven  dat  geene  fpyze  verteeren;  zoo  dat  hy  den  19. 
Oftober ,  1609.  overleedt ;  omtrent  49.  jaaren  oudt.  De 
Hceren  Curatoren  der  Lcidtfche  Academie  bezorgden  zy- 

ne weduwe  en  kinderen  rykelyk,  ten  bcwyze  van  hunne 
gunft  tot  dien  man;  die  anders  met  goede  gaven  voor- 

zien, uiterlyk  in  zyn  leven  onberifpelyk  was ,  en  in  zynen 
ommegang  zich  by  elk  aangenaam  wifl  te  maakcn.  On- 

der de  R.  Catholyken  heeft  de  Jefuït  P.  Com.  Hazardt 
de  zaak  van  Jac.  Arminius,  en  der  Remonftranten ,  die  hy 
Arrniniancn  noemt,  in  zyne  Kerkelyke  Hifiorie  van  Nedcr- 
/uW/ verhandelt ;  daar  in  hy,  om  de  Gereformeerden  op  't 
leelykftc  te  fmaaden,  t'ecnemaal  ten  voordeele  van  Armi- 

nius enzynen  aanhang  fpreekt:  Vermits  hyzyne  verhaalen 
cn_  lalleringcn  enkelyk,  of  meeft  genomen  heeft  uit  de 
Hiftoric  van  Uucnhogacrt  ;  ook  daar  onder  gemengt  een 
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deel  der  onwaarc  befchuldigingen,  en  dc  bitterde  fmaadt- 
redenen  tegen  de  Contra- liemunjlrantcn  ,  uit  dc  vinngflc 
Schriften  en  l^a^cimWen  der  Remon/lranten ;  als  de  Brandt- 
klok  ,  Krijlalvne  Spiegel,  Vrye  Godtsdienft ,  iVecgfchaal,  Achabs 
Biddag ,  Joabs  Kus ,  Nulliteiten  van  de  Srnode  van  D'^rdrecht , 
Vry moedig  Onderzoek  der  Placaten,  Vondels  Schimpdichten ,  ea 
uit  diergelyke  getrokken.  By  ccncn  anderen  Jefuït  , 
P .  Adolphus  Bracheliits ,  vinden  wy  daarentegen  deze  woor- 

den: „Jakobus  Arminius,  een  vinder  van  niewe  gcvoc- 
„  lens,  ProfelTor  in  de  Godthcit  te  Leiden ,  begon  zyne 
„  niewe  liooftdukken  van  deVoarfihikkinge ,  deGenade,  en 
,,  den  Vrycn  IVille  voor  te  (lellen  ,  krygendc  veel  aan- 
„  hang;  daar  zich  terftont  Franclfius  Gomarus ,  Voorftan- 
„  der  van  de  zuiverder  lecre  van  Cahyn,  hevig  tegen  aan- 
„  (lelde.  Deze  twid  nam  geweldig  toe,  alzoo  dc  Groo- 
„  ten  zich  zonderling  daar  mede  bellondcn  tc  bemocijen  , 
„  gelyk  men  gemcenlyk  ziet  in  niewe  dingen.  Daar  op 
verhaalt  hy  voorts:  ,^  Hoe  de  Arrniniancn  {düs  noemt  hy 

„  hen)  i'Ütrcchi  het  gebiedt  aan  zich  trokken,  en  deOvc- 
,,  righcit,  dlcGomariJch  w^LS ,  afzetleden;  Krygsvolk  aan- 
,,  namen,  om  alzoo  hun  gevoelen  met  kracht  en  gewelt 
„  voor  te  (taan:  Maar  vermits  dit  den  Staat  met  allen  te- 
,,  gen  was,  als  een  begin  van  Burger! yken  oorlog,  llrck- 
„  kende  tot  vcrdeeling, en  ondergang  der  Provinticn , enz. 
'■„  wierdt  Prins  Maurits  IvLÜ.  gcgeev en  om  Utrecht  en  an- 

dere  Steden,  die  zich  wapenden,  tc  dwingen,  enz.  Dc 
Schriften  van  Arminir/s  zyn  :  Difputationes  de  diverfis  Chri- 
Jlian.c  R.elUgionis  Capitibus.  ürationes.  Examen  thejium  Franc. 
Gomari.  Kxamen  modejlum  G.  Perkinfii  de  Pr^cdeflinationis 
modo  y  ordine  ;  ttemcjue  de  amplitudine  grati<e  divin,c.  Ana- 
kfis  Capitis  IX.  ad  Romanos.  Dijfertatio  de  vero  genuino 
pnfu  cap.  VIL  Epifl.  ad  Rom.  Amica  Collatio  cum  D.  Fran- 
cifco  Junio ,  de  Pr.cdcjlinatione  per  liter  as  habita.  Epijlola  ad 

Hippolytum  a  Collibus.  In  't  jaar  1612.  quam  te  Delft  in  druk 
uit;  Vertaalde  'Thefes ,  inhoudende  eene  korte  ondcrwyzinge  van 
de  oprechte  regeeringe  der  Kerke  Chrijii ,  en  de  oefening  der 
Difclpline  in  de  zelve:  eertydts  door  D.Jac.  Arminius  met  groo- 

te naerfiigheit  in '/  Latyn  befchreven  ;  maar  toen  met  verzvjy- 
ginge  van  zynen  naam  uitgegceven :  Daar  in  toont  hy  een 
geheel  ander  gevoelen,  dan  hy  nadcrhant  gedreven  heeft , 
gehadt  te  hebben  :  wanneer  hy  de  Gereformeerde  Kerk 
vooral  te  precys  uitmaakte,  dienende  meer  tot  verfcheu- 
ringc,  dan  heélinge  der  Chridenheit ;  krenkende  de  Chri- 
(lelykc  Vryheit :  Waartegen  hy  dezelve  in  dit  werkjcii 
bcrifpt,  dat  ze  den  toom  te  ruim  vierden,  en  niet  precys,  of 
niet  nauw  genoeg  toezagen.  Dat  dc  gewoone  Kerken- 
tucht  te  zacht,  te  flap,  en  maaralleen  een  voffendaert 
was,  daar  men  malkander  mede  (treclde,  zonder  zeer  te 
doen.  Men  verhaalt  van  hem,  dathy,  terwyl  hy  noch 

t'Am/lerdam  was,  het  volgende  voorval  hadt:  Op  eenen 
tydt  dat  hy  op  den  Haarlemmer  Dyk  was,  hoorende  eenig 

rumoer,vraagdehy  wat'er  te  doen  was  Men  berichte  hem 
dat  'er  een  doodtflag  was  gefchiedt,  en  de  doodtflagervan 
de  Gerechtsdienaars  vervolgt  wierdt.  Vermidts  nu  ter 
zeiver  tydt  de  misdadiger  daar  quam  aanloopen  ,  greep 
I  D.  Arminius  hem  in  den  krop  van  zyn  wambais,  en  Imecc 
I  hem  ter  aarde:  daar  op  hy  achterhaalt,  en  gevangen  ge- 
I  kregen  wierdt.  Noch  verhaalt  men  van  hem;  dat  hy  den 
\tiecr  Dominikus  Baudius,  zynen  beroemden  Amptgenoot 
I  in  de  Leidfchc  Akademie,  (  vermaart  door  zyne  fchriften, 
|in  dicht  en  ondicht  van  hem  uitgegceven,  doch  die  met 
'  het  gebrek  van  een  glas  wyns  te  veel  in  te  flaan  vry  was 
jbehipt)  op  zekeren  tydt,  in  den  fchemeravondt,  vondt  be- 
I  doven  op  flraat  in  de  goot  leggen;  waar  op  hy,  in  gram- 
fchap  over  zulk  eene  ergernis  ontdeeken ,  hem  uit  den 
flaap  trok,  en  hem  toebeet;  ó  pefiis  Academi.v!  ó  pcft  der 

liooge  fchoole!  waar  op  d'  ander,  terwyl  hy  zich  de  vaak  uic 
d' oogen  vreef ,  hem  zonder  voorbedenking  antwoordde; 
Et  tu  pejiis  Ecclejia:  En  gy  pejl  van  de  Kerke;  welk  ant- 

woordt van  dat  fneedig  en  kloek  Vernuft,  in  hoe  fchan- 
delyken  toeval  hy  ook  wierdt  verrad  ,  wonder  wel  ter 
fneé  quam,  en  wel  voor  een  daal  van  zyn  gczwindt  en 
bondig  oordeel  mag  gelden. 

ARNEMUYDEN,  ook  wel  gezegt  AERNE- 
MUYDEN,  by  verkorting  ARMUYDEN,  voor- 
tydts  geweed  eene  treftelyke  en  welbewoonde  Stadt  in 
Zeelandt,  op  dc  Oodkud  van  het  Eilandt  Walcheren,  maar 
nu  klein,  en  flecht  bewoont;  vervalt  ook  nu  dagelyks 
meer  en  meer.  Men  moet  echter  in  de  befchryving  van 

deze  plaats  aanmerken,  dat  'er  OUDT,  en  NlEW 
ARNEMUYDEN  is.  Het  heeft  dien  naam  van  't 
Water  d'//rw  bekomen,  dat  van  Middelburg  ■ji'Aoo'pt ,  en 
alhier  zynen  uitgang  neemt;  en  y^n  Muyden ,  ofMuydt, 
betekenende  in  oudt  Hollandtfch,  of  oudt  Zeeuwfch ,  ook 
in  het  Dcenfch ,  een  Kafieel ,  Sterkte,  of  Burgt.  Derhal- 
vcn  t'zamen  gevoegt  naar  de  hedendaagfche  beduiding, 
Arne-Burgt,  of  de  Burgt  op,  of  aan  de  Arnc.  Heden  is 
Arncmuyden  in  Arncmuyden  niet  meer  tc  vinden.  Oudt  Ar- 
nemuyden  is  ecrd  cen^Dorp  geweed,  dat  in  treftelykheit 
zoodanig  toenam,  dat  het  in 't  jaar  128S.  eene  Stadt  begon 
te  worden,  die  haad,  wegens  dc  bcquaamheit  der  Reede, 

volbouwt  wferdt :  daarom  plagten 'cr  ook  vccle  Schepen ii  uit 
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uil  vreemde  lani1«n  aan  tc  kooincu  :  V7.\n\.MiJJelhHr^  wasl 

toen  tor  tydt  niet  dan  een  //'W  van  een  ILnc»^  en  de! 
neeriiig  daar  nergens  na  -400  gri)ot  als  te  ArntmiiyJcH\  dat, 
de  Heer  Re:^c>tan-rz  echter  maar  een  fchoon  Dorp  noemt. ' 
Dc  Heer  AMotisus /.f\irus  ontliet  iich  niet  te  zegj^en,  dat ' 
de  Haven  van  ArficmuwLn  de  voornaamllc  van  geheel  Lu- 
rupuxi  peweelK  Cuiaian/y»  (lelt  alleen, dat  7.e  door  geheel  j 
Europa  vermaart  was:  waar  op  dan  van  allen  kanten  zoo 
bouwers  van  huizen,  als  mcnfchen  om  ve  te  bewoonen , 
toevloeiden.  Daar  woonden  veele  rykeBorgers  cn  Koop- 

luiden, omdat  de  koophandel  aldaar  veel  grooter  dan  te 
AlU-uli  ur^  wxs:  Maar  deze  Stadt,  hoewel  /.ouder  muu- 
rcn,  is  ccrll  ten  deele,  daar  na  geheel  door  dc  Zee  weg- 
fefpoelt.  Men  kan  hedendaags  niet  uitvinden  dat  ze  el- 
ers  zou  gellaan  hebben,  dan  tullchen  de  Haven  vanMiJ- 

dclhurg,  t'n  >i;iiv ^rniMiiyJi» ,  op  de  plaat ;  tullchen  j'oo-f 
Landt  tn  de  rechte ó/'/o'  van  Aiyiemuyclcn ,  zoo  als  die  nu  legt : 

ot',  gelyk  anderen  (lellen ,  ondt  Arnemuydcn  lag  niet  verre van  daar  nu  »ietu  Amemuyden  (laat;  zynde  met  een  Kalleel 

of  Burgt  ,  't  Verblyffiüt  der  Heeren  van  Arnemuydcn, 
oude  aanzienlyke  Ridders  in  Zcelandt ,  voorzien.  Nade 
voornaainde  en  laatde  inbreuk,  of  affpoeüng,  in  't  jaar 
1458.  liet  Gillis  van  Arnemuydcn Grondtheer  van  't  meer- 

gemelde iiudt  Arnemuydcn zyue  burgers  by  tydts,  eer  eenc 
grooter  Zee  hen  mogte  overvallen,  daar  uit  trekken  naar 
den  Dyk  daar  nu  niew  Arnemuydcn  legt;  van  7-  Reigersberg 

Oujld\k  lan  Middelburg  ̂ a\\öm\\.\  die,  volgens  üüAr^or», 
den  naam  v.in  den  Oojihock  plag  te  draagen.  Wegens  de 
voorgedachte  zonderlinge  goede  bequaamheit,  bchielt  dit 
r.icvj,  dicht  by't  o?<i/;  geplaatlt ,  Arya-muydcn  den  voorigen 
Koophandel.  Hic  \ml\Hddclbitrgy  beduchten  vrcczende 
dat  beide  Ncering  cn  Burgers  naar  dit  bloeijendc  Dorp 
mogten  verhuizen,  zogten  daar  tegen  een  middel  ter  ver- 
hinderinge  uit  te  vinden.  Dus  hun  eigen  voordeel  met 
een  anders  fchade  beoogendc,  kochten  zy  van  Heer  P/:;;- 

Jips  van  Burgundièn,  Heer  van  Bcveren  cn  T^erl^eer,  in  het 
jaar  1493.  Arneytjuyden ,  met  de  geheele  Ambachts-Hecr- 
lykhcit,  zynde  een  Leen  van  de  Graaflykheit  vanZeelandt. 
Zy  poogden  toenden  wel  (landt  van  Arnernuyden  te  befnoei- 
jen:  Alaar  deze  plaats  bleef  inhaaren  bloci  al  even  voort- 

en welvarende,  wegens  de  bequaame  legplaats,  ge- 
Tiocgzaame  diepte,  en  de  veiligheit  voor  dc  daar  aan  ko- 

mende Schepen.  Ondertuffchen  mort  niew  Arnernuyden^ 
(nu  aan  JMuidclburg  onderhevig)  deze  Stadt  als  onderda- 

nig, of  cynsbaar,  erkennen:  en  dieshalven  yder  per- 
Ibon  jaariyks ,  tot  onderhoudt  haarer  Altaaren,  't  zy  dat 
hy  in  't  Gildt  van  Kramers,  T.appers,  Timmerlieden, 
Kleermakers  ,  Smits  ,  of  Fruitverkopers  te  Arnemtiyden 

niogte  zyn,  eeneniiV^c//;»^  jaariyks  aan  die  'S'xw Middelburg opbrengen:  Daarenboven  moft  een  dezer  Gilden  ,  beurt 
om  beurt  yder  jaar,  in  de  Wcft-Munfterkerk op  eige  kof- 

ten, het  heilig  Kruis  op-  en  afftcllen:  Daar  by  noch  wa- 
ren de  drie  Schuttcryen  van  Arnemuydcn opdejaarlykfche 

ProceJJie.,  gehouden  met  hun  Geweer,  Trommclflagers , 
Pypers  ,  enz.  te  Middelburg  te  verfchynen.  Onder  de 
Nederlandtfche  onruden  met  den  Koning  van  Spanjen, 
toen  Vlijfingc»  van  Alba  afgevallen  was,  begonden  de  Ar- 
nemuyders  zich  mede  te  beweegen,  en  by  de  FHJJingers  xt 
voegen  :  ook  wierdt  Arnemuyden  hier  en  gints  meteenige 
Schunsjens  wat  verilerkt:  Maar  niet  lange  daar  na  is  het 
hen  zeer  zuur  opgebroken;  want  de  Hertog  wmAlbaiondt 
met  alle  fnelheit  eenig  oudt  ervaren  Krygsvolk  naar  het 
Eilandt  If^alcheren;  ó.\c  Arnemuyden  allereerll  aantaüten,  de 
Plaats  vechtenderhandt  innamen,  veele  Burgers  en  Be- 
zoldelingen.  elendig  om  halsbragten,  de  goederen  pion- 

derden, en  vree(relyk  te  werk  gingen.  Kort  daar  na  ver- 
overde Prins  Willem  Arnemuyden  weer  ;  verderkte  dit 

open  Vlek  met  veden  ,  veriiief  het  tot  eene  Stadt  ,  en 

maakte  het,  in  't  jaar  i5'74.  vry  van  Middelburg;  begiftigde 
het  daar  boven  met  verfchcide  privilegiën  en  vryheden. 
In  het  eerd  ging  het  herbouwen  der  huizen  ,  door  de 

Spaanfchen  verwoed,  nevens  't  maaken  van  ganfch  nie- 
we,  wegens  geldtgcbrek  ,  zeer  traag  voort  :  doch  daar 
na  begon  deze  niewe  Stadt  meer  dan  voorheen  te  bloeijen  : 
maar  de  Inwoondcrs  misbruikten  den  zegen  tot  dartel- 
heit,  ovcrdaadt,  en  veelerlei  andere  ongebondentheden. 

Daar  op  veranderde  't  water,  dat  hun  zoo  veele  rykdom- 
men  toebragt,  in  eene  droogte;  en  te  gelyk  der  Arnemuy- 
dercn  weelde  in  droeflieit.  JJevoorige  Koophandel  wierdt 

hun  belet,  vermidts'er  geene  Schepen  meer  konden  nade- 
ren ;  zelfs  ook  kleine  Schuitjens  aan  zommigc  oorden 

geene  diepte  genoeg  vonden.  De  Stadt,  wegensden  groo- 
ten  aftrek,  met  Inwoonders  als  opgevult,  omdat  ze  die 
nauwelyks  herbergen  kon  die  'er  geerne  hadden  willen 
woonen,  is  nu  byna  volkeloos,  immers  weinig  bevolkt; 
vermidts  die  diepe  en  zeer  goede  Reede  zoo  fchielyk  ip 
eene  verlanding  verwiJrcit  is ;  waar  door  de  voortydtszoo 
prachtige  Huizen,  tot  Steenhoopen  vervallen.  Echter  is 
dc  Kerk  noch  een  fchoon  gebouw,  cn  het  Stadthuis  aan- 
zicnlyk  ,  en  bezienswaardig.  De  Panneering  is  'er  nu  de 
voornaamdekobpmanfchap.  Dus  hcch  oudt  Arnemuyden  zy- 
ncri  ondergang  door  de  Zee ;  «/Vïo  Arnemuyden  door  Vcf' 
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landinge  bekoomen  ;daar  wy  ons  oog  eens  over  Zullen  las- 
ten gaan,  ter  uitvorfchinge  dezer  veranderinge,  cn  des 

onheils.  Nevens  Arncmitydenvi^ci  eenegroote  Diepte,  etl 
krachtige  Ebbe  uit  de  Schengc.^  die  op  begon  tc  houden  , 
om  dat  het  Landt  daa^  de  Piet  op  plag  te  (taan,  vad zynde 

aan  het  Eilandt  H'olphcrts-Dyk^  begon  af-,  daar  tegen  eene 
IMaat,  by  de  Schippers  groot  Kanaricn  genoemt,  toe  te 
neemen,  aan  de  zyde  van  den  Kraijcr.,  en  Zuidtbevelandt: 

Deze  droogte  dopte  de  Ebbe,  en  dwong  ze  't  Veergat  uit 
te  vallen,  waar  door  het  aan  de  andere  zyde  van  Arne-r'"'^ muydcn  ook  verlandde,  ter  oorzaake  (wy  zullen  Buxhorng^^Ji 
van  woordt  tot  woordt  volgen)  ,,  dat,  met  het  indeeken  ihjj 
„van  verfcheide  Landen  en  Polders  in  y laanderen ^  die/. 604, 

„  met  Vloeden  zoo  veel  waters  ingetrokken  hebben, wan-  Boxh' 
„  neerd'Ebbvanden //o»/,of  Ac lycjl er -Schelde ^  dietevoo-  zteuwf. 
„  ren  langs  den  Vlaamfchen  kant  in  zee  viel,  tegen  Wal-  Krony(, 

„  cheren  uitgeloopen  is;  al'neemendc  voor  Rammekeus-Lcc-  p.zio. ,,  kere  Plaat,  Natgat  gehecten  :  welke  Achterebbe  met  ij». 
„  haare  vuiligheit,  en 't  afgenomen  landt  van  het  Nat- 
„gat^  door  den  Voorvloedt  in  de  bogt  van  Arnemuydex 
,,  is  ingeworpen,  zonder  dat  het  verder  heeft  konnen  ge- 
„  dreven  worden  ,  aangezien  dc  Vloedt  ,  komende  ne- 
„  vens  7'cr  l/eere  ̂   het  zelve  verhinderde:  en,  met  der 
„  tydt  geheel  droog  geworden,  zyn  'er  verfcheide  midde- 
,,  len  aangewendt  om  eene  Kille  nevens  Arnemuydcn  te 
„  behouden  :  Dus  heeft  men  in  de  jaaren  1615-.  1616. 
,,  1617.  eene  Kille  door  de  L<?/MWfrj  gedolven  :  Men  heeft" 
,,  toen  ook  een  Schip,  't  Diep-Schij)  genoemt,  gebruikt, 
„  dat  door  kond  was  gemaakt ,  en  eenig  zandt  kon 

uit  den  grondt  haaien;  maar  te  vergeefs.  Men  kan 
Boxhorn  hier  op  verder  nazien.  Daar  door  dan  is  Ar- 

nemuyden t'eenemaal  verlandt;  en  daar  onlangs  te  vooreii 
Schepen  van  300  laden,  Aoov  Kronens gat tullchen  den 
Stinkaart  en  St,  Joos  Landt,  voorby  Rammekens ,  te  Arne- 
>»av^e»  aanquamen ,  kan  men  't  nu  nauwelyks  met  klein 
Vaartuig  doen.  Door  deze  vernietiging  der  Reede  van 
nieiv  Arnemuyden ,  is  Middelburg  tot  zulk  eene  welvarende 
Koopdadt,  als  het  zich  nu  bevindt,  geworden.  Onder- 

tuffchen is  het  gewis  ,  dat  Arnemuyden  voortydts  (noch 
maar  een  Dorp  zynde)  grooter  begrip  van  huizen  heeft 
gehadt,  dan  na  het  beveden:  blyken  daarvan  zyn  dc  Kel- 

ders en  Regenbakken,  dagelyks  daar  noch  te  vinden.  De 
maat  die  men  gewoonlyk  in  het  verderken  van  Steden 
houdt,  heeft  buiten  twytel  deze  inkorting  van  huizen  te 
weeggebragt.  Deze  Plaats  was  inhaaren  bloei  vervult  met 
Inwoonders ,  en  Bootsvolk  van  allerlei  Natiën ,  Spaanfchen , 
Franfchen  ,  Nederlanders  ,  inzonderheit  Oojlerlirigen  ,  die 
blauwe  Byltjens  droegen,  Meden  op  hunne  Hoeden  da- 

ken, bloote  Degens  achter  na  zich  fleepten;  dat  zoo  veel 
te  zeggen  was  als,  die  vechten  wil ,  koome  aan.  Dit  veroor- 

zaakte veele  doodtflagen,  te  meer,  vermidts  de  Juditie 

daar  omtrent  te  flap,  of  te  onmagtig  was.  D' aanvang 
des  jaars  15-82.  deedt  Arnemuyden  zugten  entzidderen  on- 

der eenen  vervaarlyken  Stormwindt  :  de  Voorgevel  der^'^7°' kerke  plofte  neder  ter  aarde  ;  het  dak  wierdt  van  boven 
opgeligt,  en  buiten  van  de  Icijen  berooft;  de  Toren  zul- 
ker  wyze  befchadigt,  dat  hy  nootzakelyk  afgenomen,  en 
verniewt  mod  worden.  De  Kerkelyke  goederen  waren, 
tot  voortzettinge  van  den  Oorlog  tegen  vS/j^^/f;?,  verkocht; 
daarom  wierdt,  ter  voltrekkinge  van  dit  werk,  een  Im- 
pod  op  Wyn  en  Bier  gedelt,  die  van  de  burgeren ,  en  al- 

le die  onder  't  Stadts  gebiedt  donden,  betaalt  mod  wor- 
den .  Van  oudt  Arnemuyden  vindt  men  geene  ouder  gedach- 

tcniffe  dan  van  1288.  in  eenen  brief  van  Hertog  'Jan  van  

Lotharingen,  Brabandt,  en  Limburg,  dezes  inhoudts : jr "óöï'i Vermidts  Floris  de  V.  Grave  van  HolTandt ,  Zeelandt,  enz. 
voornomen  hadt  twee  Steden  te  maaken,  dc  eene  te  Bry^ 

dorp,  op  het  Eilandt  Schouwen;  d' ander  te  Arnemuxden^ 
op  't  Eilandt  IVakheren;  zoo  vergunde  hy  (Hertog'^ Jan) ter  bede  van  den  gemelden  Grave  Floris  van  HoUandt ,  zy- 
nen  bloetverwant,  d' Inwoonders  der  gedachte  plaatzen, 
Brydor-p  en  Arnemuyden ,  de  vryheit  van  geene  tollen  in  al- 

le zyne  Landen  te  betaalen.    In  het  jaar  1370.  heeft  Ha- 
quin.  Koning  van  Noorwegen,  die  van  Arnernuyden  veele 
zonderlinge  privilegiën  gegeeven,  dienende  ter  bevorde- 
ringe  van  hunnen  handel  en  vaart  op  zyne  Noordtfche  lan- 

den.   In  de  brieven  daar  van,  in  de  Griffie  van  Harderwyk 
noch  bewaart,  vn^rdiArncmHydcn,nc\cn%Zirikzee  ci\Mid- 
delburg,  onder  de  Steden  van  Zcelandt  getelf.    Oudt  Arne- 
muydenvcTga.m zynde,  was  het  niew  niet  min  voorfpoedig 
dan  het  oude  v/iLS  geweed  :  ook  was  het 'er  veel  levendiger 
dan  te  Middelburg  ;  de  huizen  waren  'er  duurder ,  zoo  in  koop  j^^^ 
als  huur,  tot  dat  de  verlanding  zynen  welvaart  ganfche- 
lyk  wegnam.    Eenige  der  Ood-Indifche  Schepen,  name-  j^.^ 
lyk  de  Leeuw,  en  de  Leeuwin,  zyn  in  de  Dokken  vm/lr-  ziei 
nemuydcn  gebouwt.    Van  het  door  de  zee  verzwolgen  Ar-  f,^^%. 
nemuyden  zyn  nu  nauwelyks  twee  Gemeetcn,  of  een  Hol-  603. 
landtfch  M^ergental  overig :  daar  het  omtrent  het  jaar  1 3C0. 
ruim  32.  Gemeetcn  groot  was.    Zcelandt  is  gedurige  wif-  lim 
felvalligheden  onderworpen ;  dat  nu  landt  is  wordt  haad  ihUl- 
water;  dat  nu  water  is  haad  landt :  Derhalven  is  't  niet  te  fM',' 
wceteu  of  Arnemuydcn  niet  wel  eens  tot  zynen  voorigen. 
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ja  noch  bloeijcndcr  Ham  zou  mogen  gcraakcn ;  cii  ecne  ̂ ayjdtbcr^,  waar  van  men  afziende,  de  laage  Veluvjc  met 
andere,  nu  v/clvarcndc  Stadr,  duur  te^^en  door  de  zee-  cene  zonderlinge  verlulliging  aanfchouwcn  kan.  VVa: 
golven  te  gronde  gaan.  Volgens  de  rekening  van  Guic-  dieper  naar  de  Vduivi;  is  wéér  een  andere  Lierg^  of  heuvel , 
ciardyn  legt  Arncmnyden  vxwCalais  23,  van  L'indcn  ̂ x.,  van  1  die  pot-oi  vul-aarde  uitgeeft.  Bciialven  de  Gaflhuiskerk 

Diefde  5-4,  van  Kuuaan  71 ,  van  Bn-ll  125',  van  KochJl  194,  jzyn  'er  in  Arnhem  noch  zeven  andere;  namelyk,  de  Gno- 
Bordeaux  x\\  ̂   van  Bilboa  in  Èifcaycn  226,  van  Caho '.ii-' ,^ci4-^albt!rgs , ét  Jans  Broers  ̂   dcPreiers,  dc  Nicolaas, 

finls  tcrr,v  270,  van  Lisbona  380,  van  Cadix  480,  van  ÓVW-jen  d''Ag/iiete/i  Kerk.  De  St.  j^^m  (leekt  uit  in  oudthcit, 
lien  foo,  van  MalLiga  5-40,  van  't  Eilandc  Madera  480,  jen  toont  blykcn  van  de  Heidenen  gedicht  te  zyn,  eer 
van  de  Cayiarijche  EUandcn  5-20,  van  Llvome  y'-o.   zecmy- i  het  Evangelifch  licht  in  deze  landen  opgegaan  was.  Dc 

tot  \i^^'^l^-'''r;rs  Kerk  is  door  't  Collegie  der  Domheeren  gc- 
X>^z»/- !  bouwt,  (welk  Collegie  door  Grare  U^alger  van  Teifter- 

«yX- 25-4"  tot  Kevel      ,  tot  Nerva  365-.   der  zelvcr  zee- j  handt  tc 'T'.^?;!?/ opgerecht,  maar  naderliant  in  't  jaar  1328. mylen :  ydcr  zeemyl  gerckent  zoo  groot  als  eene  Spaan- i  naar  Aryihem  overgebragt  is)  zy  was  toen  zeer  treflyk, 
fche  myi,  welker  17;.  in  eenen  graadt  *  gaan.    De  ge- 1  met  twee  torens  verlicrt,  maar  nu  in  een  AmmmHie-it\\  Vontan. 

len.  Wederom  van  Arnemuyden  tot  Breme»  tyn  83, 
Hayrtbt'.rg  icj,  totdc  Sond^  in  Denemarken.,  180.   tot  L> 

fchicdtboeken   berichten  ons,   dat  de  Eifgeirchcn  in" 't  Soldaten  gevangenhuis  verandert 
jaar  13S7.  negen  dagen  achter  een  alles  plonderden  ,  en  ' ook  Arnemuiden  beroofden :    Eenigen  neemen  dit  voor 
Arnemuiden  in  Zeclandt,  doch  door  dwalingc,  cn  uit 

onkunde,  dat  'er  in  Vlaanderen  ook  eene  plaats  van  dien naam  is. 
ARNHEIM,  ook  ARNHEM, cu  AERNEM; 

(oiiwaarlchyulyk  by  de  oudeLatynen  AREN  ACU  M; 
waar  van  C.  Tacit'us  ,  die  kort  na  Chrillus  Hemelvaart 
gefchreven  heeft,  gewag  maakt:  zie  op  ARENACUM) 

is  eene  fraaije ,  (krke,'en  welbewoonde  Stadt  in  Gelder- 
landi^  op  den  likyn^  in  't  zuiderdeel  van  de  ̂ c/z/xyi? ;  de 
Hoüft-en  Mocdeflladt  van  Qclderjandts  laatde  en  vierde 
quartier,  het  Vciuwjche  quartier  gcnaamt.  Den  cigcntly- 
ken  ouden  naam  Hellen  eenigen  gewccil  te  zyn  ARENDS 
HOM  of  Arends-Heim;  HOM  in  't  Engelfch  en  oudt 
vSaxifch  ,  HEYM  in  't  Hoogh-en  oudt  Neêrduitfch, 

 In  de  iJmV/,  of  Broe- '^''^■f- deren  Kerk   leit   het  Hart   van  Hertog  Karei  van  Gelder 

dat  van  eene  ongemeenc,groottc  was ,  wel  gebalfemt  in  ̂"J"''- 
een  zilver  kokertje.     Men  ziet  hier  ook  het  huis  van  i""/'^' 
Manen  van  lioffurit;   op  den  uiterflen  gevel  met  cenige  -,1^^' 
affchuwelyke  beelden,  van  Veldtduivelen  ,  en  andere  Pof- 
tuuren,  bemaalt.    Al  voor  des  Heeren  Chiiftus  geboorte 
heeft  'Jt'.ltns  Cvfar  d'iiigczetcnen  van  Arnhem^  wegens 
hunne  dupperheit  en  moedige  blyken  in  den  Oorlogshan- 
dcl,  met  het  Stadts  rechten  Burgerfchap  van  i*?»;»!-;?  bc- 
fchonken.  De  aanzienlykheit  van  deze  Plaats,  in  oude  ty- 
den,  ziet  men  daar  uit ,  dat,  volgens  oude  Handtveften, 
al  voor  't  jaar  800.  in  den  tydt  van  Keizer  Karei  den  Groo- 
ien  ̂   de  Abdy  van  Frum  in  der  Eyfel  (een  Landtfchap 
jen  in  Duk[cblandt^  tuflen  't  Hertogdom  Giilik ,  en  d'Aartsbis- 
dommen  van  Keulen  en  T'r 

van  Keulen  en  Tricr)  gerechtigt  en  gewoon 
was  in  dc  grootc  Kerk  aldaar  ccnen  Leeraar  te  bèftellen; 

heeft  eeuerlei   betekenis,  te'  weeten,  een  t"  Huis     een' welke  vryheit  naderhant,  door  toedoen  des  Graafs  van 
f  Huls  zyn ccnc  woonpLiats ,  of  verblyfplaats  daar  men  z\ch  \  ^^.ffauvj,  aan  de  Stadt  zelve  gekomen  is :    't  Bewys  hier 
onthoudt:    dus  zou  yïr^^t'/w ,  eigentlyk  Arends-Heim,  de- !  ■^'Ui  ziet  men  in  een  Glasvenller,  door  den  Abt  van  Pr  ura 
ïe  benaming  bekomen  hebben  van  de  menigte  der  Vege- 1  en  Trier  in  de  St.  Jans  Kerk  te  Arnhem  gegeeven:  waarin  !dcm 
len,  //rc/-/./£v/ geheten ,  die  oudtydts alhier  hun de  naam  en 't  afbeeldtzei  van  Pipyn,  Koningk  van  l^rank- >l''d.f. 

Werden-  ̂ ^^'ji i-of  Nejlen  hadden.  Het  was  van  oude  tydcn  af  de  ver-jO''^,  als  Stichter  van  Prum,  gevonden  wordt.    Daar  tegen  9^- 
kilden    blyfplaats,  of 't  Hof ,  en  de  Hofhouding  der  eerde /^öo§-- !  over  ziet  men  een  ander  glas ,  mer  d'afbceldingenden  naam  '^^f»- 
R;Jp.      den,  daar  na  Graven,  eindelyk  Hertogen  van  Gelder  landt : "V^n  den  Keizer  Lotharius ,  als  Monnik  van  Prum;  ook  ̂^''■^l- 
haujcat.  Is  nu  noch  de  Stoel  van  het  ópperde  Hof,  van  de  Reken- daar  omtrent  dc  wapens  cn  fchilden  van  de  Vorden  van  ̂^"Z^- 
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cn  Leenkamer  dezes  Vordendoms  :  wordt  Gelderlandts  >  Manderfcheidt,  Lemgouvj ,  en  Baden.  In  het  jaar  1233.  is  ' 
hart  geheten,  en  legt  byna  in  'i  midden  der  twee  andexe.  Ar-nhem  (te  vooren ,  volgens  'tgemeen  gevoelen,  door  de 
Gelderfche  Hüofcdeden  ,  Nie-jimeegen  en  Zutphen:  maar  ;  Noormannen  verwoed  en  geplondert)  met  nievve  Vef- 
cen  half  uur  van  2/,'^/^«.=?^/^,  daar  de  A/s)';?,  aan  de  flincker  i  ten  voorzien,  en  met  zonderlinge  Voorrechten,  even 
handt,  de  Dr/(//Ww/f/ji?  6>,y'>  van  zich  geeft;  zie  op  YS-'ge'yk  de.  Stadt  Zutphen  in  dien  tydt  hadde,  begiftigt. 
SEL.  Dezer  Stadts  oudtdc  geheugenifle  is  in  een  Handt- j  Niet  la;ig  na  des  Heeren  Chridus  Hemelvaart  heeft 
ved  van  Keizer  O.'/o  den  III.  van 't  jaar  996,  cn  van  Lot- :  Claudius  Civilis  ,  Batavus ,  of  Niklaas  Burger,  de  Ba- 
ierich  den  II.  in  't  jaar  1134.  doch  in  den  daat  van  ecniiavier,  moedts  genoeg  gchadt  om  het  tiende  Legioen 
kamer  (Cortegivarde)  dat  is,  van  een  Penningmeeders  i  der  Romeinen,  te  Arenacum  (Arnheim)  leggende;  het  i-jiji] 
hoeve.  Van  gcly ken  in  een  Handtved  van  (^'///ft^Bilfchop  |  tweede  binnen  IVyk  te  Duurjlede;  noch  andere  binnen 
van  Utrecht,  van  het  jaar  lojy,  {by  Pontan.)  waar  door  i •^'^^'''«^^  en  IVageningen,  aan  te  grypen  en  te  bevechten, 
al  het  landt  aan  den  Ryn  ,  of  in  den  Ryn  ontdaande,  Onder  de  Gelderfche  onruden,  over  de  Erfeniffe  van 
van  Ryncn  tot  ARNEM,  en  vandaar  tot  Deventer ,  G^/^jftWW?,  tuffchen  Grave  IVillem  van  Blois,  als  Man 
aan  de  Kerk  van  Zutfen  toegeeigent  wordt.  Eindelyk  van  Frouwe  Mathddis  van  Gelder,  en  IVUlem  vanGulik^ 

in  twee Handtveden  {by  Heda,  in  Otto  den  II.)  van  Kei- jmod  'er  Arnhem  ook  zyn  deel  van  hebben:  behalven  IVa- 
zer  /'rcö'm/- ^/é-» //.  gegeeven  in  het  II  fchattingjaar,  i,  in- 
d-Stio)  dat  is,  in  het  jaar  van  Chridus  1230.  waar  in  de 
Grave  van  Gelder  verboden  wordt  eenigen  tol  te  ontfan- 
gen  te  ARNHEM,  ücjhrbeeke,  en  Lobede,  of  op  eeni- 
ge  plaatze  aan  den  Ryn;  ganfchelyk  met  geenen  blyk  van 
uitmuntendheit  boven  Oejlcrbceke  en  Lobede.  Want  on- 

der de  deden  is  het  eerd  begonnen  gereekent  te  worden 
in  't  jaar  1233,  foen  even  met  wallen  omheint,  eu  alzoo aandonds  met  het  zelfde  recht  als  Zutfen  eene  oude  Stadt. 
Heden  is  het  van  groote  achtinge,  en  eene  uitmuntende 
Hootdtftadt  van  de  Fcluwe.  Onder  dc  vyf  Poorten  van 
deze  Stadt  is  de  St.  Jans  Poort  de  kodelykde,  door 
i/f^/fl^/CW  van  Gelder,  in  't  jaar  15-37.  gebouwt;  toenhy voor  de  aannadering  van  Keizer  Karei  den  V.  vrcefde.  Op 
koden  der  Burgerye  is  de  Stadt  met  een  uitdekent  Ron- 

deel verderkt  geworden,  nevens  een  devig  Bolwerk.  In 
't  jaar  1624.  is  Arnhem  op  niews  derker  gemaakt,  door 
voorzorge  van  Grave  Ernjl  Cafimier  van  Najj'auvj  ;  na dat  de  Spaanfchen  te  vooren,  onder  Grave  Henrik  van  den 
Berg,  in  dcFeluwe  gebroken  waren.  Van  buiten  vertoont 
zich  deze  Stadt  zeer  iierlyk;  is  wel  bewoont;  heeft  eene 
gezonde  lucht,  vermits  'er  aan  't  Noorder-eindt  de  Ber- 

gen, als  een  bolwerk,  rontom  leggen,  en 'er  zoo  dicht 
over  hangen,  dat  de  Noordewindt  (vyandt  van  bloemen, 
vruchten,  oude  en  cngbordige  lieden,  enz.)  overdezein 
de  lengte  leggende  Stadt  heene  v/aait,  en  haar  niet  aandoet ; 
maar  zyne  Kracht  en  woede  over  de  naburige  Betuwe,  en 
de  Stadt  Nievxmecgen  uitbuldert.  Tot  aan  de  poorten  de- 
7.er  Stadt  plagt  een  groot  en  zeer  ludig  Bofch  te  zyn: 
maar  dat  is,  in  de  harde  \ie\e%ex\n-i,e  ,doox  Philipsvan  Oolïcn- 
m-,  tot  aan  den  wortel  toe  uit^a-houwen.  Zdo' buiten  als bninen  de  Veden  zyn  veele  Boomgaerden  en  Hoven  : 
doch  de  zelve  hebben,  in  de  jaren  1Ó72.  en  1673.  door  de tranichen,  groote  fchade  geleden.  Aan  den  Fetuvjfchen 
Kant,  op  den  weg  naar  Utrecht,  ziet  men  eenen  verheven 

'geningen  en  Kranenburg ,  kreeg  BloisOoXs.  Arnhem  in  zyn  ge- 
welt :    maar  d'oude  Vord  14'^tllem  vanGulik,  Vader  van 
den  jongen  en  onmondigen  IVtllem ,  maakte  zich  haad  we- 

der meeder  van  de  laatdgcnoemde  Stadt:   dit  droeg  zich  D./i54. 
toe  in  het  jaar  1372.    In  het  jaar  lyof.  heeft  Philips  van 
Oojlenryk ,  door  huwelyk  met  de    Lnfante  van  Arragon, 
dochter  van  Ferdinandus  Catholicus ,  geworden  Koningk  van 

Spanjen  (diens  naams  d'cerde )  als  Hertog  van  BÜrgun- 
diën ,  Grave  van  Hollandt,  Zeclandt,  enz.  Karei  van  Eg- 
mondt^  Hertog  van  Gelder  en  Gulik  ,  den  oorlog  aangekon- 
digt  ,  Arnhem  belegert,  bedormt  ,  en  gedwongen  zich 
over  te  geeven  :    Maar  in  't  jaar  I5"i4.  wierdt  de  gemel- 

de Karei  van  Gelder ,doOï  eenen  aandag,  en  heimelyk  ver- 
dandt,  we<Êr  veroveraar  van  deze  Stadt.    Te  vooren  ia 

't  jaar  1473.  hadt  Hertog  Karei  de  Strydtbaare  van  Burgun- 
diën ,  Grootvader  van  P/5.'7;/>^f«;s  ö«/?c'»r)'X',  uit  zyne  dochter 
Maria,  alhoewel  by  zyn  leven  noch  ongetrouwt,  Arnhem 
ook  vermeedert ;  de  Burgery  900C0.  Rhynfche  goudtgul- 

dens  afgeperd;  ook  alle  fchriften  van  't  Stadthuis  wech- 
genomen,  daar  door  veele  dingen  en  oudtheden  der  Stadt 
wech,  en  in  onkunde  geraakt  zyn.    In  't  jaar  1492.  viel 
Arnhem  zyneu  wettigen  Heer  Hertog  Karei  van  Gelder  wel  idim 

weer  toe,  doch  daar  op  volgde  ifOf.  't  geen  alreeds  ver-  Por.tart. 
haalt  is.    Het  is  van  eene  zonderlinge  opmerkinge  dat  '""^f- 
de  Spaanfchen,  gedurende  den  oorlog  des  Konings  tegen  3^i- 
den  Staat,  zich  van  deze  gewigtigc  plaats  geen  Meef- 

ters  hebben  konnen  maaken:  zelfs  niet  toen  ze  Deventer  ̂ ■^^^''^ 
en  Zutphen  al  onder  hun  gewelt  hadden :  zy  hebben  dc  J""- 
Aarnhemmers    wel   menigmaal    met    ceiie    belegeringe  q"^^"* 

zwaarlyk  gedreigt,  ook  de  Stadt  getracht  te  overrompe- ^'"J"'"' len;  maar  altydt  te  vergeefs :  't  welk  men,  naad  de  oii^.„, 
dieringe  van  den  Almagtigen,  dc  voorzichtigheit  van  den  ̂ /l'/,^"" Grave  va>i  Meurs  had  te  danken:    Want  toen  die  van 
Niewmeegen  en  Doesburg  de  Burgers  van  de  Gereformeerde 
Religie  uitgedreven,  en  zich  met  den  Hertog  va»  Parma ,  Pontnn. 
als  Spaanfche  Gouverneur  der  Vcrecnigde  Nederlanden,  i.  D.f. 
vercenigt  hadden,  was  hy  voor  Arnhem  zeer  bekommert:  99. 
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Dc  Burgers  wilden  ̂ ccnc  Staiitlclic  Soldaarcn  iiincemen  ; 

daarom' deed  liy  heimelyk  een  deel  krygsvolk  voor  de Studt  komen,  overweldigde  met  eene  aardige  llieek  de 

1'oort,  eii  bragt  'er  dus  Staatlcli  volk  binnen.    In  't  jaur 
izSi.  verkreeg  Gnne  Rcimitt  van  Nall-.uiw,  deVIII.  Gru- 
vt  v.iM  CcLii-r ,  enz.  VAw  Kiizer  RhJulf  van  Habfpurg,  bet 

Mottuti.  voorrecht  van  Kcizerlyie  Munt,  ter  waerde  van  ecnen 
iyzifff  fchelling,  voor  de  Stadt  /1r»}?em  (niet,gelyk  eciiigefchry- 

ven,voür  RoerwouJe      J  Lirticrivyi  )  ic  mo^cn  i\:\M  :  der- 
halven  20U  Petrus  iMii»t,:nMs  in  iync  byvoegzels  l>y  Guic- 

<;,iniy»,  alhier  eenen  millag  hebben.    Maar  Kctz.cr' Adobh 
vuH  'N,i(liiu-w y  navolger  van  Radulpb^  heeft,  toen  hy  die 
Privilegie  beveiligde,   daar  bygedaan,  AtlI  hy  Ac  l^ir/kel- 
in/ttite  van  //rwièew,  volgens  ïyn  welgevallen,  naar  Ruer- 
wouci,  of  IlirJcrzuvk,  en  van  daar  weer  naiir  Arnbcni  'iou 
mogen  verpluatzen.   Dikmaals  heeft  deze  Stadt  door 
I5randt  veel  geleden.  In  't  jaar  1364.   wii:rdt  een  groot 
gedeelte;  in  't  jaar  141 1.  bytA  geheel  Arnhem  door  't vuur  verteert ;  acht  jaaren  daar  na,  1419.  bejegende  deze 
Stadt  het  zelfde  onheil,  eerft  omtrent  300.   kort  daar  na 
noch  3C0.  huizen  ganfch  tot  afch  vernielende:  op  den 
25-.  Juny  1633.   Hak  de  Bli.xem  dc  Hoofdtkerk  in  brandt, 
doch  wierdt  noch  geblufcht  en  behouden.  Toen  Koning 

Lo/.'ij  cL-  XIV.  van  \  rankryk,  in  't  jaar  1672.  den  Staat  zoo 
plotzclyk  op  't  lyf  viel,  bevondt /fr^Ae^^  zich  in  gccnen 
ilaat  van  tegenwecrc.     Sedert  het  jaar  15-90.  had  men 
deze  Stadt  zeer  verlterkt,  en  in  zulken  ilaat  gcrtelt,  dat 
ze,  in  geval  van  belegeringe,  cenen  kloekmocdigcn  te- 
gcndan^t  zou  hebben  konnen  doen  :    Maar  na  dc  Vrede 
met  Spi^njen,  in  't  jaar  1648.  gctroften,  liet  mende  Forti- 

ficatiën zoo  vervallen,  dat  ze  buiten  poltuur  van  tegen- 
weer waren  ;  zoo  dat  de  Stadt  gccnen*  aanval  der  Fran- 

fchcK  in  't  jaar  1672.  zou  hebben  kunnen  wcderftaan 
Daarenboven  weigerde  dc  Magiftraat,  kort  voor  der  Fran^ 
fchen  aankomll,  bezettingc  in  tc  neemen;  alhoewel  zy 
'er  noch  cindelyk  in  bewilligde ;  onder  voorwaarde ,  dat 
alle  de  Officieren  den  Eedt  aan  haar  zou  moeten  afleg- 

gen:   Dit  gefchiedde  den      Juny  1Ó72.  en  alleen  twin 
tig  zwakke  Compagnicn,  nevens  eenige  boeren,  trokken, 
'er  in.    De  Bevelhebbers  bevonden  de  Buitenwerken  vol 
geboomte,  en  plantagie;  de  Wallen  vervallen;  de  Con 
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over;  tc  meer,  omdat  hy  alles  decde  londer  hen  tc  fprcc-  BrUruit 
ken.    Dc  afgezondenen  uit  de  Magillraat  aan  den  JVLuir-  yirnhtm 
fcbalk  quamen  vvcér,  en  berichtten,  dat  hy  hen,  om  tc 

vcrdraagen,  naar  Kurtwgk  Loiits  gewezen  hadt,  di'.- toen  ̂ W*- 
met  het  Hoofdtleger  te  l^elp  lag;  cn  dat  twee  Officiers  Sf' 
noodtwendi^met  henlieden  mollen ^a.an,om  voor  'tbelang, 
van  't  Guarnizoen  te  fprcekcn.  De  krygsraadt,dc  Stadt  ont- 

bloot ziende  van  alle  krygsbehoeften ;  de  Burgers  zeer 
ontdek,  gcene  hoop  van  hen  tot  verweeringe  te  bewee- 
gen,  veel  min  van  ontzet  tc  zullen  bekomen,  cn  derhal- 
ven  zich  in  groot  gevaar  bevindende;  zondt  (na  de  Ma- 
gillraat  ernflclyk  bellraft  te  hebben  over  haare ongeregelde 
handelingen)   Kolonel  Iryber^^en  cn  Kapitein  AerJjc»Sy 
met  d' Afgezondenen  uit  de  Överighcit  der  Stadt,  naar 
KoK'iyjgk  Luuïi\  aan  wien  men  verzocht  bcfcherminge  des 
Adcls,  en  des  Qiinrtiers  van  Arnhem,  behoudenis  van  hun- 

ne i'rivüegiën  en  der  Gereformeerde  Religie,  nevens  meer 
andere  dingen ;  die  wel  toegedaan,  maar  qualyk  nageko- 

men wierden.    Een  uit  de  Stadts  Gecommitteerden  ver- 
zocht, mtt  gebogen  kn:ën,  pardon  voor  de  Bezetting,  in- 

dien zy  iet  tot  zyn  M^jcjleits  ongenoegen  mogte  gedaan 
hebben:  maar  daar  volgde  geen  antwoort,  tot  genoegen, 
op.  Ten  twee  uurcn  des  namiddags  quam  dc  Stadts  Majoor  idem 
op  de  wal,  met  ordre,  dat  de  ganfche  Bezetcinge  zich  Valk.p. 

naar,  en  op  de  merkt  had  tc  begeevcn.    Kolonel  P^ryber-  467. 
gen,  daar  over  gevraagt,  zeide  van  zulken  lall  gcene  ken-  ̂ ï^""- 
nillc  te  hebben.    Oi!dcrtufl.chen  wierdt  ecne  der  Stadts  '"^i'volg 
poorten  geopent,  waar  dooi' de  Franfchen,  onder  Monfr.  de  ''P-^'"> 
Lunvois,  binnen  trokken:  makende  't ganfche  Guarnizoen 

tot  Krygsgevangenen,  die  zy  in  Aq  groote  Kerk  floten.  '•J'-^ Den  volgenden  r\.  Junymoft  de  Magillraat  den  Eedt  aan 
Koningk  Louis  den  XIV.  komen  afleggen;   dat  ze  hem 
erkenden  voor  hunnen  Souverain,  Heer,  en  Meefter; 
hem  wel  en  gctrouwelyk  zouden  dienen  tegen  elk;  en 
indien  ze  gewaar  wierdeu,  dat 'er  iet  heimelyk  tegen  zyneu 
dicnd ,  of  belang  wierdt  gefmcedt ,  dat  zy  zulks  aan  den  Gou- 

verneur bekent  zouden  maakcn.    Deze  Eedt  was  onder- 

tekent met  d'eige  handt  van  den  Richter,  Burgemcejler ,  en 
AcSchepcncK  der  Stadt  Arnhem.  Decopy  van  den  Eedt,  ge- 

daan aan  handen  van  Monfr.  de  S.  Prange  ,  Lidt  van 
des  Konings  Raadt  van  Staten,  met  de  naamen  van  de 

trefcharp  in  geencn  ftaat  van  verwceringe;  voorts  alles  om  1  Heeren  ondertekenaars  der  Magiftraat  van enz. 

de  Stadt  met  huizen  en  boomen  omzet;  geene  batteryen  j  kan  men  zien  in  ';  Vcrwardt  Europa  van  den  Heere  P.  Val- 
waren 'er  veerdig ,  noch  iets  gercedt ,  enz.    Zy  verzoch- | /(f»zVr.     Wat  voor  genadige  Heeren  en  Mccfters  de  ibUl.f, 
ten  fpoedigc  verbeeteringe  van  deze  gebreklykhedcn ;        Arnhemmers  aan  Koningk  Louis  cn  zyne  Franfihen  gehadt  467. 
dat  de  Plantagien,  Huizen,  en  Hoven,  buiten  de  Stadt, '  hebben,  .heeft  de  Burgery  in  overmaat  gevoelt.    Dc  by-  i^em  ̂ 

'  '  zonderheden  van  des  Konings  cn  der  Franfchcn  geldt-uit-  Sylv. 
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wechgedaan  wierden;  maar  daar  in  bewilligde  dc  Magi 
flraat  niet;  omdat  de  Gemeente  dan  meer  dan  twee  ton- 

nen goudts  fchade  lyden  zou:    kortom,  daar  volgde  niet 
op,  dan  dat  twee  of  drie  huizen  aan  den  Rynmuur  in 

brandt  gedoken  wierden.  '  Middelervvylc  toog  de  Fran- fche  Maarfchalk  van  Ttirenne  al  naar  hen  toe, maakte  cene 
beukery ,  en  eifchte  de  Stadt  door  eenen  Trompetter  op. 

De  Krygs-Hoofdtofficieren  quamen  op  't  Stadthuis,  en 
verdonden  daar,  dat  men  den  Trompetter  vliegends  weer 
tc  rugge  zou  zenden,  met  antwoordt,  dat  men  zich  ten 
diende  van  't  landt  tot  op  't  uiterde  wilde  verweeren  :  dit 
gefchiedde  zoo ;  maar  de  Secretaris  van  de  Heeren  Gede 
pureerden  ging  met  den  Trompetter;  echter  buiten  ken- 
nilfe  der  Heeren  Regenten  ,  volgens  hunne  eige  verklarin- 
ge.    Door  aanmoediging  van  de  Hoofden  der  Bezettinge, 
nam  de  Magidraat  het  befluit  tot  verdediging.    Men  be- 

gon met  het  Gefchut  dapper  op  den  Vyandt  los  te  bran- 
den :    Monfr.  de  Turenne  liet  eene  brugge  over  den  Rhyn 

flaan,  cn  belegerde  Arnhem  aan  de  landtzyde :  den  15-. 
van  degedachtemaandtjunius,  naar  den  niewen  dyl,deedt 
hy  de  Stadt  andermaal  opeiffchen ,  met  bsdrciginge, 
indien  men  de  overgave  weigerde,  dat  de  Koning  zelf, 
met  de  ganfche  Franfche  magt,  den  volgenden  morgen 
voor  de  veden  zou  vcrichynen,  en  met  alle  drenghcit 
zyn  voornemen  uitvoeren.  Echter  befloot  dc  P/Iagidraat , 
met  de  Krygsofficieren ,  noch  door  ecnen  Trompetter  te 
laten  weetcn,  dat  zy  bleven  by  hun  voorige  befluit  en 
antwoordt.    Ondertullchen  gingen  'er  evenwel  eenige 
Heeren   Gecommitteerden  uit  de   Överighcit  met  den 

Trompetter  naar  T'urenne;  waar  over  de  militaire  Officie- 
ren groot  mifnoegen  toonden,  en  ten  hoogden  prote- 

fteerden:    Doch  al  weder  verklaarden  de  Heeren  Regen- 
ten, dat  zulks  buiten  hunnen  lad  was  gefchiedt  :   maar  te 

gelyk  badenze  met  traancn  in  de  oogen,  dat  men  doch 
geene  vyandtlykhedcn  wilde  plecgen,  voor  dat  de  andere 
Heeren  uit  de  Magidraat  zouden  weêrgekomen  zyn.  Tcr- 
•wyle  dit  zich  dus  toedroeg,  was  de  ondeltcnis  in  de 
Stadt  zeer  groot;  en  op  de  batteryen  noch  kruit ,  noch 
loodt,  noch  Kondapels ;  dat  veele  der  Soldaten  den  mocdt 
benam.  Men  maakte  eenen  dildant  van  wapenen  tot  den 
volgenden  morgen  ten  zes  uuren  :  gedurende  dien  tydt 
waren  in  den  zeiven  nacht, tegen  krygsgebruik,  foo.  vyan- 

perflingcn,  barbarlfche  bedryven,  enz.  zyn  te  menigvul- 
dig om  hier  te  boek  te  dellen.    In  May,  1674.  wicrdeii 

zy  hunne  plaaggeeden  quyt.    Den  15-.  Juny,  des  zeiven 
jaars,  heeft  zyneHoogheit  Prins  U'dlcm  ̂ i.-///.  van  Oranje, door  zyne  Gemagtigden,  de  Magidraat  aldaar  verandert : 
een  gedeelte  der  oude  Heeren  afgezet,  en  anderen  in 
hunne  plaatzen  gedelt.  Onder  de  Geleerden  x.z  Arnhem  ̂ q- 
boren,  en  die  hunne  Pen  vermaardt  heeft  gemaakt,  zyn  Sylv.f. 
geweed  Regnerus 'Tegnagel ,  van  een  riddermatig  gedacht ,  50-73- 

t  Profeifor  in  de  rechten  te  Lezivcn;  zyn  bock,  met  dehandt  f'^"^'' 
-  gcfchreven,  van  de  Vorden,  voornaamde  Steden  en  Plaat-  "^l^^^'^l' 

zen  van  Gelderlandt ,  wordt  noch  bewaart  in  't  Klooder  ,  ƒ '^p^^/ 
te  Affligem ,  fudchen  de  Steeden  Aalft  en  BruJJel;  voorts  r\gj. 
Henricus  Acjuilius,   die  beknopt  de  Getderjche  GefchiedeniJJen 
heeft  befc/r,-even  ;  welk  werk  al  voor  lang  in  druk  tiitgcgeeven ,  en 
met  aanmerkingen  door  Petrus  Scriverius  verrykt  is.    De  be- 

roemde Everhard  van  Reyd,  gewezene  Raadt  van  IVillern 

Lodevjyk  van  Naff'anvj,  Stadthouder  van  Vrieslandt,  be- fchryver  van  de  Nederlandtfche  Oorlogen  tegen  Spanjen; 
zie- op  REYD   (EVERHARD)  Frederik  van  den. 
Sands  ,y\.ovL^o\i  en  Raadt  van't  Vordendom  Gelderlandt; 
hy  heeft  van  de  Gelder fche  Leenen ,  en  Opdragten  gefchreven  j 
zyn  broeder  Johan  van  den  Sande,  Raadt  in  den  Hove  van 
Vrieslandt,  beroemt  door  zyne  vyf  boeken  der  gevjyfdezaa- 
ken  van  '^  Hof  van  Vrieslandt ,  in     Latyn  befchreven ,  en  ver- 

taalt; noch  heeft  hy  vervolgt  At  voorgedachte  Hijiorie  van 
Reyd  tot  de  Munjlerfche  Vredehandelinge ,  IÓ48.  cn  1649;  en 
noch  eenige  andere  vjerken  in  de  Rechten.  De  voortretitiyke 
Rechtsgeleerde  Lambertus  Goris  heeft  ook  aldaar  zyne  pi,„fan, 
wiege  gehadt ;  is  Byzitterdes  Raadts  te  Nymeegen  geweed,  ̂ n^i^ 

bekent  door  zyne  'adverfanajuris;  overleden  den  20.  Junii  terth.\. 
lófi :    Men  voegt  daar  by  de  twee  geleerde  Jefuïten,  D.fgg- 

Chrijlophorus  Brouvjcrus ,  en  Gyj'bertus  van  Schevichoven;  de  valer. laatde  is  Biechtvader  van  Ferdinand,  den  II.  Koningk  van  DeJ[elig 

Hongaryen  en  Bohemen,  gcwccd  ;  in  't  jaariói9.  heeft  hy  In  Bi- te  Msnts  de  Xll.  boeken  van  de  allerheilig/ie  Drieënigheit ,  blioth. 
nevens  meer  andere  werken,  uitgegeeven.  Belg. 
ARNHEMS  QU  AR  TIER.  Geheel  Gelderlandt 

wordt  in  vier Quartieren  verdeelt:  namelyk  't  Niswmeeg- 
fche,  het  Roermondfche ,  het  Zutphenfche,  cn  het  Arnhemfehe 
cjuartier ,  anders  gezegt  van  Vcluwen.  De  Hoofdtdadt  van 

Idem 

i.ai.±f,(>. 

den  tot  aan  de  drooge  graft  by  de  Rynpoort  genadert.  j  net  cei'deQuartier  is  iv/>iy>Mtv^e» ;  van  het  tweede  Aoerw^W; 
Den  ,-<.  Juny  quamen  verfchcide  Franfche  ujjicicrcn  aan  de  van  het  derde  Zutphen;  van  het  yxcrAc  Arnhem ;  waar  van 
zelve  poort,  en  aan  hen  wLerdt  broodt  en  wyn  gegceven.  het  fprcekwoordt  is  ontdaan ;  Niewmeegen  de  OUDSTE : 
De  Bevelhebbers  berifpten  dcu  Q'jmmandeur  daar  zeer  hardt  [  Roermondt  de  GROOTSTE:  Zutphen     RYKSTE  : 

Arnhem 
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r.der  ̂ r>3hcm     L  U  S T I G  S  T E.   Toen  het  geheel  Vorften- 
dom  C eldcr landt ^  in  't  jaar  i)47-  IS'^oo.  guldens  mort  op- 

'Hy.Kr.  brengen,  ftont  het  quartier  van  /^r»/A';Kindiefomop  17108. 
\i.D.f.  guldens  gefchatt.  Onder  dit  Quartier  van  f^e/uwc>2,a.ndcrs 
T-y-      jlr-yihem^  bchooren,  behalven  de  Hoofdtlladc  Arnhem^  de 
idem    Steden  Harderivyk,  daar  eenc  Academie  is,  Wagcmngen, 

Hattcra,  en  Ell/urg:   nevens  twee  groote  Ampten,  het 
Drojlampt  van  Vduiven^  en  het  Richterarnpt  van  l/eluwen- 
zoom\  dan  noch  twee  kleine,  Oldcbrock^  t\\  Nyebroek;  mzi 

twee  Halsheerlykhedcn ,  Dorrevjaart ^  en  Roj'endaal:  daar boven  twee  andere  Heerlykheden ,  die  over  fchade  en 
fchuldt  alleen  vonnis  wyicn,  te  weten  Scherpcnzecl  en 
Hoevelaken.  Dit  Arnhemfche  Quartier  wordt  weer  in  vier 
dcelen  verdeelt:  als  I.  de  Steden.,  IJ.  Veluwen-zoom ^  III. 
A  Over-Vehivj IV.de  Nedtr-Veluw.  Wy  hebben  gczegtdat 

]:  Pontan. iGildr.i. 
D.f.3. 
Petit. 

■  Ncd. 

'  Rcfubl. 

Guicc, 

A  R  N  gj- 
Hollandtfchen  Gr  ave  Diderlk  gcdraagcn:  (1)  doch  de  Kei-    c  Fi- 
zer HenricMs de  V,  c  zegt  Beka.,  (die daar  in  van  meefi  alle  gentlfk 

„  onze  Sc hry vers gevolgt  wordt)  heeft  zynen  neef  Diderik  door  Hmric. 
„  den  Ring  en  den  Hcrderftaf  bevcfligt. 

„  Zoo  is  dan  het  gebruik ,  daar  de  Pauzen  zoo  tegen 
„waren,  noch  eenigzins  in  ftant  gebleven.    Doch  de 
„  Kciv.er  heeft  dat  recht  niet  volilrektelyk  gebruikt,  maar 

„  allceulyk  ter  tydt  toe  dat  de   d  Paus  het  vcrfchil  der  ̂ "„^^' beide  partyen,  door  zyne  uitfpraakc  te  Romen  zoude  be-  f„^^^f 

van  den 

Aarti- 
lifl'chop 

VI.  enz. 

d  Hier 

■wordt 

al  v.eir 

flegtcn. 

Idem 
l  houve 
\ihid. 

J.de Beka. 
\o.Holl. 
i  Sirm. 

in  de  fchattinge  van  't  jaar  i^^i.  tot  75-000.  gl.  over  ge 
heel  Gcldcrlandt,  het  Quartier  van  Arnhent  gelidt  was  op 
i7io8.guldens;deze  fomomgeflagen  over  de  vier  verdeelin- 

gen van  dat  Quartier,  moften  de  vyf  Steden  daar  toe  op- 
brengen 29CO.  gl.;  de  Dorpen  onder  l^eluwenzoom  i^^o.gl. 

onder  de  Over-P^eluwe  5-700. gl., onder  de  Neder-f^e/uw 6^-)S. 
guldens.  Uit  de  verdeelinge  der  2900.  gis.  over  de  vyf 

Steden  kan  blyken,  hoe  gering  haaren  ftaatin  dien  tydt  aan-' 
gemerkt  wierdt.    Arnhem  was  op  1160.  gl.  gefchat;  Har- 
dervjyk       ■^'60  \  Uattern  op  484;  H^ageningen  O'^  -yié;  El- 
burg  0^  290,  gis.  Van  de  Dorpen  behorende  onder  de 

verdeelingen  van  't  Arnhemfche  quartier,  en  hoe  hoog 
yder  Dorp  in  die  fchattinge  ftont  bclail  ,  zie  op  den 
naam  van  elk  DEE'L  en  DORP. 
ARNOUD,  ofARNOLD,  ook  ARENT  en 

AERT  van  ISENBURG,  de  XXX.  Bificbop  van 
Utrecht ,  gevolgt  op  B  A  L  D  U  I N  U  S ,  ot:  B  A  L  D  E- 
WYN  den  HOLLANDER;  na  wiens  doodt  de 

zaaken  t'  Utrecht  in  eene  groote  verwarringe  raakten,  ja 
tot  eene  fcheuringe  uitboriten ,  daar  veele  onheilen  door 
veroorzaakt  wierden ;  om  dat  'er  eene  groote  tweedragt 
over  de  niewe  vérkiezinge  ontftont.  De  Nederjlichtfihen, 

ofdie  aan  deze  zyde  des  357^^  ( eigentlyk  d'6'if>'<?f/:'^/?^É'») 
begeerden  Diderik  den  Hollander,  Broeder  van  den  overle- 

den BlilchopZJ^j/i^exy)'»,  toen  AartsdiaKen  ,of,  volgens  an- 

deren, l^ompxooii'i' Utrecht.  De  OveryJ^'elfchen  ,o£  d'üver- 

nig  of 

ge  en  ac kt 
of  hem 

wierdt 

gegeven. 

O.HoU. 

Kr.f 

501. 

Dldsnh'. 

jaarkv.  JUchtfchen  ,\vi\den  Arnoud  van  Ijenburg  tot  Biffchop.  Grave 
Hollp.  /^/^/fr/i  van  Hol  landt,  en  Grave  Otto  van  Gelder  waren 

Hoofden  van  d'cene  en  d'andere  party.  Toen  Keizer 
Hcmik  vernam  dat  dezetwift  tot  eenen  oorlog  zou  uitbar- 
Iteu,  maakte  hy  Grave  Diderik  van  Hollandt  ten  Momboir 
over  't  Bisdom,  tot  dat  de  Paus  gevonnift  zou  hebben, 
wie  van  de  twee,  in  de  fcheuringe  verkoren,  Bijfchop  zyn 
zoude.  Grave  Diderik  was  Oom  van  Diderik  den  Hollan- 

der, door  de  Nederjlichtfchcn  verkoren:  dit  droeg  zich 
Pontan.  dus  toe  in  het  jaar  1196.  Grave  Otto  van  Gelder  bragt 
CeLl.i.  te  weege,  dat  de  Billchoppelyke  inkomften  uit  OveryJ/el 
D.f^4.  vvierden  ingehouden,  en  niet  t' Utrecht  quamen.  Daar 
Bekain  yjei  Qy^^yg  Diderik  in  de  Betuw,  en  verbrandde  daar 
jlrtuld.  veele  Dorpen.  Grave  Otto  trok,  met  alles  dat  hy  by  een 

kon  raapen ,  tegen  Grave  Diderik  op  :  aan  Heymans  Brug 
{Poniaan  heeft  Hefmers  brug)  by  Reenen  quam  het  tot 
een  fcherp  gevecht,  waar  in  de  Gelderfchen  de  neerlage 
kregen.  Grave  Otto  oniquim.  't  over  den  Neudam ,  da-ar nu  de  Grebbe  is.  Korts  daar  na  wierdt  de  Vrede  tuiïchen 
de  Utrechtfchen  en  Gelderfchen  gemaakt.  Ondertuffchen 
waren  de  twee  niewe  Biirchoppen,Heer  y^raw^i,  en  Heer 
Diderik,  nznv  Romen,  om  de  bekrachtiging  van  hunne  vér- 

kiezinge by  den  Paus  uit  te  werken.  Door  de  Uil  der 

Courtizanen  (wy  gebruiken  Schotanus  woordt)  die  't 
Roomfche  Hof  verfionden,  kreeg  Amoiid  van  Ifenburg ,  by 
Paus  Innocentius  den  III.  de  overhandt,  en  wierdt  in  't 
jaar  1198.  B/j/i/M)?  van  Utrecht  verklaart;  ook  beveiligt: 
doch  hy  ftorf  kort  daar  na,  en  Icit  te  Romen ,  daar  hy't  leven 
aflei,  begraaven.  Na  zynen  doodt  gaf  de  ?aüs  het  Bijdoen  van 
Utrecht  aan  Diderik  den  Hollander,  die  ook,  op  zyne  te 
rugge-reis   van  Rome  naar  Utrecht,  onderweggen  over- 

i  Theod, 

Htm 
Pontan. 

Schot.tiii 
Kr. van 
Vriefi  f 

O.  Holl. 
Kron.J. 
de  Beka 
J.Velde-  leedt,  en  te  Padua  begraven  wierdt:   Dus  is  geen  van  de 

twee  tot  het  dadelyk  bezit  des  Bifdoms  geraakt;  ook 
heeft  geen  van  beiden  hunne  Vadcrlandtfche  aarde  mogen 
dekken.    De  navolger  wierdt  Diderik  van  Are,  of  Aire. 

Het  geen  de  twee  Priefterlyke  Schryvers  van  het  Bata- 
via Sacra,  van  dezen  Biflchop  Arnoldus  den  I.  dus  by  hen 

genocmt,  in  't  korte  te  boek  gcbragt  hebben ,  bellaat  al- 
leen in  het  volgende. 

,,  Na  a  de  doodt  van  Balduinus  z\n  Diderik  de  VH.  Graaf 
,,  van  Hollandt ,  en  Otto  Graaf  van  Gelderlandt ,  ieder  met  een 
,,  gr  noten  hoop  krygsvolk  binnen  Utrecht  gekomen ;  en  hebben 
„  alles  door  fnoode  kuiperyen  zodanig  in  V  wildt  gebragt ,  dat 

a  'Bar-  15  deel  der  Kanonikken  voor  den  Domproofl  Iheodoricus  of 
Und.in  Diderik,  broeder  van  den  voorgaanden  Balduinus ,  en  een 
Lat  al.  ,,  deel  voor  Arnoldus  b  van  Ifemburg ,  Proojl  van  Deventer,  ge- 
^■P'fi-  it  Jiemt  hebben.  De  lelie  wierdt  van  Otto,  de  cerfte  van  den 
Vltrajea. 

b  Ajkomftig  uit  het  huis  der  Graven  van  Ifemburg;  het  welke  teij^en- 
woordtg,  t,egt  Buehelius ,  fchryveitde  over  Beka,  van  groote  magt  en  aan- dien ts. 

naar.  M. 
yojfius. 
P.aDi- 
dtnhov, 
riim- 
fncr.uc. 
Batav. 

S.  U. 
dict,  p. 
1x7. 
enz.. 

„  Het  fchynt  dat Innocentitti  de  ///.die op  deezen  tydt  de 

Paulfelyke  waardigheit  bekleedde,'  om  den  Keizer  niets 
toe  te  geeven,  liever  den  tegcnftrecver  van  Theodoricus  v'.  Keul. heeft  willen  beveiligen:  hoev/el  Melis  Stoke  duidelykge-  eenblyk 

,,  tuigt  dat  Arnoldus  voor  't  uitwyzcn  van  't  proccJ  geftor-  dat  'er „  ven  is.  toenter 

„  Dit  gaat  althans  valt  dat  Arnoldus  in  't  jaar  1198.  op  t':jdtin. 
„  den  8.  April  te  Romen  overleden,  en  aldaar  begraaven  ̂ ^i^tbe- 
„  zynde,  Diderik  door  't  Paulfelyk  bevel  in  zyne  plaatze  "^"flh'n 
„  is  aangcftcit.    Als  hy  daar  op  uit  Romen  was  vertrok-  'j'/'^fr- 
„  ken,  om  naar  zyne  kudde  te  keeren,  is  hy  onderwege  v**"*- 

„  geliorven;  en  te  Pavye,  doch  niet  te  Padua, geX-^k  Bok-  Z"*'^^'' „kenberg  uit  de  gemeene  Kronyke  opgeeft,  begraaven. 

„  Gerardus  Noviomagus  fchryft  dat  hy  te  Veneti'en  begraaven 
„  zoude  zyn  ;  doch  daar  in  heeft  hy  alle  de'andere  Schry- 
,,  vers  regen. 
ARNOUD,  anders  ARNOLD,  ook  ARENT 

de  II.  van  HOORN,  de  XLlX.  Biffchop  van  Utrecht. 

Na  de  doo'dtvanzyncn  voorzaat,  'Jan  vanVernenburg,yex- 
gaderden  de  Capitulaircn :  een  gedeelte  verkoor  Zweer 

Uiterloo ,  Domproolt  t'  Utrecht,  een  ongcleert  en  wc- 
reltlyk  man,  die,  zegt  Veldenaar ,  noch  ieczen  noch  zin-  in  Ar- 
gen  kon;  die  ook  een  der  gencr  was,  die  tegen  Biflchop  r.old.ii. 

'jan  van  Arckcl  aangefpannen  hadden.    Het  ander  deel  der  Scotun. 
Capitulaircn  verwierp  hem.  Echter  had  het  Capittel  van  Fr.Kron. 
Deventer  hem  ook  verkoren.    Paus  Urbaan,  de  tweedracht '97. 
der  Kieshecren  vernomen  hebbende  ,  ilelde  Arnoud  van  'f*^^* 
Hoorn,  die  zich  toen  te  Romen  bevondt,  tot  Bijfchop  aan 

van  Utrecht.    Hy  was  een  Edelman,  en  zoon  des  Heeren  ̂ "^ï'^' 
van  Hoorn:    dit  gefchiedde  in  't  jaar  1371.    Aanftondts  ̂   * 
fnelde  hy  naar  Utrecht ,  en  wierdt  aldaar  op  St.  Michaèls- 
dag  op  den  Biirchoplyken  troon,  met  veelergoedt  genoe-  • 
gen,  geplaatfl.     Hy  vcndt  het  Bifdom  (^behalven  de  Ver-^^^^^f^^ 
pandinge  van  l/^redelandt)  met  1600.  anderen  hebben  4000. 
oude  Schilden  (miflchien  de  Vredelaudtfche  fchuldt  daar  ƒ  ip^." 
by  neemende)  beloof:  voor  losgeldt  van  zynen  Voorzaat  Corfy'een Jan  van  Fernenburg,  toen  hy  gevangen  was,  belaft:    üe  Stichts 
op  JOHAN  z;^;?  VERNENBURG.  Voor  dit  geldt  Kr.p.{6. 
ftont  het  geheel  Nederjlicht  verpandt.  Daarenboven  waren 
'er  meer  andere  fchulden,  al  eene  goede  fom  bedragende,  idem 
Nagehov-de  beraad tflaging  wierdt'ereen  befluit  genomen ;  Vojf.ihid. 
dat  Arnoud  van  Hoorn  het  Bifdom  vry  zou  ontfangen,  Schotan. 

onder  beding  van  borg  voor  de  achterftalle'n  te  ftellen. 
Heer  Zweer  of  "Zueder  van  Gaasbeek,  jonger  zoon  van 
Heer  Gysbert  van  Abkoude ,  neef  van  Biffchop  Arnold,  wierd  Cortgeea 
zyn  Borg,  dien  hy,  met  bewilliginge  der  Staten  van  "^CJ^ 
Utrecht  ,  tot  bewaarder  van  't  Kajleel  Vredelandt  ,  en  ■•■f 
de  daar  omtrent  gelegene  Dorpen  Helde,  met  beding,  '  '  ' 
dat  hy  't  Slot  ten  geenen  tyden  van  het  Sticht  Utrecht 
zou  mogen  vervreemden,  of  van  daar,  en  uit  het  zel- 

ve, eenige  fchade  laaten  toekomen.    Aan  beide  zydeii 
wierd  deeze  overeenkomfle  ,  en   het   opgerecht  ver- 
bandt,  met  gezegelde  brieven  bekrachtigt;  echter  zeer 

qualyk  nagekomen.    (Hoe  't  ftont  met  het  geldt  door 
'Grave  Willem  van  Hollandt,  enz.  aan  den  Bilfchop  Jan 
van  Dieji  gcleent ;  het  onderpant  van  Vredelandt ,  enz,  zie 
op  JOHAN  DEN  V.  ̂ ^^«VERNENBURG, 
BISSCHOP,  enz. mitsgaders  op  ALBERT, VOOGT, 
daarna  GRAVE  VAN  HOLLANDT,  enz.)  De 

dag  der  betalinge  ,  waar  op  't  Sticht  aan  Hollandt  belooft 
en  aangenomen  had  dit  geldt  te  voldoen,  naderde.  De  Staten 
van  Utrecht,  om  ftipt  hun  woordt  te  houden ,  zonden  hun- 

ne Gecommitteerden  ten  dien  einde  uit;  die,  vermits 

de  Lekkendyk  doorgebroken  was,  over  dyken  en  dam- 
men naar  's  Gravenhage  heen  voeren.    Toen  de  Afge- 

vaardigden aldaar  het  geldt  aan  Hertog  Albert  \an  Beyercn 
{Ruwaerdt ,  gedurende  zyn  broeders  Graaf  Willem  de 
Goedes  krankzinnioheit,  over  Hollandt,  enz.  naderhandt 

Grave, em.)  leverden,  wierp  hy  het  in 't  water ,  zeggen- L  3  de, 

„  ( I.)  Utrecht,  en  het  ganfche  landt  onder  Utrecht,  hieldt  het 
„  met  Theodoricus.  Ganfch  OverylTel  verkla.trde  zich  voor  Ar- 
„  ncldus.  *  Graaf  Diderik  wierdt  door  den  Keizer  tot  Voogdt  en 
„  Opziender  over  de  tydelyke  inkomften  a.\ngeftclt :  maar  Over- 
,,  yflel,  door  den  Graaf  van  Gelderlandt  opgemaakt  en  ondcr- 
„  fteunt,  vraagde  weinig  naar  zyn  voogdyfchap,  en  begeerde  het 
„  minlk  niet  op  te  brengen.  Daar  op  ging  Diderik  de  geheele 
„  Veluwe  afbranden  ,  en  alles  wat  hy  ontmoette  tot  buit  nia.iken. 
„  De  Geldersman  van  zynen  kant  ook  niet  ledig  zittende,  isdenHol- 
„  lander  tegen  getrokken,  om  hem,  ware  hetmogelj4,  den  ge- 
„  roofden  buit  afhandig  te  maakcn :  Waar  op  dan  ccn  volkomeQ 
„  veldiflag,  en  de  nederlaag  van  ds  Gelderfchen  is  gevolgt. 

*Bda, 

Htda , M.  Vojf. 
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de,  d;it  dl- Munt  llcchtcr  van  alloy  was  dan  tc  behoorde ;  f  llocl  \  oor  Flor  is  tc  ruimen:    buiten  twyfel  nldus  door  l'of. 
cilehte  cene  };(>cde  foiunie  daar  voor, en  wou  den  Ichuldt-  [  den  Rnwacrt  van  Hollandt , //tr/w^  ̂ //w/,  bellelt ;  die  niet  j-'art.v, 
briet'nict  overgeeven,  voor  dat  zynen  niewen  eilch,  tot  anders  wenfclite  dan  Bill'chop  /Irnotulwm  de  handt  tchob-  Wo//,^. 
den  laatrten  duit  toe,  voldaan  was.  De  ̂'//t/;/ii7jt- (iecom- |  ben  :    xie  voorts  op  KLORIS  iw/  WE  V  E  L  1 N  K- 448  A>. 
iiiitteerden  niollcn  zynen  wil  involgen:    inaar  t' huis  ge- 1  HO  V  E  N,  mizatir,  ein.    l^'cldoi^ar  tc^t  dat //r»c/W,  tc*^'**- Luik  verkoren,  ook  CVrtr/'/ geerue  had  willen  behouden: 

O.  Ihll. 
Kron  f. 

40Z. 

jaarb. 
'j.  HiU. 

P  439. P.  a  Oi- denhov. 
in  Arn. 
11. 

komen,  klaai^denze  over  deze  wrevelige  omedelykhcit. 
Aanllondts  w  ierdt  in  den  Raadt  der  drie  Leden  belloten 

op  ihlbhdt  te  roovcn,  ter  tydt  toe  dat  het  wec'r  inge- 
haalt  was  ,  't  geen  Hertog  /llOirt  hen  7.00  onwettig  atge- knevelt  haddc.  Zoohaalf  het  water  ,  door  inbreuk  ̂   an  den 

Lelikcndyk  over  de  huiden  geloopen,  wee'r  gevalle-n  was , 
begaven  zich  de  Stichtjibe»  te  velde;  belegerden  H'ocrdeM  \ 
wierden  'er  wel  geen  meeÜer  van  ,  doch  Itaken  echter  de 
voorlladt  in  brandt,  en  maakten  ze  tot  alch.  Het  Kalleel 
Kruunehbftrg  nanienze  llormenderhar.dt  in,  en  wierpen  het 

ter  neder:  dwongen  de  twee  Steedijens  Midden  en  t^^cefp., 
dclgelyks  de  Dorpen  L'itcrmar^  Loojdraht.,  /Imeyde,  oi' Ter  iMiy,  en  Lexnwfit ,  Gyzelaars ,  voor  de  geeifchtc  brandt 

ongeCrne  althans  wilde  iiy 'er  van  Ichciden,  't  en  ware  ,. 
hy  ten  minllcn  d'inkomllen  van  het  Ó7.'f/)^  trok:  verhinde- 
rende  dieshalven  Fluns  vti»  l-Vevt-imkhuvcM  het  bezit  van 
den  Utrechtlchcn  Stoel.  Armud  wierdt  onderlkunt  van 
de  Heeren  van  Abkumle  en  Vianen:  maar  de  Heeren  vaii 
Arckel  en  IJJcljh-in  llerkten  Flor/s;  zoo  dat  hy  eindclyk,  na 
omtrent  een  jaar  lang  geweert  tc  zyn  gevveell,  binnen 
Utrecht  onttangen  wierdt. 

Tot  nader  opheldcringe  van  het  Leven  dezes Biffchops ,  ̂atav. 
zullen  wy  hier  laaten  volj;;en  al  het  geen  de  Schryvcr  van  s.li. 
't  Batavia  Sacra en  zyncn  Vertolker  daar  van  geboekt  Deel,i>. 
en  aangctekent  hebben;  en  daar  by  zyncn  openen  Brief  sój.ws. 

Ichattinge,  te  leveren,  dat  Jatirjvclt  ook  moll  doen:]  aan  de  Regeeringc  van  Leiden,  als  een  (tuk  de  nicws 
maar  terwyl  de  Utrechtfchefi  zoodanige  verwoeiHngen  in  |  gierigheit  der  Nalpcurdercn  onzer  Oudtheden  wel  wacr- 

Ilolltjndt  aanrechtten,  ging  het  Kalteel  / 'm/fA/W/;  aandcjdig;  gclyk  uit  dc  Levensfchcts  d'ingetogcndhcit ,  of,  mif 
Hollanders  over,  niet  door  gewelt  ;  maar  ('t  zyn  de  j  fchien  liever,  vcrlcgentheit  des  Schryvers,  over  de  be 
woorden  van  M.  l'ojji/is)  door  verraadt;  te  weeten,  van 
den  voorgen()<;mden  Heer  Zweer  ï'rt/»  GVw^/w/',  tegen  'tuit- 
drukkelyk  verdrag,  en  zyncn  gedaanen  eedt.  Toen  nu  de 
A/'t^'i^iAv;  naar  huis  keerden,  en  voorby  het  Slot  trok- 

ken, wierdenze,  ganfch  biilten  verwachtingc,  door  't gefchut  van  G.tasbeck  daar  afgehouden.  Het  quam  Bijfchop 
AiKond  niet  gelegen,  met  zyne  Stichtfchen ,  dien  trouw- 
loozen  aan  tc  tallen,  vermits  zy  zich  met  eenen  grooten 
buit,  uit  het  Hollandtfch  Gooylandt  gcrooft, belemmert 

vonden,  en  dien  liever  in  verzekerthcit  t'huis  wilden 
brengen.    Hertog  Albcrt  quam  ook  met  cene  groote  magt 

roepinge  en  aaullcllinge  dezes  Billchops  ,  nn'ddagklaar blykt,  met  iHlzvvygcn  byna  alles  voorbygaande ,  dat  het 
wczeatlyklle  van 't  Leven  dezes  Biflchops  uitmaakt,  en 
van  onze  Schryvers,  uit  d'aaloude  en  geloofwaardigftc 
Gedenkfchritten  ,  zorgvuldig  opgedolven ,  hier  voorgcltel't 
is^  waar  over  d'onzydige  lezer  moge  oordeclen:  het  vol- 

gende vinden  wy  alleen  van  hen  aangctekent. 
„  Als  BiHchop  Joh.innes  bcgraaven  was,  zyn  de  Prelaa- 

„  ten  en  de  Kanonikken  van  Utrecht,  zoo  over  het  aan- 
„  (lellen  van  een  Vikaris,  alsover  het  verkiezen  van  eencti 
nieuwen  BiHchop,  by  een  gekomen.    De  eene  party, 

op  dc  been,  by  een  getrokken  uit  Hollandt,  Zcelandt ,!,,  voorgeevendc  dat  ze  voor  overlalt  te  vreezen  had,  was 
Klecfslandt,  enz.  hy  voer  met  veelc  Schepen  de  Lek  op,:„  naar  Deventer  gcvlugt,  a  en  heeft  daar  haare  Hemmen 

Idem 
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en  belegerde  het  niew  gebouwde  Kalled,  of  Blokhuis, 
Gildenburg.,  anders /  Vct/wy/',  aan  dc  Vaart,  tegen  Vianen 
over;  hoe  't  hem  daar  ging,  (eene  vry  aanmerkelyke 
zaak  )  zie  op  G  1  L  D  E  N  B  U  R  G.  Na  eene  langdurige 

belegering,  en  zwaar  verlies  van  volk,  won  hy  't  wel; 
maar  verloor  't  ook  haart  weer.  OndertulTchen  had  Bi[- 
fch'jp  Arnoud  het  Vee  voor  Naarden  weggehaalt,  en  78. 
uitgevallen  Borgers  naar  L'/rer/'i;  gevocrt ;  Oudewater  met 
gcvvelt  ingenomen,  en  den  buit  aan  zyn  Volk  gegeeven, 
doch  dc  gevangens  voor  zich  behouden ,  daar  hy,tGtvoort- 
zettinge  des  üorlogs ,  een  groot  rantzoen  van  trok.  In 
het  javir  1375-.  quam  het  tot  Vrede:  waar  by  Hol  landt 
de  l'aart  ot'  f^Wefvjyk  weêr  willig  aan  Utrecht  overgaf.  Bc- 
halven  deze  daade'n  en  bcdryven  van  Bifjchup  Arvioud  van 
Hoorn  tegen  IbAlandt^  had  hy  in  't  begin  zyner  regeerin- 

gc ,  voor  Vrouwe  Mathslda,  wettige  Erfvrouwc  des  Hertogs 
van  Gelder,  jlc  wapenen  opgenomen  tegen  Hertog  i'F-Jlcm 
van  Guük.,  en  daar  in  verricht  dingen,  die  van  de  Schry- 

vers als  kloekmoedige  en  voorzichtige  Hukken  aangc- 
tekent (laan,  en  daar  voor  by  hcii  gcroemt  worden.  In't 

jaar  137S.  belegerde  hy  het  Kaflccl  van  L'^f»er/7o!v? ;  waar 
uit  Heer  Splinter  van  Loenerlloot  den  Stichtfchen 
groote  fchade  toegevoegt  haddc :  maar  deze  zaak  quam 

'  tot  een  verdrag,  en  wierdt  bedongen;  dat  Heer  Splinter 
het  Slot  in  des  Biflchops  handen  zou  (leUcn ,  en  't  zelve  daar 
by  ojider  de  Jurifdiclie  van  het  Sticht,  of  dc  Kerke  van 
Utrecht  (laan.  Na  de  gemaakte  Vrede  met  Hol  lande, 

en  als  BiJJ'chfip  Arytoud  het  Biidom  zeven  jaaren  bedient 
ha  "'de,  verzochten,  in  het  jaar  1378.  een  gedeelte  der  Ca- 
pitulaircn  te  La/'/-,  vermits  hunnen  Biirchop7^«»i'^»/frir/v/, 
(ook  Biffchop  t'Utrccht  gcwecll)  overleden  was,  zeer 
crnllig  aan  Paus  Urbanus  den  VI.  dat  hy  henlieden  toch, tot 
niewen  Biflchop,  den  Bijfchop  Armud  van  Utrecht  wil- 

de verordenen  :  zy  verkregen  ook  hunne  begeerte:  Dus 
vertrok  hy  in  't  jaar  1379.  naar  Lu:k;  daar  hy  in  't  jaar 
1389.  den  8.  Maert  overleden  is:    Het  lyk  wierdt  naar 

Heda. 
gegeven  aan  den  Domproolt  Zuedcrus  Uterho (  i)  de- 

„  welke,  volgens  de  groote  Kronyk  van  Nederlandt,  de 
„  neef  was  van  Gifelbertus  van  lianen.  Hy  was  een  man 
„zonder  gcleerdheir  ,  (2)  onbefchaaft  van  manieren, 
„  onkundig  in  de  zaakcn  die  den  Godtsdienll  en  de  kerke- 
,,  lyke  tucht  raaken.  Evenwel  is  het  Kapittel  van  Deven- 
„  ter  hem  ook  toegevallen.  Van  deze  verkiczinge,  en 
,,  de  kuiperye  van  Znederus ,  om  aan  die  waardigheit 
,,  te  geraaken ,  zyn  noch  oorfpronkelyke  (lukken  in  wc- 
„  zen  :  waar  uit  gezien  kan  worden,  hoedanig  dat  'er  toen 
„  al  gekuipt  wicrd  om  kcrkelyke  ampten  te  bekomen. 

„  Maar  het  grootfte  en  gezondde  gedeelte,  het  welke 
„te  Utrecht   was  gebleven,  heeft  hem  van  de  handt 
,,  gewezen  :    en  zy  hebben  de  verkiezing  van  den  Edelen 
,,  Heer  Arnoldns  van  Hoorn.,  zoon  van  iVillcra  Heere  van 

,,  Hoorn.,  dewelke  te  voorin  al  gefchiedt  was,  op  den  zelf-  ■', 
„den  dag,  te  wceten  den  derden  July,  verniewt,  en 
„  daar  over  b  gefchrevcn  aan  Paus   Grcgorins  den  IX.  i  sttSri* 
,,  Arnoldns,  wiens  gcOachtrckening  hy Bt-ichflins,  ovcrlleda  dusPt- 
„  fchryvcndc,  (laat  aangchaalt,  bevondt  zich  juid  aan  't  tri. 
„  Roomfchc  Hof,  daar  hy  ecu  proces  had  hangen  tcgens 
,,  den  gemelden  Z«i.Y/c'r«.r,over  het  Aardts-diakenfchap  van 
„  Utrecht.  Gregorius ,  verllaan  hebbende  dat  de  Bilfchop- 

„  pelyke  Stoel  van  Utrecht  open  was  gevallen,  heeft  de  '.' 

„  be- 

„  I.  Na  de  doodt  van  johan  van  Vernenburg  heeft  het  Domka- 
„  pittel,  tegen  den  vvil  van  de  andere  Kapinelen,  tot  Vikaris  van 
„  het  Stift  aangellelt  den  bovcngcmelden  Zuederus  Uterloo.  Doch 
„  de  andere  Helden  zich  daar  wakker  tegen ,  en  hebben  'er  (crach- 
„  tig  tegen  ingelcit.  Hun  protcll  heeft  eindelyk  ook  boven  ge- 
„  dreven,  en  het  Domkapittel  heeft  de  gemelde  aanllelling  inge- 
„  trokken.  Maar  daar  is  weer  grooter  krakkeel  uit  gevolgt.  Zy  zyn 
„  dan  gezamentlyk  getreeden  tot  het  verkiezen  van  eenen  Overften 
„in  het  geeftelyke  (zynde  de  keur  gevallen  op  Gysbregt  Kok, 
„  Kanonik  der  Domkerkc)  en  tot  eenen  Vikaris  in  het  tydelyke, 

waar  zoe  Zuederus  van  Gaasbeek  is  benoemt.   Maar  de  andere 

Hoorn  gevoert,  daar  het  by  zyne  Voorvaderen  is  be-j ,,  4.  Kapittelen  hebben  s' anderendaags  alles  weder  ingetrokken , 
graaven.  Zyne  verplaatzinge  naar  L»/'/^  gingk  echter  niet',,  zeggende,  dat  ze  door  vrees  gedwongen  waren  om  hunne  ftem- 
gcruft  toe ,  vermits  'er  toen  eene  fcheuringe  in  dc  Roomfchc '  „  men  by  die  van  het  Domkapittel  te  voegen :  't  welk  egter  onwaar 
Kerk  was ,  en  'er  twee  Pauzen  zaten  ,  namclyk  Urbaan  de  VI. ' Ichynt  geweeil  te  zyn.  Daar  op  is  dan  een  dag  beftemt  tot  het 
en  Ckmens  de  VIL  Het  Capittel  te  Luik  was  ook  verdeelt  »  verkiezen  van  eenen  Biffchop,  daar  het  ook  even  wilt  is  toege- 

in de  verkiczinge  van  eenen  niewen  Biffchop  ,   na  de  >»  g-^'^"' 
doodt  van  Heer  Jan  van  Arckel:  Het  eene  deel  verkoos  !  »  ̂ -  '^^  vermeerderde  en  verduitfchte  Kronyk  van  J,  Beka, 

Eu/lachius  Perlandus :  die  de  Bulle  zyner  beveftieinge  van  !  »  ̂^'''^'^Vil^V^"'''"^''  Antomus  Mattlmis  (/w>  v.)  wordt 

den  Tegenpaus  C lemens,  die  zyne  rezidenticplaats  t' »  ̂''^'■^  ̂ '^^^^"^^^  getuigenis  van  dezen  Zwedcrus  van  Uterloo  ge- 1    j  1  .-         "   '     ,    '  .    .   .       .         ..        «s..     i  - gecvcn,  dat  hy  was  als  een  wereldlch  perloon,  die  niet  kon  lee- hadde,_ontfing :  Het  ander  deel  Amoud  van  Hoorn,  dien 
Vaus  Urbaan écn  Luikenaaren  toetlont,en  bekrachtigde ,  enz. 
BiJJchop  Arncud  {iom  in  twyfal ,  of't  hem  wel  raadzaam 
ware  het  zekere  {Utrecht)  te  v.erlaaten,  om  naar  het 
onzekere  (Luik)  tc  gaan;  en  om  't  welk  te  bezitten 
hy,  tenminftcn,  vechten  zou  moeten:  vermits  de  Bra- 

banders, de  Mark  gra\  e  van  Gulik  ,  zyncn  grootllen  vyandt , 
en  meer  anderen,  de  wapenen  alrccdts  voor  Perlandus 
aangcgcfpt  haddem    Echter  mofl  hy  vertrekken :  want 

zen  noch  zingen.  Hy  is  echter  algemeen  Vikaris  geweefl  van 
Johan  van  Arckel,  terwyl  dat  deze  Bidchop  uitlandig  was.  Een 
Domheer,  een  Vikaris  van  den  Biflchop,  een  die  zelf  tot  het 
Bisdom  verkoren  is,  niet  te  konnen  leezen?  Dat  komt  my  wat 
wonder  voor.  Zouden  de  Schryvers  zyne  onbequaamheit  niet 
wat  vergroot  hebben  Hy  is  echter  de  rechte  man  niet  geweefl; 
en  men  ziet  uit  de  getuigeniiTcn  van  Heda  dat  hy  niet  veel  Bif- 
fchoppelyke  gaven  heeft  gehadt.  Daarenboven  heeft  Buchelius 
in  zekere  Hukken  gelec/en ,  hoe  zeer  hy  gekuipt  heeft  om 

men  had  aldaar  Fkns  van  IVevelmkhoven ,  tot  navolger  in BilTchop  tc  worden:  en  wy  hebben  boven  al  gezien,  hoe  hy 
't  Bifdom  ,  aireede  verkoren:  behalven  dat  de  Heeren  „  den  Biflchop  Johan  van  Arckel  en  het  ganfchc  Stift  heeft  gedrukt 
vau  y^riXe/ cn  32/^^'''»  hem  genoegzaam  dwongen,  zyncn en  gcrmgeloort. 
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^begeerte  van  de  Icflgcmeldc  Kanonikken  ingewi'lligt, en  het  Utrechtfche  Bilciom  iiizyricii  vollen  raadt  aan //r- 
„  uoldus  opgcdraagcn.  Daar  op  is  Armldus  te  Romen  ge- 
,,  wydt,  en  is  in  a!Ic  fpoedt  naar  Utrecht  gereid: ;  alwaar 

hy  den  28.  September  iii  't  jaar  1371.  met  eroote  eere 
„  en  met  vliegende  vaandelen  is  ingehaalt.  En  zyn  Bif- 
„  fchoppelyk  gcwaadt  aat>gefchoten  hebbende,  is  hy  naar 
„  de  Mnriaas  Kerk  geleidt,  daar  hy  in  't  midden  der  Ker- 
,,  ke  den  gewoonlyken  cedt  heeft  gedaan  en  (3)  ontfan- 
„  gen.  Hy  was  volgens  Heda  een  geleerdt  man,  van 
„  een  deftige  geflaltc,  beleefdt  en  vriendelyk  van  aan- 
„fpraak,  cn  ook  niet  vervaart  van  de  wapenen,  des 
„  noodig  zynde,  aan  te  fchieten.  (4) 

„  % .  Van  dezen  eedt  konnen  de  Voorberigten  nagezien  worden , 
„  alwaar  onderzogt  wordt,  of  de  Biffchop  den  eedt  ook  plagt  te 

ontfengcn.  Doch  men  dient  te  wecten,  dat  het  zweeien  van 
„  ouds,  althans  op  vcele  plaatzen,  aangezien  is  geweeft  als  een  zaak 
„  dewelke  Atw  BilTchoppen  en  andere  geeflelyke  pcrfoonen  niet 
„  pafte.  Zoo  leeil  men  in  de  Verhandelingen  van  de  t'zamcnge- „  rotte  Synode  van  Ephefen,  dat,  wanneer  de  Keizer  eenen  zekeren 
„  eedt  van  de  BilTchoppen  had  afgevordert,  Bafüius, Biffchop  van 
„  Seleucie.overend  is  gelhan ,  en  den  Keizer  te  gemoet  heeft  ge- 
„  voert,  dat  het  zweeren  der  Biffchoppen  eene  ongehoorde  zaak 
„  was.  De  Keizer  Marcianus  heeft  ook  geboden ,  dat  men  van  de 
„  Gecdelykheit  gcenen  eedt  zou  hebben  af  te  vorderen;  doch  die 
„  fpieckt  maar  van  buigerlyke  zaaken.  Men  vindt  een  diergelyke 
„  v,fet  by  Keizer  Juftiniaan  {in  Novel.  ad  Petr.  Ojficior  Maglfirum.) 
„  De  Monnik  vidor  hadt,  met  beide  zyne  handen  ten  hemel opge- 
„  heven ,  by  zyn  Doopzel  en  de  heilige  Geheimeniflen  gezworen , 
i,  dat  hy  geen  quaadt  van  Cyrillus  Patriarch  van  Alexandrie  hadt 

gefproken :  Doch  Cyrillus,  in  zyne  Verdedigfchrift  aan  Keizer 
,,  Theodofuis ,  zegt  daar  op ,  dat  die  Monnik  tegen  den  phgt  van 
„  zynen  ftaat  had  gedaan.  De  Wefterfche  Kerk  is  op  dit  Huk  al  zoo 
„  vies  geweeft  als  de  Ooflerfche.  In  het  Wetboek  der  Biffchoppen 
„  {Capitulare  Epifcoporum)  ftaande  in  de  Franfche  kerkvergaderin- 
„gen  van  Sirmondus,  heeft  men  ook  eene  Ordonnantie, dat  geen 
„  Biffchop  iets  met  eede  zal  hebben  te  beveftigen.   Het  zelve  vindt 
men  den  Biffchoppen  verboden  in  de  Synode  van  Meaux,  van 

„KanTy,  van  Pavye,  enz.  In  de  laatfte  wordt  hun  echter  toege- 
„  laaten ,  als  de  omftanders  zoo  hardtgeloovig  zyn ,  hun  zeggen 
„  met  den  Apoftel  door  deeze  woorden  te  bekrachtigen:  Godt 
,,  iveet  het,  of  Ik  zeg  het  voor  Godt:  zoo  dat  ze  dusdanige  fpreek- 
wyzen  voorgeenen  rechten  eedtaangezienhebben.  Iets  dicrgelyks 

„  leeft  men  van  den  Abt  van  Kluny  :  want  als  de  Duitfche  Bif- 
„  fchoppen  zich  by  Gregorius  den  VII.  tot  borg  ftelden  .datllenricus 
„  delV.  zich  voortaan  beter  zoude  dragen,  heeft  de  gemelde  Abt, 
„zoo  als  Lambertus  van  Schaffenburg  verhaalt,  als  een  Monnik 
„  zynde ,  geenen  eedt  willen  doen;  doch  heeft  zyn  woordt  gegec  ven 
„  voor  de  oogen  van  den  alzienden  Godt;  het  well<e  vervolgens 
„  ook  voor  geenen  rechten  eedt  gehouden  moet  zyn  geweeft. 
■  „  Evenwel  zyn  'er  eenige  gevallen,  daar  de  kerkelyke  wetten  den 
„  eedt  in  deBiflchoppen  en  in  andere  geeftelyke  perfoonen  niet  af- 
„  keuren:  ja  hen  zoo  eenen  eedt  opleggen,  i.  Als  ze  een  bely- 
„  dcnis  van  hun  geloof  moeten  doen.   1.  Als  ze  den  Metropoli- 

taan  of  den  Paus  getrouwighcit  zweeren.  En  hierom  is  de  Aarts - 
„  biffchop  van  Polen ,  die  zoo  een  eedt ,  als  ftrydig  tegen  zynen 
„ftaat,  weigerde  af  te  leggen,  ten  hoogden  beftraft  geweeft  door 
„  Pafchalis  denll.  (F//.  6.)  3.  Wanneerzezichvaneenopgetichtemis- 
„  daadt  moeten  zuiveren.   Zoo  leeft  men  van  Roomiche  Pauzen, 

dat  ze  zich  niet  ontzien  hebben  in  zulke  gevallen  te  zweeren, 
„  als  het  zaaken  zyn  van  zeer  groote  aangelegentheit.  Zoo  leeft 
„  men  in  de  verhandelingen  van  de  Kcrkvergaderinge  van  Ephefen 
„  dat  S.  Cyrillus  twee  Biffchoppen,  Theodoricus  en  Acacius,  in 
„een  zaak  van  groot  gcwigt,  heeft  doen  zweeren:  zie  Chr. 
,,  Lupus  ad  Latrodnium  Ephefmum  ,  enz.  i 

„  4-  Joh.  Beka ,  of  die  Joh.  Beka  tot  Florentius  van  Wevelicho- 
„  ven  toe  vervolgt  heeft,  maakt  het  wat  grover,  zeggende,  dat| 
„  deze  Arnoldus  een  rechte  Oorlogsheldt  was,  (Vir  Bdlhofus)  en 
„  dat  hy  meerwerks  mankte  van  de  wapenen, als  van  de  boeken  of 

,,  van  de  H.  Schrift.  Hy  heeft  de  fchulden  van  zyn  Bifdom,  't 
„  geen  tot  zynen  grooten  roem  moet  gezeit  zyn,  ten  eerften  afge- 
„  daan,  en  de  verpande  plaatzen  gcloft;  maar  zich  in  eenen 
„  oorlog  geftoken. die  buiten  hem  was,  en  daar  de  Utrechtenaars 
„  niet  dan  fchade  uit  behaalt  hebben.  Want  als  Reinoldus,  Hertog 
„  van Gelderlandt, zonder  kinderen  geftorven  was,  heeft  hydczaak 
„opgevat  voor  Reinouds  oudtfte  dochter,  getrouwt  met  den 
„  Grave  van  Kleef,  tegen  Willem  Hertog  van  Gulik ,  die  uit 
„  een  jonger  zufter  van  Reinoldus  was  geboren.  Dit  is  een  lang- 
„  duurige  oorlog  geweeft:  en  het  Stift,  zegt  W.  Heda,  is  door 
„  de  vyanden  dikwils  gebrandt  en  geblaakt  gev/eeft,  zonder  eenig 

nut  uit  dezen  oorlog  te  trekken.  De  Biffchop  zelf  is  byna  in 

„  'svyandts  handen  gevallen.  Hy  was  te  Tiel  ingefloten;  de  Stadt „was  al  verovert:  doch  hy  v/asjuill  op  het  Tolhuis  geweeken; 
„  en  zou  het  daar  niet  lang  gehardt  hebben  ,  hadden  de  Utrechte- 
„  naars,  van  zyn  gevaar  verftendigt,  niet  ichiclyk  tot  zyn  ontzet 
„uitgetrokken;  zoo  dat  de  Hertog  van  Gulik  zelf  noch  genoot- 
„  zaakt  wierdt  het  hazepadt  te  kiezen.  Ook  is  'er  onder  dezen 
„Biffchop  geoorlogt  tuflchen  de  Utrechtenaars  en  de  Hollanders, 
„  omdat  die  van  Utrecht  twee  groote  Sluizen  aan  de  Lek  hadden 
„  gemaakt,  (Zie  W.  Heda)  en  daar  by  eene  Sterkte  hadden  opge- 
„  worpen:  't  welk  Cysbrcgt  van  Viancn  en  de  Dortenaars  zoo 
„  opnamen  ,als  of  het  gedaan  was  om  hen  te  tarten  cntedvvingen , 
„  hoewel  dat  het  maar  was  gedaan  om  eene  niewe  vaart  tullchen 
„  de  Lek  en  de  Vecht  te  dekken.  Aalbrecht, Graaf  vanHolIandt, 

„  liet  "er  zich  ook  aan  gelegen  leggen,  zoo  dat  het  op  een  oorlo- 
j>gen,  loovcn,  pUmdeien,  branHea  cn  blaaken  uitquam,  Ook 
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ïy  was  'er  noch  een  ander  krakkeel  tuffchen  den  Biffchop  cn  den 
,,  Graaf  over  liet  verkoopen  van  Viedelandt,  dewyl  deGraafmcer 

„  geldts  begeerde  als  'er  bedongen  was.  Na  veele  vyandt'.ykheden , „  en  dat  de  landtman  lang  genoeg  geplaagt  was,  daar  de  Hollan- 
„  dexs  wel  het  meeft  by  geleden  hebben ,  is  dc  zaak  in  der  minne 

„  bygclcit. 
„  Maar  na  dat  hy  zeven  jaaren  tc  Utrecht  had  geze- 

„  ten',  cn  als  Juhan  van  Arckel  tc  Luik,  in  't  jaar  1377. 
„overleden  was,  is  hy  door  ''x.  ̂ 'zri'^y'XwVrbanusden  VI, „  overgegaan  tot  het  Bifdom  van  Luik :  want  die  ver- 
„  plaatzingen  der  Biflchoppca  waren  omtrent  decze  tydcn 
„  zeer  gemeen  geworden. 

„  Zoo  heeft  hy  dan  in  het  volgende  jaar  op  den  H.  Sakra- 
„  mcnts-dag ,  ( hebbende  dit  Fccft  noch  plegtelyk  te  Utrecht 
„gcviert)  nadat  hy  zyn  middagmaal  gehouden  had, 
„  zyn  affcheidt  van  dc  Gecdelykheit  en  van  het  volk  ge- 
,,  nomen ;  en  heeft  zyne  intrecde  te  Luik  gedaan  op  den 

,,  12.  Juny,  daar  hy  tien  jaaren  lang  heeft'geregcc^t. 
„  Zyne  afbeelding,  daar  hy  op  zyn  Biffchops  ftaat  uit- 

„  gcfchildcrt,  is  noch  in  's  Gravenhagc  te  zien  in  't  Hof „  van  de  Graven  van  Hoorn.  Hy  heeft  aan  de  Leidenaars 
„  verfcheide  vryheden  en  wetten  voorgefchreven  ,  die 
„  in  den  volgenden  Brief  ftaan  uitgedrukt. 

,,  ArKoldtis  ̂   door  de  genade  van  Godt  en  van  den  Apojloli- 
„  fchen  Stüel,  Biffchop  van  Utrecht ,  aan  de  in  Chr i flus  beminde 
„  Burgcmeejieren  ̂   Schout,  Schepenen,  cn  alle  andere  Burgers 
„  en  Poorters  binnen  Leiden,  de  eenvjige  zaligheit  in  Chrijlus. 

,,  Nadien  gyl.  Burgers  en  Gerechts-perfoonen  van  Leiden  by 
„  Ons  hooglyk  hebt  geklaagi ,  en  vertoont  dat  Vr  veele ,  zoo  van 
,,  uwe  eigene  ingezetenen ,  als  van  vreemdelingen ,  die  van  alle 
,,  de  oorden  der  wereldt  naar  uute  fladt  afzakken ,  dikvjils  ttit^ 
,,  fpoorige  guiteryen  bedryven ,  en  dan  in  uwe  kerk  ,  of  op  uw 
,^  kerkhof  vluchten :  dewelke,  zoo  als  gy  ons  door  de  getuigenis 
,,  van  geloofwaardige  perfoonen  verklaart,  niet  verdienen  het 
„  voorregt  der  kerkelyke  vryheit  te  genieten :  zoo  nochtans  dat 
,,  gyl.  als  in  eene  twyfelachttge  zaakc ,  cn  niet  weetende  wat  bejl 
„  gedaan  vjas  ,  tot  noch  toe  allerhande  quaadtdoenders  hebt  laa- 
,,  ten  henen  gaan.  Dieshalven  hebt  gyl.  ons  ootmoediglyk  gebeden , 
,,  dat  wy  ul.  eenige  byzonderc  gevallen  zouden  opgceven ,  in  de- 
welke  zulke  menfchen ,  die  ,de  vreeze  Godts  aan  een  kant  _/?<?/- 
lende,  zich  tot  zodanige  uitfpoongheden  laaten  vervoeren ,  de 

„  kerkelyke  vryheit  zekcrlyk  n-ict  moeten  te  baat  hebben;  en  dat 
„  wy  vorder  voor  ul.  zouden  zorgen ,  op  dat  gyl.  door  onze  va^ 

derlyke  zorgvuldigheit  en  loorzichtigheit  befchut ,  des  te  vryer 
„  cn  met  des  te  grooter  godtvruchtigheit ,  Godt  zoudt  konnen  die- 
,,  nen,  en  uive  Republyk,  daar  gyl.  door  Gods  goedheit  tot 
,,  Overjlen  over  geftelt  zyt,  des  te  beter  zoudt  konnen  bejliercn  : 

Zoo  is  het  dat  wy ,  door  uwe  gebeden,  en  door  die  van  eenige 
„  onzer  tafelgenooten  daar  toe  bewogen  zynde ,  ul.  door  den  in- 
„  houd  dezes  vergunnen ,  dat ,  ingevalle  een  openbaar  roover  ,  of 

iernant  die  'j  nachts  de  akkeren  fchcndt  en  berooft ,  of  die  'x 
Heeren  wegen,  of  openbaare  plaatzen  bezet  en  onveilig  maakt , 
naar  de  kerk  vlucht  om  zyne  veiligheit  daar  te  vinden, zulk  een 
de  kerkelyke  vryheit  niet  te  baat  zal  hebben,  en  dat  het  uwen 

„  Schout  en  zyne  dienaaren  vry  zal flaan  den  zeiven  daar  uit  te 
„  haaien,  op  de  wyze  als  beneden  zal  aangewezen  worden.  Daar 
,,  zyn  'er  ook  dewelke,  hoopende  dat  hunne guiteryen  wegens  de 

vrydornmen  der  kerke  ongejiraft  zullen  blyven ,  zich  niet  ont~ 
,,  zien  in  dc  kerken  zelf s ,  of  op  dc  kerkhoven  dood.tflagen  tebegaan^ 

menfchen  te  verminken ,  en  andere  boosheden  en  beledigingen 
,,  meer  te  bedryven :    zodanig  dat  zy ,  ten  ware  dat  ze  op  de 

kerkelyke  vryheit  fieunden,  diergelyke  boosheden  ïiiet  zouden 
gef  Ie  egt  hebben:  De  zodanigen  zullen  daar  ook  mogen  uitge- 

, ,  haalt  worden.  Het  zelve  zy  te  verfiaan  van  zulke  booswtg- 
,,  ten ,  dewelke  zich  in  een  kerk  of  op  een  kerkhof  begeeven ,  en 
,,  uit  die  plaatzen  dan  komen  geloopen  om  hunne  vyanden  te  doo- 
,,  den,  te  verminken,  te  quetzen  ,ofop  eene  andere  wyZctemis- 
„  handelen,  of  om  de  buur  en  geldt  af  te  dwingen:  zulke  ge- 
„  weldtplegers ,  die 'er  met  zoo  een    inzigt  naar  toe  gegaan 

zyn,  indien  'er  blykvan  is,  moeten  door  de  kerk  niet  befchermt 
„  worden.  Het  zelve  zy  wederom  te  verfiaan  van  de  zodani- 
„gen,  dewelke  zich  wel  niet  in  de  kerk  of  op  het  kerkhof  bc' 
„  geeven  hebben ;  maar  die  eenige  uitjpoorigheit  willende 
„  bedryven ,  zich  liflelyk  tn  met  voordsgt  dicht  by  een  kerk  of 
„kerkhof  gaan  plaatzen:     De  Zodanigen,  als  ze  iemant  gc- 

quetfl  hebben,  worden  van  de  kerke  niet  befchermt.  En  in 
„  zulken  gevalle  dient  zoo  eene  gezogte  nahyheit  by  de  kerk ,  of  by 
,,  het  kerkhof,  maar  om  het  vermoeden  tegen  zoo  een  perfoon  te 
„bezwaaren.  Vorders,  die  kerkfchendery ,  dievcry ,  of  beurze- 
„  fnydery  in  de  kerke  of  op  het  kerkhof  begaat ,  (  f  vindt  ook 
„  geen  heul  by  de  kerk.  Staat  nochtans  te  bemerken ,  dat  in  de  gC" 
„  melde  gevallen  meejl  gelet  wordt  op  de  mcening  van  den  mis~ 
„  dadiger,  dewelke  uit  waarfchynlyke  giffngcn  Zal  konnen  af- 
genomen  worden.  By  voorbeeldt ,  iemant  zal  een  wroktegen 

„  zekeren  zynen  vyandt  hebben :   cn  als  deze  naar  de  kerk  gaat , 

zal 
„  Het  is  dan  wonder  dat  zommige  Kanoniflen  by  Barbofi 

„  (  de  Jur.  Eccl.  llb.  ̂ .  c.  5.)  ja  Gavantus  zelf  (  Manual.  Epifc. )  de 
„  kerkelyke  vryheit  aan  zodanige  mcafcLco  tocUaan,  4ic  <J?  ke{k , 
„  ja  de  Hülli-düos  bcllcelcn. 
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Zdi  die  X'triHil^fr  van  het  hrkhof  iifkameti ,  en  L-n  tehr» 
(iiil.<t  /'V  tk  kt-ik  of  t'\  het  kerkhof  daoii/Jicckfn  ,  of  vermiiikc» , 

1,  o/'ity.wrA/' ït'J^./c'w :  e»  zulks  ̂ <^cLian  hebbende^  zal  hy  zich 
\y  iu  dc  kcrU  of  op  het  kcrhof  begeeren :    I»  zttlkeri  gevalle  blykt 

bet  door  v/Mrfchynh'ke  ̂ /[fi^geit  dat  de  gemelde  vervolger  de 

kerkehke  vryhe  'tt  met  te  biiate  heeft  ,  ett  niet  mag  ge»ie- 
1,  ten.  '  Eh  om  d.it  dez^  feite»  va»  gruote  aa»gelegentheit  zyrt^ 1,  Z03  is  het  dtit        nieniitfidt  van  ul.  magtig  maaken  om  i» 

de  gemelde  gevallen  de  kerkelyke  irskeit  te  cjuetzen,  te»  z\ 
me»  door  goede  en  wettige  getuige»  vvlkor/ie  kennis  va»  het 

),  voorgiUDtde  zal  kannen  he!i!>en:    welke  getuigen  zodanige  moe- 
ten  z\n^  dat  cv,  ingevalle  dat  'ct  /»  de  verhandelde  zaak  ge - 

5,  mijl  en  qiialyk  te  werk  gegaan  is  ,  om  dat  ze  iets  voor  de  ze- 
kere  waarhètt  hebben  opgegeeven ,  zonder  dat  zy  ̂ cr  volle  ze- 

t,  kerheit  van  hadden ,  vermidts  de  zaak ,  in  verjihil  zynde ,  na- 
„  der  handt  kenbaarder  is  geworden ,  dat  zv ,  Zegge  ik ,  een  beijtta- 

me  boete  aa»  onze  nazaaten  konnen  opbrengen ,  en  aldits  ul.  en 
„  nwe  kefk  verligten.    Nochtans  begeeren  w\' ,  en  wy  verleenen 

zulks  uit  kragte  dezes ,  dat  in  zulke  gevallen  ̂   ia  dewelke  de 
„  kerkelyke  vryheit  aan  niemandt  geweigert  kan  worden ,  de  Zo~ 
„  danige» y  niet  langer  als  40.  dagen.,  te  rekenen  van  de»  dag 
f ,  dat  ze  in  een  va»  uwe  kerken  gevlucht  zy» ,  de  befcherming 

der  kerke  zullen  genieten ;  e»  dat  ze  dan  niet  langer  mogen 
befcher/iit  worden,  nochte,  het  Zelfde  feit  noch  onafgedaan 
zy»de ,  weder  tot  cenige  van  ttwe  kerken  zulle»  moge»  weder- 

„  keeren.    Behoudens  dat  ze  door  ul.  e»  door  u  we  Officiers  in 
alle  veiligheit ,  en  wel  verzekert  tegen  de  handen  van  hunne 

„  vya»den.,  van  den  Baljuw  en  va»  zyn  volk,  of  van  andere 
,,  verdag/e  perfoonen ,  naar  eene  vrye  plaats  geleidt  zulle»  wor- 
„  den.  En  dat  gy  hier  van  een  openbaar  getuigfchrift  zult  nee- 
„  me»,  en  ter  goeder  trouwe  te  werk  gaan.  Indien  zy  uwe  aan- 

bieding,  van  hen  onder  een  goedt  geleide  naar  eene  veilige 
,,  plaats  te  brengen ,  met  hardtnekkigheit  afwyzen ,  zulle»  zy ,  na 

zoo  eene  weigering ,  de  magt  evenwel  hebben  om  hunnen  wil 
binnen  den  gefielde»  tyt  van  40.  dagen  te  veranderen :  alles 
zonder  e  enige  lift  of  bedrog :    welke  Itji  of  bedrog  vjy ,  indien 
ze  gepleegt  mogte»  worden ,  niet  zullen  nalaate»  ftrengelyk , 

„en  harder  als  naar  gewoonte ,  te  kafiyden;  dewyl  een  beledi- 
gt       1  '^"^  begaan  wordt  door  het  verfmaaden  van  een  vry- 

willige  miltdadigheit ,  des  te  zwaarder  is.    Maar  indien  ae- 
„  zelve  na  verloop  van  40.  dage» ,  e»  alles  volbragt  zynde  dat 

Vilt  ragt  mojl  worden,  niet  zouden  willen  vertrekken y  en  te- 
„  ge/iftandt  zouden  willen  bieden ,  dan  fïaat  het  uwe  G  er  echt  s- 
„  perfoonen  vry  dezelve»  zonder  bloetfiortinge  uit  de  kerke  of  j 

vau  het  kerlihof  te  haaien:    doch  dit  uit  haaien  moet  r/iet  voor- 
zichtigheit  gefchicden,  zonder  iets  te  breeken ,  of  zonder  den 
misdaadiger  tot  bloetfiortens  toe  gewcldt  aan  te  doen.  En 
dan  moet  'er  des  te  zorgvuldiger  wacht  gehouden  worden,  op 

„  dat  dezelve  misdaadiger ,  die  in  de  kerk  gevlugt  was ,  geen 
voordeel  uit  zyne  buosheit  Zou  komen  te  behaalen.    Dit  zy  met 
des  te  grooter  reden  te  verftaa»  van  de  genen,  daar  de  boven- 

„  gemelde  gevallen  op  zie»,  en  die  de  befcherminge  der  kerke 
niet  konnen  genieten ,  op  dat  hunne  reukeloosheit  hun  nergens 

,,  in  te  flade  mrg  komen ;    en  op  dat  de  gewyde  plaatzen  niet 
„  ontwydt  worden ;  en  eixdelyk  op  dat  de  baldadigheit  der  dwaa- 

ze  menfcken  haare  verdiende  flraffe  mag  ontfangea. 
„borders,  als  de  zodanige» ,  die  in  de  kerk  gevlucht  zy» , 
aldaar  ongeoorlofde  fpelen ,  of  zulke  fpelen  daar  lichtelyk  krak- 
keelen  uit  ryzcn ,  mochten  aanrechten ,  of  aldaar  ongeoorlofde 

„  bvflaapingen  mogten  pleegen ,  of  de  banken  (  6 )  van  de  kerk 
mogten  breeken  en  vernielen,  om  vuur  te  maken,  of  roveryen 
hui  ten  het  kerkhof  mogten  gaan  pleegen ,  met  vogelen ,  kuikens, 

„  vleefch ,  varkjens,  of  iet  diergelyks  weg  te  rooven ,  nz  dat  ze 
twee  maaien  van  deeze  zaaken,  of  van  een  der  zelve ,  door 

„  wettige  getuige»,  of  op  een  andere  wyze  overtuigt  zullen  zyn, 
„  zal  hun  de  kerkelyke  befcherming  van  jlonden  aan  opgezeit 

worden: 

„  ̂.  Zoo  waven  'er  dan  in  deeze  eeuw  al  banken  in  zommige 
kerken:  en  men  zou  konnen  bewy/.cn  dat  zy  'er  al  wat  geweeft 

„  waren.  Echter  is  het  waar  dat  de  manier  van  zoo  doorgaans  ftoe- 
„  Icn  en  banken  in  de  kerken  te  zenen  al- vry  laat  is  opgekomen. 

In  oude  tyden  moften  de  menfchen  doorgaans  overendt  ftaan , 
„  als  het  geen  knielens  tyt  was,  zoo  wel  de  Kerkelyke  perfoonen 
,,  als  de  Leeken,  bdialven  dat  de  BifTchoppen  en  de  Pricllers  on- 
„  der  zommige  deelcn  van  de  Mis  gewoon  waren  te  zitten.  On- 
„  der  de  Sermoenen  van  S.  Auguftyn  ftaat  een  geheele  predikatie 
„  van  S.  Cefarius,  daar  die  H.  Man  tegen  het  zitten  in  de  kerken 
„  zeer  uitvalt,  en  zelfs  onder  het  prediken  niet  wil  gezeeten  hebben. 
„  Ten  tyde  van  Petrus  Damiani  {Opufc.  59.  contra  fedentes  tem- 

pare  divlni  offici)  hadden  de  Geeft ely ken  zoo  wel  als  de  Leeken 
„  al  begonnen  onder  de  kerkelyke  aicnftcn  te  zitten :  maar  die 
„  yverige  man  kon  die  laffigheit  en  oneerbiedigheit,  zoo  als  hy 
„fpreekt,  niet  verdraagen,  en  wilde  daar  wetten  tegen  gemaakt 
„  hebben.  De  BifTchoppen  en  Priefters,  als  gezeit  is,  hadden  cer- 
„  tyds  alleen  het  recht  om  onder  ze'  ere  deelcn  van  de  Mis  te 
„  zitten,  en  dit  wordt  by  zommige  Schryvers  genoemt  honor  con- 
„fejfui,  de  eer  der  zittinge.  Doch  om  dat  de  kerkelyke  dienften 
„  ecrtyds  veel  langer  waicn  als  nu,  moet  dit  al  zeer  oi)gemakl;e- 
„  lyk  gevallen  zyn.  Daarom  vindtmen  dat  de  Kanonikken  al  ten 
„  tyde  van  Lodewykdcn  Goeden,  omlerhetzingen  derkerkdienften, 
„  begonnen  te  zitten ;  doch  dit  wicrdt  hun  in  de  Synode  van  Aken 
„  wei  ftrengelyk  verboden.   Hadden  ze  noch  tuflchen  beide  mo- 
gcnknieka,  dsiab^d  de- reraadetiug  aocli  wai  kouaea  liclp'ja. 
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„  Maar  dit  was  op  de  Zond.igcn  cn  in  den  Paardityt  too  tvel  ver- 
„  boden  als  het  vilten.  Zoo  is  dan  omtrent  de  negende  eeuwe, 
„  ahlians  weinig  vroeger,  de  manier  ingevoert,  dat  de  geioovigcn 
„  met  llokken  en  krukken  ter  kerke  quamcn,  om  daarop  of  tegen 
„aan  te  ruften :  maar  niet  langer  als  tot  het  Evangelitoe;  daa 
„  moften  de  ftokken  cn  krukken  weggeworpen  worden.  De  Schry- 
„  vers  van  de  middelfte  eeuwen  gewaagen  zeer  dikwils  van  zoda- 
„  nigc  ftokken.  Onder  anderen  heeft  Chiodogangus ,  BilTchopvarJ 
„  Mets,  die  in  de  negende  eeuwe  heeft  geleeft,  aan  de  Kanonik- 
,,  ken  in  zynen  Regel  verboden  met  zodanige  krukken  en  ftokkctl 
„  ter  kerke  te  komen.  Ook  hebben  de  Monniken  en  Kanonik- 
„  ken  metter  tyt  in  zommige  deelcn  van  hunne  kerkzangen  be- 
„  ginncn  te  zitten.  V)c  Templiers  plagten  in  't  cerft  alles  ftaan- 
„  de  te  zingen,  maar  in  't  11.  Hoofdtftuk  van  hunnen  Regel  word 
„  hun  geboden  in  het  zingen  van  "t  Ochtendgebedt  te  zitten,  enz. 
„  Men  leeft  evenwel  by  Calftanus  dat  de  Monniken  van  Egipten 
„  eene  andere  gewoonte  hadden:  een  van  allen  zong  de  pfahnen 
„  overluidt  ,  terwylc  dat  de  andere  zaten,  en  met  aandachtigheit 
,,  naar  hem  luifterden,  enz. 

„  Maar  wat  de  banken  aangaat,  de  Schryvers  zeggen  dat  dezel- 

„  ve  in  't  begin  weinig  in  gebruik  waren  dan  by  de  Franfchen:  en 
„  Theophilus  Raynaudus  getuigt, dat  men  in  Spanje  en  elders  noch 
„  tegenwoordig  niet  gewoon  is  in  de  kerken  te  zitten. 

„worden:  e»  wy  geeve»  ul.  e»  uwe  geregtsperfoo»e»  verlof 
„  om  zoo  een  of  meer  perfoonen  uit  de  gewyde  plaatzen ,  op  de 
„  hovengezcide  wyze ,  weg  te  haaien:  iVant  te  vergeefs  roept 
,,  hy  de  wet  te  hulp,  die  zich  niet  fchaamt  dezelve  wet  zoo 

,,  fchandelyk  te  overtreeden, ,,  Indien  een  burger  van  Lelde»  in  wereldlyke  en  ganfch  bur- 
„gerlyke  zaaken  te  Utrecht  mogt  ge  daagt  worden,  zoo  een,  eer 
„  dat  'er  in  zyne  zaak  iets  gedaan  word ,  zal  door  onzen  O fficiaal y 
,,  of  door  den  ge  enen  die  de  plaats  van  den  Officiaal  in  dee- 
„  zen  deele  bedient ,  weder  naar  Leiden  gezonden  worden  voor 
,,  onzen  Deken ,  of  voor  eenen  behoorlyken  Rechter naar  dat  d' aart 
„  en  de  gefchapenheit  der  zaake  is  vereifchende :  T'e»  ware „  dat  uit  eene  voorgaande  achteloosheit ,  in  het  gemelde  geval 
„  gepleegt,  mogt  bly  ken  dat  het  recht  zou  belet  worden. . . .  Eert 
„  burger  van  Leiden  zal  in  geen  wereldlyke  en  burgerlyke  zaake 

mogen  gedaagt  worden  naar  onze  algemeene  Synode :  en  in- 
„  dien  zulks  uit  onoplettendheit  al  mogt  gefchieden ,  zoo  begee- 
„  ren  wy  dat  zoo  eene  dagvaarding ,  met  alle  de  gevolgen  cn 
,,  nafleep  va»  dezelve ,  nietig  en  van  geener  waarde  zal 
„  zyn.  Daarenboven  zoo  is  het  dat  wy ,  voor  de  zaligheit  des 
„  volks,  en  op  dat  de  Prieflers  niet  ligtelyk  verhindert  wor- 
„  den  in  het  verrichten  van  den  Goddelyken  dienfi,  door  onze 

Biffchoppelyke  magt  verleenen,  en  uit  kragte  dezes  vergun- 
,,  ncn  aan  de  befcheidene  mannen,  den  Deken  en  het  Kapittel 
„  van  S.  ankras  te  Leiden,  die  'er  dan  zyn  zullen,  mitsga- 
,,  ders  aan  onze  Paflooren  binnen  de  voornoemde  ftadt  Leiden 
„  woonende ,  dat  ze  i»  geenen  gevalle  het  Interdia ,  of  de  op- 
„fchorjfmg  derGoddelyke  dienflen,  daar  lemantop  heet  er  daadty 
„  of  van  regtswege,  zoo  als  men  fpreekt,  in  kan  vervallen, 
,,  verpligt  zullen  zyn  te  onderhouden ,  eer  dat  door  ons ,  of  door 
„  eenen  anderen  wettigen  rechter ,  na  het  verhooren  van  de  per- 

foonen  die  verhoort  moeten  worden  ,  en  eene  behoorlyke  on- 
„  dervraaging  der  getuigen ,  verklaart  zal  zyn,  dat  men,  om  d< 

affchuvjelykheit  van  de  mifdaadt ,  tot  eene  opfchorjfmg  van 
„  den  Goddelyken  dienfi ,  en  tot  een  interdiéi  moet  voorttreede». 
„  IVyders  indie»  een  burger  van  Leiden  zich  volgens  de  voor' 
„  rechten  der  plaatze ,  en  naar  den  eifch  der  vaderlandtfche  wet- 
,,  ten ,  van  een  opgetigte  mifdaadt  zal gezuivert  hebben ,  zoo  be- 

ge  ere»  -vjy  niet  dat  hy  aldus  vry  gefproken  zynde ,  door  uwe 
„  geeflelyke  magt  zal  gemoeit  worden ,  al  waar  het  zaake  dat 
„  hy  door  gemeene  getuigen  kon  overtuigt  worden  van  het  gemel- 
„  de  feit  gepleegt  te  hebben;  op  dat  de  eige  wetten  der  plaatze 
„  niet  worden  ten  fpot  geftelt  ,  en  niemant  meer  als  eens 
,,  over  dezelve  zaak  te  recht  geflelt  worde  ;  maar  ïyy  laaten 

,,  hem  aan  zyn  eigen  gewifj'e ,  en  wy  geeven  hem  over  aan  de ,,  Goddelyke  wraake.  Indim  uwe  ftedelingen  in  noodtzaakelyke 
„dingen,  die  de  wolweevery ,  of  den  akkerbouw ,  of  het  opmaa- 
„  ken  der  dyken  aangaan ,  of  in  andere  zaaken  daar  het  wach- 
„  ten  gevaarlyk  kan  zyn ,  om  tegen  de  toekomende  onheilen  te 
„  zorgen,  de  feefidagen  der  Heiligen  komen  te  overtreeden ,  de 
„  zodanigen  geeven  wy  in  de  gemelde  gevallen  over  aan  hun  ei- 
„  gen  geweeten ,  en  wy  willen  niet  dat  ze  daar  over  door  onze 
„  Üpztenders  zullen  geflraft  worden. 

„  Omdatgyl  Burgermeeflers  en  Burgers  va»  Lelden, byoHf 
„  en  by  onze  yikariffen  zeer  dikwils  en  hooglyk  hebt  geklaagt ,  eH 
„  getüont  dat  eenige  kerkelyke  perfoonen ,  die  de  groote  wydzels 
„  ontfangen  hebben ,  in  uwe  fladt  oorlog  e»  tweedragt  flooken , 
„  verdachte  plaatzen  bezoeken,  en  als  de  verfloorders  zy»  van 
„  de  ganfche fladt  en  van  het  volk;  dat  ze  uwe  rechtoefentng 
,,  dikwils  beletten ;  dat  ze  s'  nachts  op  onbehoorlyke  nuren  op  de 
„  been  zyn ,  en  bs  daag  allerhande  moetwilligheden  pleegen ;  V 

„  welk  alles  ook  door  't  gemeene  gerucht ,  't  geen  wy  tot  ons 
„  leetweezen  uiten ,  bevejl  '-.gt  wordt :  Zoo  is  het  dat  'wy ,  wil- „  lende  de  boosheden  der  gemelde  kerkelyke  perfoonen,  die  de 

,,  groote  wydzels  ontfangen  hebben ,  beteugelen ,  en  hunne  bal- „  dadigheden  volgens  onzen  pligt  flraffen  en  kafiyden,  op  dat 
„  hunne  boosheit  aan  de  anderen  tot  geen  quaadt  voorbeeldt 

„flrekke,  aa»  uwe»  Schout,  die  'er  alsdan  zy»  zal,  e»  aan 
nZ.y»e  dienaaren  mttsdeezen  raagt  geeven  en  verleenen,  om  de 

y,  gemelde 
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^y^eMclJe  Gcefte'yke» ,  die  de groote  lijydzels  o'/itfangen  hehben , 
„  oorlog  at  tvjeedragt  jiooken ,  de  algemeene  rujl  "vcrjlooren ,  de 

hoerhuizen  en  kroegen  op  eene  oneerbaare  wyze  bezoeken,  uwe 

,y  reibtoeffening  beletten,   by  nacht  op  verdachte  uitren  gewa- 
pend.uitgaan ,  hun  vjoordt  van  den  vrede  te  onderhouden  aan 

„  H  lieden ,  of  aan  iemant  van  de  uwen ,  wien  het  amptshalve 
„toekomt,  weigeren  te  geevcn ,  of  andere  guitery  be  dryven;  op 
j,  onzen  naam  en  uit  ons  gezag  gevijtngen  te  neemen ,  en  gevan- 
gen  te  houden,  doch  onder  een  gefc  hikte  en  behoorlyke  gevan- 

„  geniffe ,' en  zonder  het  recht ,  of  de  Provtnciaale  en  Symdaale 
Ordonnantiën  in  cenigen  deele  te  overtreeden;  zoo  dat  den  ge- 
melden  Klerken  geen  gewelt  aangedaan  worde ,  en  dat  ze  niet 
gedwongen  worden  voor  ul.  te  recht  te  jlaan.  Maar  als  ze 

„gerecdt  zullen  zyn  om  het  gezeide  woordt  ten  eerjlen  te  gee- 
,,  ven,  en  genoegzaame  borg  zullen  willen  jlellcn ,  dat  ze  de 

bedreeve  feiten  by  uwen  Deken  zullen  goet  maken ,  dan  kónt 
li      ̂ '^^  ̂ '^^  langer  gevangen  houden ,  zonder  den  kerkelyken 

regel  en  de  ordonnantiën  der  kerke  te  overtreeden .  En  als  zo- 
danige  hooge  Klerken ,  om  de  gemelde  misdaaden  vajl  gehoti- 

,,  den  zynde,  om  op  onzen  naar/t,  zoo  als  gezeit  is ,  gevangen 
„  gez.ct  te  worden ,  bereidwillig  zyn  om  hun  woord  ten  eerjlen  te 
,,  geevcn ,  f  ?  op  gemelde  wyze  borg  te  jlellen ,  dan  zyn  de  voor- 
,,  noemde  Klerken  vrank  en  vry  ,cn  zullen ,  zonder  de  wetten  als 
,,  gezeit  is  te  overtreeden ,  niet  mogen  gevangen  gez.ct  worden. 
,,  Doch  hy  aldicn  de  voornoemde  Klerken,  gevangen  genomen 

zynde  ,  en  hartvochtig  blyvende ,  hun  woordt  niet  willen 
„  ge  even,  en  geen  genocgzaame  borg  willen  jlellen  van  de  boete, 
„  ter  Kttffraake  van  onzen  Opzichter,  of  Provifor,  te  betaalen  , 
„dan  moet  gy  zodanige  mocdtwiUige  Klerken,  binnen  de  14. 

dagen  na  hunne  gcvangenijje ,  met  uw  volk  en  op  uwe  eigc 
kojien ,  door  de  handen  van  gemelden  Opzichter ,  aan  ons ,  of 

„  aan  onze  Vikarijj'en  overleveren ,  en  daar  by  de  jlukken  van 
hunne  fielteryen  en  baldadigheden  ingeeven.    Doch  geduuren- 
de  die  gevangenijfe  van  If.  dagen  zal  het  ons ,  of  onze  Ojfi- 

„  ciaalen  en  f^ikarijfen ,  vry  jlaan  de  gevangen  Klerken  op  te 
,,  eijjchen.  Tot  bekrachtiging  van  dit  alles  is  ons  zegel  aan 

,,  dezen  Brief  gehangen.  Gegeeven  te  Utrecht  'x  woensdaags  na 
„de  Hemelvaart  onzes  Heeren :  in  ̂ t  jaar  MCCCLXXl^I. 
ARNOUD,  ARNOLD,  ARNAULD, 

ARNALD  w«  EGMONDT,HERTOG  VAN 
GELDER.  Vermits  de  voornaamfte  dingen ,  die  hem 

aangaan,  alreeds  verhandelt  zyn,  als  ook  't  geen  wy  ra- kende xynen  wederfpannigen  zoone  en  fnooden  Abfalom, 
ADOLPH  VAN  GELDER,  aangehaalt  hebben; 
konnen  wy  alhier  te  korter  gaan  :  zullen  echter,  omdcn 
draadt  der  Hitloric  niet  te  miHea,  fomtyds  cenige  dingen , 
als  met  den  vinger  aanwyzende,  moeten  herhaalen.  Na 
de  doodt  van  lieynoud  den  IV.  uit  den  Ham  van  GuUk, 
Hertog  van  Gulik  en  Gelder,  Grave  van  Zutphen,  wierd 

in 't  jaar  1420.  écxQ  Arnoud,  uit  den  ftam  van  Egmondt , 
achterneef  der  Hertogen  Willem,  en  Keinoudvxw  Gelder, 
uit  hunne  zullerJohanna,by  de  Staten  des  Landts ,  te  AZ/Viy- 

rneegen ,  tot  Hertog  van  Gelder  en'  Grave  van  Zutphen  aange- mmen.  Vermits  hy  toen  noch  nauwelyks  14.  jaaren  oudt 

•was,  wierdt  met groote  eenftemmigheit  zyn  Vader,  Heer 
fan  van  Egmondt,  over  hem  tot  Voogdt  gefielt.  Met  be- 
v/iliiginge  der  Staaten  van  Gelderlandt  nam  hy  ter  gema- 

lin ne  C^/ir/w/W,  dochter  van  Hertog  Adolf  z';?»  X/et"/',  ge- 
wonnen by  Maria,  die  dochter  was  van  Jan  dcn  Onvcr- 

tzaagden  Hertog  van  Burgundicn ,  en  zulïer  van  Philips 

den  Goeden ,  ook  Hertog, 'enz.  daar  by  Oom  van  deze  C^z-jdaar  zynbooze  zoon  hem  zoo  vecle  jaren  in  gehouden tharina  ,  gemalinne  van  dezen  onzen  Arnottd  van  Eg-jhadde,  had  hy  byna  geene  middelen  om  van  te  Iceven, 
mondt.  Hertog  van  Gelder,  tot  zyn  groot  ongeluk,  als) veel  min  om  zyne  dochter  Catharina  ten  huwelyk  uit  tc 
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Hertog  Philips  van  Curgundiën  aanfpannendc;  derhalven 
viel  Diepholt^  met  die  van  Utrecht,  Amersfort,  en  Üvcr- 
yffel ,  in  de  Veluwe,  alles  verwoeftchde:  waartegen  Arnoud 
de  Stichtfe  vlekken  Ameron^en  en  Woudenberg  uitplonder- 
de ,  en  daar  na  verbrandde :  Doch  zich  bedenkende,  cn  ge-  Pontan, 
waar  wordende  dat  deze  Oorlog,  voor  ccnen  Vreemd.en,     D  f. 

hem  koftelyk  viel,  en  dat 'er  voor  hem  niets  by  te  win-  »c-9- 
nen  was,  maar  wel  licht  veel  by  te  verliezen,  verliet  hy  ̂''7- 
Zweer  van  Culenburg ,  en  maakte  eencn  vallen  vrede  met  Bif-  ̂f  Con- 
fchup  Rudolph,  die  zynen  floel  t'  Utrecht  hadde ;  dit  ge- 
fchiedde  in  't  jaar  1429.  Ter  zclver  tydt  ftierf  Robert  van 

den  Berg,  eenige  zoon  van  den  voorgemclden  Adolph,  dio   ■  ̂'^"^  ' zeer  hooge  gedachten  had  opgevat  om  met  Maria  van 
Harcourt,  weduwe  van  Hertog  Reinald  van  Gelder  cn  j^^^ 
Gulik,  in  dgn  Echt  te  treeden,  in  eene  gewiffe  hoope,  pgtitan 
van  eens  Gulik  en  Gelder  te  gelyk  daar  door  onder  zyn  gj^^. 
gebiedt  te  brengen  :    maar  vermits  deze  zyne  Echt  on-  gejch.f. 

vruchtbaar,  en  zyn  levensloop  kort  was ,  verdween  zyne  zp.c?' rekeninge  in  rook.    Desgelyks  overleedt  Adolph  van  den  feqq. 
Berg,  vader  van  Robert;  zyne  landen  aan  zyn  broeders 
zoon  Gerard  nalatende  ;  die  ,  na  de  doodt  van  Hertog 
Arnoud  van  Gelder  ( toen  Hertog  Karei  de  Strydtbaarc  van 
Burgundicn  aanquam  ,  om  bezit   van   Gelderlandt  te 
neemen,  naardien  het  Wextog  Arnoud  aan  hem,  om  zich 
over  zynen  fnooden  z.oon  Adolph  tc  wreeken,  verkocht  hadde, 
en  zyn  recht  tot  dit  Hertogdom  aan  den  hooggemcl- 
den  Burgundier,  voor  8000.  gout-guldens ,  overgedaan) 
't  onraadtzaam   oordeelde  dien   magtigcn   Vorlt  ,  die 
hem  haart  in  den  grondt  had  konnen  bederven  ,  zich 
tot  vyandt  tc  maaken.    Met  den  Heer  van  IVeezemaale ,  Idem 
Erf-maarfchalk ,  en  een  der  Grooten  van  Brabandt,  ge-  Pontun, 

raakte  Hertog  Adolf,  wegens  Mcchclen,  in  twift.  Tuffchen  '"^''^•ƒ• hem  en  die  van  Keulen  ontftonden  ook  zwaare  onruften 

en  groote  verfchillen.    Eenmaal  cn  andermaal  deed  hy  ̂>'* 
eenen  ongelukkigen  togt  op  Gulikker-landt.    Alle  deze 
Oorlogen  en  rampfpoeden  maakten  Arnoud  loo  arrrj,  dat  I'^^'" 

alle  zyne  inkomllen  verpandt  ftonden.    Het  quam  zelfs  P"»tan'. 
daar  toe,  dat  hy,  om  geldt  tot  zyn  levens  onderhoudt  te  '^"^•ƒ• 
hebben,  aan  zynen Opperkeukenmeeftcr ,  Jan  van  Holte, 

zyn  huisfieraadt  verpandde;  goude  en  zilvere  vaten,  zelfs  ̂ ^o* 
ook  een  Kruis  met  vier  Hukken;  de  groote  en  kleene  ̂ }  ,^ 
Beelden  van  Maria  cn  St.-Jan  den  Dooper,  twee  groote  ̂ 9-^^' 
Kandelaars,  de  Vv'^ywaterbakken  ,  d'Altaarfchotel ,  een Bel ,  ecnPaix, twaalf  Beekcrs, enz.  Dit  geldtgebrek deedt 

hem  dikmaals  eenige  dingen  by  der  handt  neemen,  die  •P""""»- tot  nadeel  der  Gelderfche  Steeden  Hrekten,  en  daarze 

ganfch  t'  onvreden  over  wierden;  hem  zwaarlyk  befchul-  ^" 
digden ,  ja  tegen  hem  opltonden:  byzonder  Niewmeegen, 

dat  groflelyk  van  hem  benadeelt  was,  door  het  flapelrecht  ̂ "*^* van  Rynfche  wynen  tc  moeten  milièn,  dat  hy  die  Stadt 
ontnomen,  en  voor  een  Huk  geldts  aan  die  van  Dordrecht 
verkocht  hadde.    Daar  noch  by  quam,  dat  hy  eene  niewc 
fchatting,  tot  onderhoudt  van  zynen  Hofraadt ,  invoeren 
wou.  Maar  het  ergHe  was ,  dat  zyn  eigen  en  eenige  zoou 

Adolf  tegen  hem  opHont.    Onzeker  is  het,  of  de  nn's- noegde  Gelderfche  onderdaanen  hem  tegen  zynen  Va- 
der ophitilen ,  dan  of  hy  henlieden  gaande  maakte:  zie 

op  A  D  O  L      van  GELDER,  enz.    Toen  Arnoud 
door  Karei  den  Strydtbaaren  ,  Elertog  van  Burgundicn, 
Lotharingen,  enz.  uit  de  gevangkenifie  wierd  verloH, 

Pontan. 
C.eld. 

G.  Haf- 
feit Hljfl. 

Gilr. 
y.lard. 
Horn- 
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fr^cejito. 

boven  op  ADOLPH  en  ARNOUD  van  GEL 
DER  is  aangewezen;  zie  op  hunne  N  AA  M  E  N 

Hraks  gemeldt.  In  't  jaar  1424.  verhief  Keizer  Sigifmund 
den  voorgemclden  Heer  Jan  tot  Grave  van  Egmondt, 

cn  't  volgende  jaar  nam  Hertog  Arnoud,  verlegen  om 
,  gereede  penningen,  2000.  oude  iteizers  ofFranfche  fchil- 
den  van  de  Stadt  Niewmeegen  op,  belovende  d;iar  voor 
cenc  jaarlykfe  losrente  van  200.  gelykwaardige  fchil- 
dcn,  te  betaalen  op  St.  Martens  dag,  uit  de  tollen  al- 

daar, die  hy  ten  onderpandt  Helde.  Blyk  van  de  fchaars- 

heit  van  't  geldt  in  dien  tydt ,  daar  de  Hertog  zelf  op  goe- 
de verzekering  10  ten  Too.  van  interede  gaf.  Keizer  Si- 

gifmund, die  Arnoud  tot  Hertog  van  Gelder  en  Gulik  ver- 
klaart hadde,  liet  zich  door  gierigheit  aanzetten ,  om  Her- 

tog Adolf  van  den  Berg  tegen  Hertog  Arnoud  op  te  hit- 
ïen,  met  Gelder  en  Gultk  tebcleenen:  daar  bloedige  oor- 

logen uit  fproten  :  zie  op  A  D O L F H  van  den  BE R G. 
Na  dezes  Adolfs  doodt  bleef  Hertog  Arnoud  echter  in  ge- 

durige onruHen:  zoo  met  verfchcide  zyne  nabuuren,  als 
met  zyne  eige  onderdaanen  ,  iuzonderheit  met  zynen  fnoo- 

den zoon  Adolf,  en  booze  gemalin  Catharina.  Toen  die 
van  Utrecht  Bilfchop  Z.wcer  van  Culenburg  uit  zynen 
Bilfchoplyken  Hoel  geHooten  hadden,  en  hy  dien  wêer  te 
Dordrecht  (de  Hollanders , Zeeuwen , Vriezen  en  Gelder- 
Ichen  aan  zyne  zyde  hebbende )  oprechtte ,  en  daar  tegen  Ru- 

dolph van  Dlepholt  in  zyne  plaets  Helden  (zie  op  ZWEER 
van  CULENBURG,  en  RUDOLPH  vanDlE?- 
IIOLT,  BiJJchuppen,  enz.  )  mengde  Hertog  Arnoud  zich 
in  deze  zaak,  ten  byftaadt  van  Zweer ^  met  hem,  cn  met 

zetten.    Door  den  noodt  dan  dus  geperH,  en  met  eenen, 
om  zynen  godtloozcn  Adolph  by  zyn  leven  het  aan  hem 
gepleegde  quaadt  betaalt  te  zetten  ,  verkocht  hy  aan  den  ge- 
melden  Hertog  van  Bourgundicn , als  gezegt  is,  het  Her- 

togdom Gelder  en  't  Graaffchap  Zutphen  voor  92000. 
Rhynfche  goudtguldens ;  onder  beding  ,  dat  hy  zyn  leven 

laag  den  Hertoglyken  tytel,  de  lyftocht,  en  't  bewindt 
zou  behouden.  De  Gelderfche  HiHpry  van  J.  J.  Pontanus  Ponfan. 
en  Slichtenhorjl  wil,   tegens  alle  andere  Schryvers  a.^n,  li^H^lt- 
dat  dit  geene  verkoping,  en  maar  eene  verpanding,  of 
bezwaarnis  van ,  en  op  't  Hertogdom  Gelder  en  Graaf- 

fchap Z«?/'/?f;«  geweeH  zoude  zyn.  Evenwel  blykt  uit  den  Pontan. 

ganfchen  brief  geene  verpanding ;  en  men  vindt  'er  door-  Gtld. gaans  woorden  in  die  koopen  en  verkoopen  te  kennen  ̂ cfch.z. 

geevcn:    Als  ook  de  uitdrukkinge  cn  de  woorden  in  het  'Df.xt>-], Verdrag;  dat  Arnoud  %oo  lang  hy  leefde  den  Hertoglyken 
tytel ,  en  't  bewindt  zou  behouden ;  die  meer  eene  vcr- 
kopinge   (waar  van  't  volle  bezit  met  de  doodt  des 
Hertogs  Adolfs  ZOU  plaats  grypen  ,  en  aanvang  neemen  ) 
dan  eene  blootc  verpandinge  gelyken  en  bcteekenen:  dat 
ook  in  verpandinge  zoodanige  woorden  niet  gebruikt  wor- 

den ;  boven  dien  ,  verre  van  het  oogmerk  en  't  inzicht,  zoo 
wel  van  den  koper,  als  voornamelyk  van  den  verkoper; 
die  op  zodanige  wyze  zynen  zoon  zocht  te  onterven ,  cn 
onterfde:  dit  gefchiedde  in  't  jaar  1472.  den  3.  van  Win- 
tcrmaandt,  \i\\\\\c\\Bruggen ,cq.\\  Hecdtjen  in  't  Hertogdom 
Gulik,  aan  dc  grenzen  van  Gelderlandt.    Den  23.  l'^eorua- 
rius  des  volgenden  jaars  Hierf  Hertog  Arnoud  lcct  fchie- 
lyk,  in  deHadt  Graaf;  daarhy  omtrent  twee  jaaren, nade 

M  out- 
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ven  de  vier  ïooncn  die  toefchryft,  noemen!    ASCUMANNEDILF,  oudtydts  een  kapel,  of 
anderen  noch  ecncn  óV»?o«,  die  d' eerde  Heer  \"x\\Teilïngm  een  dorp  met  ecu  kapél:  ïie  op  ASSEN  DELF. 

ecweea  zou  7.y n  :  maar  die  Simon  noemen ,  fprccken  wtêr     A  S  C  M  A  N  N  E  N  ,  A  S  C  O  M  A  N  N  E  N ,  ASCH-  <",^'''«- 
van  geenen  AdcWert  noch  Henrtk:  anderen  '/.eggen  dat  de-  MANNEN;  Dus  plagten  de  Deenen  cn  Koormannm  gc-  •^«»<"^»« 
ze  tinton  niet  de  zoon  van  Arnoud^  maar  \z.n6eyjried^  of  noemt  te  vvorden,  die  dikmaals  door  liunnc  verwoede  m- 

Grav.p.  Sivaariiou  lyn.    Grave  y^racW  was  ïeer  genegen  om  den  ,  vallen  ,  in  ons  Batavien  en  elders  meer,  alles  in  de  afch 
43.44.    zoo  genaamden  geeÜelyken  Itaat  aan  te  neemen ,  van  welk  leidden:  zie  op  ASSENDELF. 

voornemen  hy  zich  ,  na  veele  moeite  en  Iterke  overredin-i     ASCONIUS,  ccrfte  Hertog  van  A4-;>T/Wif.  Delaat- 

•■  gen,  zoo  van  zynen  Vader,  als  van  d'Edelcu  des  landts,'fte  Prins  van  dat  gewed  was  Ta/jho ,  volgens  d'oiide,doch 
Voffius,  liet  beweegeu  om  'er  van  af  te  fcaan,  en  met  de  gemelde  deswegen  zeer  gebrekkclyke  Vriefchc  Kroiiyk  ;  daar  incn 

alsbo-    Lutgardis  \\\  huwelyk  te  treeden.    Na  de  doodt  van  zynen  |  zich  echter  zoo  lang  mede  moet  behelpen  tor  darmenzeker- 
vader  Dlder'tk  den  II.  heeft  hy  de  Graaflyke  rcgeeringe  van;  der  wisheit  ondervonden  hebbe.  Na  de  doodt  van  gedach- 
HollanHt  aangenomen.  |  ten  Tabbu  (omtrent  het  jaar  van  Chrillus  20.  gerekent) 
ARNULPH,  Grave  van  Hol  landt,  zoon  van  Dide-  begon  Vrieslandt  door  Hertogen  geregeert  te  worden,  die 

r//^  <:/<?»//.  zie  de  bovenftaande  pod  ARNOUD.  d' oorlogsbeftieringen  aanbevolen  waren,  als  Heirtugters,  iYlrS'm. 
ARNULPH,  ook  WARNULPH,  en  BERNOUD,  en  aanvoerders  der  heiren ;  en  waar  van  de  titel  en  naam  }^r_  i,an 

en  BE  R  NO  LD,  Btjfchop  van  Utrecht:  zie  op  BER-  van //tT^j^  is  ontdaan :  zy  hadden  in  polityke,  of  burger-  Vned.  f. 
NULPH.  lyke  zaaken  geene  zonderlinge  authoritcit  noch  magt.  17  18. 

ARUM,  een  aanzienlyk  Dorp  in  deVriefche  grieteny  A^con'ms  was  onder  hen  de  eerde,  zoon  van  Tabbo.,  laatdc  Braf. 

Jaarb. /•3p 
Scriver. 
Kr.  der 

W.La- 

ven, 

19.30 

Wonfcradcel onder  't  quartier  H^ejicrgo.    Van  de  27.  Dor 
pen  dezer  Grietenye  plagt  Arum  't  hoogde  in  des  landts 
laden  te  Üaan.    Daar  in  leggen  ésStaten.,  ofAdelyke  h\\\- 
t^w  .,Ciimmr^ga.,  Sytzama.,  cnBetjum.,  oïBcima     De  kerk 

,  cn  Predikant  van 'dit  dorp  daan  onder  't  Claffis  van  Bois- .VrteU.         .       tl/-  I waart  en  M  urki:m. 
ASCENES,  by  andere  ASCHENAS :  zie  op  AJS- 

KENAS. 
ASCH,  AST,  en  AS,  een  dorp  in  Gcldcrlandt, 

met  eene  buurt  Achter  den  Haag  genoemt,  vermidts  het 
achter  't  kadeel  van  Buren  legt,  onder  het  fchoutampt 
van  de  dadt  Buren.  Heeft  kerk  en  predikant  onder  't  Claf- 

fis van  Buren. 
ASCIBURGIUM,  eene  dadt  daar  TacHus  gewag 

van  maakt;  verhalende  dat  de  Batavi.,  onder  Claudius  Ci- 
f""       vtiis  {Klaas  den  Burger)  aldaar  de  winterlegeringe  van  eene 

Roomfche  ruiterbende  overvielen.     Zommigc  plaatzen 

'k    d  ̂fi^^^"''^  omtrent  Xanten:  Jnflus  Lipfins  is  ook  in  dat  ge- 
'voelen  geweed.    Zi<^?/;/;(^?/^;' A'^Wer  ( in  de  Oudtheden  niet 

'       onervaren)  houdt  het  voor  Afcheburg.,  eene  dadt  in  't  wef- 
terdeel  va.n  Franken/andt,  aan  de  livicr  de ATain,  halverwe- 

ge Frankfort  en  I4'^crtheim:  Maar  dit  loopt  buiten  de  paaien 
van  Bataviè'n.    Gnicciardyn  maakt  'er  Doesburg  van.  Bea- tus  Rhcnanus Duisburg.,  of  Teutebmg.,  tudTchen  IVezel  en 
Dujfeldorp:  andere  vallen  op  AJJenburg.,  by  Ajfendelf :  doch 
dan  zou  't  geene  dadt ,  maar  alleen  eene  Sterkte  geweed  zyn  , 
daar  naderhandt  een  kadeel  by  is  gebouv/t:  zie  op  ASSEN- 

BURG.   Het  is  ons  genoeg  't  verfchil  aan  te  wyzen, 
daar  wy  het  duider  geen  licht  in  konnen  geeven. 

in  De-     „Onze  landtlieden  (zeit  de  Heer  M.  Alting  )  die  de 
[crlpt     „  vlakke  landen  bewoonen,  noemen  de  dorre  velden, die 
Gerwu^j.  „  tot  goede  bouwlanden  gemaakt  zyn,  van  oudts  Efch., 
Infir.       cn  EJ/chcn:  en  zommige  zonder  eenige  blazinge  ,  en 

„  daarenboven  de  E.  in  A.  verandert  hebbende  ,  «JSfffn/ 
„  Hflcn/  van  welke  woorden  byna  ontallyke  plaatzen  in 
„  Duitichlandt  enNederlandt  haaren  naam  gekregen  hei> 
„  ben;  als  onder  andere  AJfcheburg,  of  Asburg;  waarvoor 
„  de  Latynen  en  Grieken  Afciburgium  gezegt  hebben  ;doch 
„  alleen  van  twee  plaatzen  aan  den  Rhyn,  waar  van  de 

Kwji  en  „  eene  gelegen  is  op  den  Gallifchen  oever,  tunchen_iV; 
Santen  "  ~ 

beichr. 

V.d. 
houve 
H.  V.l\r 
I.  D. 
/•8s. 

Taci 
turn 

tiard. 
Haffeit 
Be.l/«f 
Rhenan. 

(jc. 

P.J. 

f.  M 

Prins  der  Vriezen.    Hy  wordt  wel  gero'-mt  van  miltdadig- 
en  zach.tmoedigheit ,  maar  daar  wordt  bygevoegt ,  dat  hy  Chroni- 
fomtydts  zynen  fchielyk  opvliegenden  toorn  niet  genoeg /• 
wili  te  bedvvingen.   Hy  regeerde  'r  landt  in  goeden  vrede;  '^ï- 
cn  vvanneeronder  naburige  natiën  oorl')gontdont ,  bemoei- 

de hy  v.ich  om,  door  bemiddeling,  de  znaken  by  te  leg- 
gen.   Hy  hadt  met  grooten  lof  van  de  deugden  des  K-ci- 

7XTS  Antonim  Pii  hooren  fpreeken ,  dieshalven  fchikte  hy  .y,"* 
7,ynen  zoon  Adelhert  derwaarts,  om  aan  dat  hof,  naar  de  ' 
zeden  van  den  gemelden  Keizer,  zynen  wandel  te  leeren 
richten.    Ajcon:us  was  by  ieder  een  bemint,  en  wicrd  voor  . 
de  vreedtzaamde  Vord  zynes  tydts  gehouden:  Hy  prees 

den  akkerbouw  zyne  onderdaanen  zoodanig  aan,  dat  vee-  ̂ ^/J  * 
Ie  dorpen  in  Vrieslandt  opquamen,  en  wel  bevolkt  wier-  ̂ rativjc 
den:  dierf  in  't  jaar  173.  vier  zoonen  nalaatende,  name- 
lyk   Adelbold Titus .,  liichbold .,  en  Radbout  ,  of  Ratbod,  sckoiaa 
D'oudde,   /^(3'i?/;!'(3/<^,  volgie  hem  in  het  Hertogdom.  e^c 
ASHANASES,  of  ASHANAXES ,  ook  ASCHA- 

NASES,  en  ASCHANAXES,  eene  zeer  oude  Natie: 
zie  op  ASKENAS. 

A  S  1  N  G  A,  een  Adelyk  huis  in  de  Groninger  Ommelan-  Van  der 
den.,  onder  /-/««//K^o-quartier.  Hciive 

A  S  I  N  G  A  ̂ A  S  C  O  N,  in  de  Vriefche  fchriften  h.  r. de  vierde  Prins  van  Vrieslandt  gedelt,  was  een  zoon  van  Kronyft. 
Ubbo.    Na  zyn  vaders  doodt  quam  hy  in  de  regeeringe, 
omtrent  78.  jaaren  voor  Ghridus  geboorte,  tocnM.Teren- 
tius  l/arro.,  en  C.  Cajjius  Cotta  te  Romen  burgermeeders 

waren,  volgens  de  rekeninge  van  P.  IVinfemius.    Hy  was  P-^^^^i»- 
van  een  zeer  onrudig  en  daatgierig  gemoedt,  zyne  vrien-  fi"'" 
den  en  nabuuren  deedts  beoorlogende.    Men  houd  hem  ̂ ron.v. 
voor  den  opbouwer  van  Stauria,  of  Stavoren,  hoewel  an- 

deren  dellen  d^tfrifi  de  fundamenten  aireede  gel  egt,  doch -^^  'J* 
Afinga  Afco  van  de  ope  plaats  eene  dadt  zoude  gemaakt  °  ' 
hebben.    Hy  vatte  den  kryg  op  tegen  de  Batavi,  die  de  ̂'^'^^^g Vrtez.cn  over  het  Flic  niet  weinig  verdrukten  :   wierd  met  -p^iefd-t 
eenen  pyl  doodelyk  naar  't  fcheen  gewondt,  doch  genas  ̂ èv  lmn, 
weêr:  Nam  wraak  van  de  Batavi,  die  daar  op  met  de  tat  'htt 
Vriezen  tot  vrede  quamen.    Afinga  Afion  deedt  ook  de  jaar 
Deenen  in  Denemarken  den  oorlog  aan,  maar  mod  wéér  nco. 
onverrichter  zaken  te  rugge  keeren.    In  eenen  itrydt  te- 

Sattn- burz. 

veftum  cn  Vetera,  van  welke  plaatzen  Tacitus  cn  de  Reis- !  gen  de  Brabanders  wierdt  hy  andermaal  zwaar  gequetd, 
„  kaart  van  Peutinger  gewaagen  :   De  andere  legt  op  den  j  doch  geraakte  tot  gezondheit  als  voorcn;  maakte  vrede 
„  Germanifchen  oever,  tudchen  Vetera  en  de  dadt  Bata    met  hen,  en  heeft  voorts  veele  andere  daaden  en  dingen 
„  vodurum,  waar  van  niemant  melding  maakt  dan  Ptole-  'verricht.    In  zynen  tydt  en  rcgeeringe  is  de  Heer  Chnjius 
„  mxus ;  ten  waare  men  dachte  dat  op  dit  Over-Rhynfch  !  geboren.   Men  fchryft  hem  eene  rcgeeringe  van  82.  jaaren  H''"* 
„  Afciburgturn  beter  pade  het  geen  Tacitus  midchien  uit  de  Jtoe,  en  dat  hy  in  't  vyfdc  jaar  na  Ghridus  geboorte  ge-  'Vj'^r"' 
„oude  gezangen  der  Germ.anen  heeft  willen  verhaalen ,  =  dorven  zou  zyn  (by  anderen  het  10.)    Wy  zouden  vry  S 
„  doch  niet  verzekeren.    Immers  Ptolemxus  delt ///a^^ar- |  wat  meer  van  hem  konnen  uit  de  Vriefche  hidoriën  op-  •'7* 
„  gium  zzn  den  Oodkant  van  den  Rhyn ,  en  wel  van  die  i  haaien ;  maar  zy  zyn  te  zeer  verwart ,  onzeker ,  fabelachtig , 

kil  des  Rhyns,  die  door  het  Ooderlyke  gat,  of  dat  van  'enz.  en  daarom  van  ons  voorbygègaan.  Zyu  neet  Diocants „  het  Vlie,  uitloopt 
,,  Doch  by  aldien  men  op  het  onderfcheidt  van  de  leng 

„te  cn  breedte  nauwkeurig  acht  geeft,  leit  het  van  de 

Segün  is  zyn  navolger  geweed. 
ASKENAS,  ook  gefpelt  ASCENAS,   en  Gener. 

AS  CH  EN  AS ,  wa.s  7.oon  va.nGomer ,  loon  vanjaphet, 
.,,  ü^dt  Bataviidtirttyn ,  of  Batenburg,  18000.  fchrceden  (dat  .zoon  van  Noach.    De  vermaarde  Joodtfche  Hidorifchry-  flazius 

„  is  zes  uuren  gaans )  af,  ter  plaatze  daar  de  graft  van  '  ver  Flavius  Jofephus  zegt  dat  de  Afchanaxes  (van  de  Grieken  'j^f'^f^- 

„  verzyde  van  de  rechter  kil,  en  niet  meer  dan  18-00 
„  fchrecden  y^wBatavodurum ,  dat  aan  deMaaze  legt.  He- 
„  dendaags  is  in  dien  hoek  een  Parochiedorp  ,  genaamt 
„  Wederfoort.  Of 'er  ook  verder  eenige  andere  benoe- 
„  minge  is  van  Afch  of  Ejch ,  heb  ik  noch  niet  ter  deege 
„  oiiderzosjr. 

ASCL'EKERWALD.  Het  fchynt  een  kerke  van Kcnnerncrlandt ,  of  van  Amflellavdt  geweed  te  zyn,  alzoo t:na Germ, 
Jff. 
P  It 

^13. 

de  Afchanazas,  nu  Rhegines  van  dcGriekcn  genoemt;  daar 
op  vervolgt  de  gemelde  van  der  Houve:  ,,  Niemant  zal  Houve 
,,  ligtelyk  konnen  zeggen  wat  volken  zy  alhier  met  Afcha-  H.r.  Kr. 

nazas,  of  Rk-gines  'verdaan;  mogelyk  verdaan  ze  met  i-D/-9' „  Rheg.'hes  de Rhynlanders ,  die  den  oever  des  Rhyndrooms 
„  bewoonden,  waar  van  de  dadt  Rbynberk,  niet  verre  van 

„  Orfjy,  en  't  graaffchap  Meurs  en  Xanten,  de  hooftdadt 
^    ,     _       „is,  "'t  welk  ook  eenige  waarfchynlykheit  heeft;  want over  deze  gronden  het  verdrag  tuifchen  de  h\iïc\\o'p^en\,  Tacittts  w^s  Afctburgtim ,  een  dorp  onder  Co/e-w,  niet  verre 

van  Utrecht  en  Extcrn-ach,  in  het  jaar  10Ó3.  is  gemaakt;      van  Caflra  Vetera,  dat  is  Xanten,  niet  onbekent,  enz. 
waar  van  nu  meermaals.    De  weledele  Douza  acht  dat  't  Ontbreekt  aan  geene  brave  mannen  die  van  gevoelen 
men  kezen  moet  ASTETER  V/A  LD,  opdat  het  0'^/?-  zyn  dat  deze /^li  cnas  de  vader  aller  Duitfchen  is :  t l.crons-  yiitro^ 
iMude  worde:  doch  zulks  vereifchte  getoont  te  worden  mus  d'Oudtvader  ineent  zulks.    De  Joodcn  willen  dat  de  u'^rn  in 
bmnen  de  grenzen  van  Kcnnemerlandt  enSummemeere ,  bui-  Duitfchen  affcomdig  zyn  van  Askcnas,  daar  van  Genef.  X.  Utbr. 
ten  Vr'clke  dat  verdrag  niet  gaat.  '3  cu  1  Chron.  1.  ó.  gefproken  wordt;  eu  dit  is  niet  on-q;eji, 

M  i  waar- 
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waarfchynlyk ,  vcrmidts  'Tmi/Io,  of  'Tui/loMes ,  een  naam  is, 
(inzondcrhcic  als  men  'cr  Z)c  voorlKlt  )  overeen  komen- 

de met  Askcnas;  (de  AsL».is^  luidende  byna  -.üslui/hrjes.) 
Byna  dc  7.elve  woorden  gebruikt  U.  Ntui/JtLr  in  Afitiijnit. 
Gi-rui.  maar  \vy  willen  liever  ecncii  becteren  Schryvcr  , 
den  Heer  v<i>*  Lcc/tivv»,  ter  baane  brengen:  ,,  Dc  7.00- 
„  nen  vaii  Japhct,  iegt  hy,  waren  Goi/ur ,  Aloi^vg;,  Ivan, 
„  en  andere ;  Gomers  vtoonen  Aju-mu ,  en  Rif  bag  ;  hums 
„  zoonen  'Tkirjis^  Chitis,  ot'  Ids,  en  DodaniM  ,  welker 
„  ;ukümclinf;en  bczetcij  hebben  alle  de  landen  by  deHoo- 
„ge,  Noordtlche,  WeÜerlche,  en  Middel  landt  Iche  zet, 

„  \'o\^t:ns  'jfojl-pl'us  ti»tiifui(.  Iih.  i.  cup.  7.  Onder  iien  'iyn, „  door  aanwas  van  volk,  de  Keltijche  landen  in  Europa 
„  verdeelt  geworden  ;  ïoo  meent  men  dat  Riphag  naar 

Siir//.\!tiï»  ̂   Itis  naar  It.ilicyt  ̂   Doda>jim  xwvxx  Grickculandt , 

„  T'hitrfis,  oi'Jiig^us  naar  SpaKjcn en  Mugog  naar  AcNoordt- 
,,Jche  la/iden  gcicliikt  2yn:  icxw<j\c  Ajihcuas Vader  aller 
„  Kcl.'cyi,  den  nederkant  des  Rliyns  bezat,  waar  van  ,7"- 
,,fc-p/:>ns  wil  dat  dc  Duitlclic  volken  den  naam  van  Ajcha- 

tiaz,cs  behielden,  die  by  dc  Grieken  Rhegines  wierdenge- 
„  noemt;  waardoor  71/.  van  der  Houve.,  in  rync ILindtvéjl- 
boKyk  Ub.  3.  f.  4.  dc  Rh\-/;la-/tdcrs  verftaat,  en  die  den 

„oever  des  Rhynltrooms  bewoonden,  waarvan  Afehen- 
„  itirg  in  't  lande  van  Meurs,  en  Ry/iberk.,  aan  den  Ryn, 
,,  hooft/leden  zyn.  Van  Afcbotes  kinderen  ïyn  dc  Keltifihe 
„  landen  noch  verder  verdeelt  geworden;  van  Plinius  in 
„  vyf  Hammen  ,  alle  onder  Duitfchlandt,  gebragt  ;  als, 
„  I.  De  l-^iujdale// ,  die  hunne  woonlleden  hadden  tuÜchcn 
,,  dc  hoogten  der  Alpesbergen,  en  dc  rivier  den  Donuuw, 
,,  daar  onder  behoorden  de  Burgiiyidiones dat  is  de  Duit- 
.„fihen;  en  onder  hen     Ahnayijcrs welke  zyn  dc  Zra?;?- 

bergers ,  Zvfitzers,  cnZwaben.,  waar  uit  de  iicz/r^fl^f/ow  in 
„  Vrankryk  gefproten 'iyn.  II.  De  tweede  Itam  waren 
„  dc  Varini ,  dat  zyn  de  Neder-Saxcrt  ( andere  zeggen 
,,  Abarini  oi'  Palatifiers)  de  Clariü'  (de  Brandenburgers^ „  en  dc  Guttunes.,  of  Gohhcn.  III.  De  derde  (tam  waren 

„  d^ lng.evones ^  een  gedeelte  der  Cimbren.,  Tetitjlhen  {T'uit- ^^Jcben)  en  Chaucen:  welke  wederom  in  twei^n  verdeelt 
„wierden;  hooger  C^/z/r^»,  waar  onder  Brekers,  Ham- 
,,  burgers.,  «1  Lunenbttrgers .,  tuffchen  d'Elve  enWezergc- 
„zcten;  en  lager  Chaucen.,  de  Ooft-Vrïezen  en  Over-Yjfe- 

laars.,  waar  onder,  by  Adrianus  'jnnlus,  de  Goylan'ders\ „  mede  begrepen  worden :  Doch  by  Cluverius  en  anderen 
„  tcgcnfprüken.    IV.  Uit  den  vierden  ftam  vxw  Afcenas 
„  waren  ó.'  Ijlxvo/ies ,  naait  aan  den  Rhyn  gelegen,  waar 
„  onder  de  Middellandtfche  Cir/ibren^  Hermandure» Cat- 

ten cn  Cherufcen ,  of  7//r/»o^<??-j  behoorden.  V.  Uit  den 
„  vyfden  itam  waren  de  Bajlerna ,  enz.  inwoondcrs  van 
„  \  D\mi^ch Surmat!i:n ,  omtrent  de  grenzen  van  Polen:  dus 
verre  van  Leeuwen,  't  Verfchil  tulfciien  hem  en  van  der 
JJouve,  in  't  voorllellen  van  de  vyf  Stammen,  enz.  kan 
men  by  den  laatltgenoemden  tegen  dezen  Authcur  nazien. 
Buiten  tvvyfel  ftaat  het  by  de  vbornaamilc  Oudtheitsken- 
ners  vaft,  dat  Askenas  de  vader  aller  Kelten  is,  en  dat  de 
Kelten  eerlte  inwoonders  van  ondt  Batavia  geweeft  zyn. 

Wy  doen  'er  dit  noch  by  uit  iVolfg.Lazius.,  dat  Marcorfiirus 
d'ecrfte  was  die  zyn  volk  onder  Goyner,  Askenas.,  Cambri- 
vius  (  van  wien  de  Cambren,  of  Cimbren .,  den  naam  voeren  ) 
gelaten  heeft,  en  dat  dc  Celten  {Kelten)  zich  nevens  den 
Rhyn,  en  verder  nedergezet  hebbende,  in  Duitfchlandt, 
tullchen  den  Rhyn  en  de  Wezer  gekomen  zyn,  daar  men 
tegenwoordig  {^rieslandt,  Gelderlandt en  IVefiphalen  vindt. 
Men  voegt  'cr  by  dat  gedagte  Alarcomirus  (in  't  jaar  der 
wereldt  35'2f.  omtrent  3fD.  jaaren  voor  Chrijlus,  en  ten 
tyde  dat  de  twaalf  Romeinfche  tafelen  of  wetten  van  At- 

henea gehaalt  wierden)  4893Ó0.  Cimbren.,  een  overgroot 
getal ,  byeen  bragt. 

A  S  P  E  R  E  N,  in  zommige  oude  fchriften  gefpelt 
HAESPEREN,  is  een  klein  Hollandts  fteedtjcn,  in 
't  landt  van  üorkum,  aan  Gelderlandt  grenzende,  niet 
verre  van  Heukelom  en  Leerdam.,  aan  de  Linge;  van  de  by- 
woonders  genoemt  de  Lieve.,  omdat  het  water  zeer  zacht 
en  lieflyk  afvloeit;  anders  ook  Lange  water  gzhcatcn  : 

zie  op  Linge.  De  drie  fteedtjens,  Heukelom.,  Aj'peren^  cn Leerdam,  leggen  ieder  een  half  uur  van  malkandcren  ; 
mz^iv  Heukelom  vierdehalf  uur  w^in  Schoonhoven.  Waar  uit  de 

naam  van  Aj'peren  is  ontdaan,  is  in  onze  laater  tyden  niet hèel  onzeker:  want  de  Heer  z?/^;;?^  wy  ft  klaar  aan,  hoe 
,  het  is  het  oude  CASPINGIÜM  der  Oudt-Room- 
fchen,  uit  de  reiskaart  van  Peutinger:  alzoo  men  in  over- 

oude tyden  voor  Aj'peren  gczcgt  heeft  HAS  PEREN, CHASPEREN,  CASPEREN,  het  welk  de  Ro- 
meinen met  een  aanhang  van  INGEN,  die  door  ganfch 

Duitfchlandt  zeer  gemeen  is  ,  Cnfpingium  uitgelprokcn 

hebben.  Junius  noemt  het  ook  Gaj'pera.  Omtrent  tien jaaren  na  des  Hceren  geboorte  wicrdt  het  Romeinfche  le- 
ger, onder  Quintilius  Varus ,  elendig,  en  geheel  *  van  Ar- 

*  Naar  men  vindt  aangetckent ,  ontzette  zich  Keizer  Auguftus , 
op 't  hoeren  van  die  fchrikkelyke  nederlage,  zoo  zeer,  dat  hy  als  een mismoedig  menfeh  met  zyn  hooft  tegen  den  muurlicp,  menigmaal 
dc7,c  woorden  uitroepende;  Redde  legiones  Vare!  dat  is,  Variis  geeft 

m)m  legioemn  wtdsrf 
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minins,  tuflchcn  dc  rivieren  d'Ecms  en  Lippc,  geflagcn; 
eenige  Roomfche  ruiters  ontquamen  het  door  de  vlucht, 
op  het  kalteel  ASP  ERNAS.  Zommige  meenen  dat 

Aj'pernas  wel  het  kalled,  of  dc  burgt  Afperc.i  geweeft  mog- te  zyn.  Fattthct  verhaalt  dat  omtrent  het  jaar  van  Chriltus 
630.  Barthertis,  Meijer,  of  groot-Hofmeelher  van Burgun- 
dién,  geftorven  zynde,  zyn  zoon  Godin,  een  zeer  godt- 
loos  en  lichtvaerdig  mcnfch ,  zyne  (Hefmoedcr  ter  gema- 
linne  nam:  Koning  C/ui'<.'/;//j- van  V^rankryk,  deze  fnoodc 
daadt  zeer  euvel  neemendc,  beval  Arncbert,  fchoonbroe- 
der  \i\n  Godin,  volk  tc  vergaderen,  cn  dezen  bloedtfchen- 
der  om  't  leven  tc  brengen ;  die  daar  op  met  groote  ver- 
baafthcit  naar  dc  vryheit  \  mSt.Afper ,  'mAnJlraJia,  vloodt. 
Dat  HoUandt,  Zeelandt,  Utrecht,  Brabandt,  Vlaande-. 
ren,  Henegouwen,  Namen,  Luxemburg,  Lotharingen, 
enz.  eertydts  dc  voorn.iam(te  deelen  van  het  Ryk  Aujïrafia 
geweeft  zyn;  zie  op  AUSTRASIA.  Het  is  ook 
bekent  dat  veelc  kalteelen,  dorpen,  en  fteden  hare  na- 

men,  onder  het  Pausdom,  naar  dezen  of  geencu  Heilig 
hebben  bekomen.  Vermidts  nu  hier  uitdrnkkclyk  gewag 

wordt  gemaakt  van  dc  vryheit  van  St.  Aj'per,  gelegen  in 
AuJlrafia,  en  dat  Hollandt  ook  een  ftuk  van  Aiijhafia'wzs , 
houden  eenigen  voor  niet  onvvaarfchynlyk  dat  Aj'peren,  in 
't  landt  van //rf/i"/,  dus  is  gonoemt  geworden  naar  .y;;./^;^?-, 
ccnen  der  Heiligen  van  dc  R.  Kerke,  cn  dat  die  Godtn 

naar  dit  Aj'peren,  als  een  Afylum,  of  Vryplaats  in  dien 
tydt,  gevloden  is.  Het  heeft  van  oudts  een  dubbelt  blok- 

huis gehadt,  desgelyks  twee  byzondere  Hceren,  van  wien 
d'ecn,  die 't  flot  bewaarde,  naar  Hollandts  zyde,  in  het 

jaar'  1480.  uit  het  geflagt  van  Boeifclaar  was:  over  't  an- der dee] ,  en  het  bolwerk  naar  Gelderlandts  kant,  wasgc- 

ftclt  Heer  Gysbert  Piek ,  een  Geldersman:  Heer  lï'^eff'el van 
den  Boetj'elaar  liet  ,  tegens  wil  en  dank  van  Heeir  Piek, 
de  Burgundifchen  binnen  ;  daar  op  nam  deze  laatftge- 
melde  dc  vlucht  naar  Gelderlandt ,  gevende  uit  noodt  zyn 
Slot  aan  den  Burgundiër  ten  beften.  In  't  jaar  lyiy. 
vielen  de  Gelderfchen  met  groote  woede  op  Afperen  aan, 

en  deeden  'er  drie  ftormen  op,  doch  wierden  t'elkcns  af- 
geflagen  ;  met  den  vierden  razendcn  aanloop  vermeefter- 
den  zy  de  plaats,  hoewel  niet  zonder  groot  verlies  hun- 

ner legerknechten,  tot  omtrent  loco  toe;  derhal  ven  gin- 
gen ze  ook  zeer  gruwelyk  met  d'ingezetcnen  tc  werk:Geefte- 

lyken,  Wereldtlykcn ,  Mannen  en  Vrouwen  wierden  ter 
neder  gehakt,  en  met  hen  onmcnfchelyker  gehandelt  dan 
ooit  Turken,  in  hunne  hoogfte  ftrengheit ,  gedaan  hadden ;  de 
kindereu  zelfs  bleven  niet  vcrfchoont.  Na  de  uitplonderin- 
ge  verbranden  ze  dc  ftadt  tot  den  grondt  toe.  Het  is  dan 
een  plaats  (zeit  dc  Heer  Alting  weder)  van  eenen  zeer 
ouden  naam ,  als  boven  by  Cafpingium  getoont  is ;  doch 
die  by  die  oudtheit  weinig  vermaartheit  bckoomen  heeft. 

Na  de  vernietiging  van  het  graaffchap  T'e'tfterbandt ,  is  het onder  de  Heeren  van  Arkel  geraakt,  en  heeft  van  de  Vaf- 
falen  van  Arkel  tot  Heeren  gehadt,  daar  ergens  van  in 
de  oude  handtveften  wordt  gewaagt ;  en  wel  op  het  jaar 

lOfo.  en  1188.  yxwGerting-yzwAfpert.  Het  Steedtjen  met 
het  Slot  is  aan  den  flinker  kant  van  de  Linge,  5-000.  fchree- 
dcn  van  Gorichem,  met  welke  het  onder  het  gebiedt  van 
Hollandt  behoort  ;  zoo  dat  Afperen  voortydts  een  leen 

van  de  Heeren  van  Arkel  is  geweeft:  't  Verftierf  in  't  jaar 
I35'4.  (  1345'.  naar  Goudhoven  cn  van  Leeuvjen)  met  de  doodt 
van  Guido  van  Aj'peren  (gefneuvelt  in  den  ftag  tegen  de 
Vriezen)  op  zyne  eenige  dochter  Elizabeth,  vermidts  haar 

broeder.  Heer  Otlo  van  Aj'peren,  ongctrouwt  overleden, en  zy  dus  vrouwe  van  Afperen  en  //^^^/Z^/»  geworden  was : 
zy  hadt  ten  man  Heer  Robert  van  Arckel,  Heer  van  Berg- 

ambacht, wiens  erfdochter  trouwde  Dirk,  zoon  van  Jan  , 
Heer  van  Polanen.  Deze  echtgenooten  lieten  na  Heer  Otto 
van  Polanen,  Heet  van  Afperen;  wiens  dochter  Alfareda, 
Vrouwe  van  Polanen,  zich  in  echt  aan  Heer  Jan  van  Lan~ 
geraak  verknocht:  Dezer  beider  eenige  dochter  Elburg, 
trouwde  Rutger  van  den  Boetfelaar,  en  bragt  aan  hem  de 

heerlykheit  van  Afperen.  Hy  wierd  in  't  jaar  1460.  door 
eenen  Arnoudt  Piek  (het  moet  zyn  WiUem  van  Buren ) 
uit  eenen  ouden  wrok,  op  zyn  Slot  met  een  kogel  door 
het  hoofdt  gefchoten.  (Van  Leeuwen  zegt,  folio  198.  dat 

Elburg  Rutger  van  Borfele ,  in  plaats  van  Boetj'elaar , trouwde,  enz.  en  doorfchoten  wierd  van  Arnoudt P/>>f, 
in  plaats  van  Willem  van  Buren,  1460.  doch  die  feilen 
zyn  in  't  geflachtregifter  van  de  Boetfelaars  verbeetert,  fol. 
874.  in  zyn  Batavia  lllujlrata.  IVillem  van  Buren  voor- 

noemt, een Gelderfch Edelman,  is  om  deze  moordtï46o. 
onthooft.  De  heer  S.  v.  Leeuwen  heeft  den  zei  ven  misflag  ook 

gehadt  in't  ftellcn  van  //.  i-'/fX',voor  IV.  v.  Buren,  doch  is 
dit nadcrhandt  (als  gezegt  is)  herftclt.  Heer  Philips  Jakob 

van  den  Boetj'elaar,  Baron  van  Afperen,  is  federt  het  jaar 
1663.  onder  dc  Ridderfchap  cn  Edelen  van  Hollandt  be- 
fchreven;  heeft  nagelaten  Heer  Albert  van  den  Boetfelaar, 
Heer  van  Raaphorit;  wegens  dc  Ridderfchap  van  Hollandt 

gecommittcert  ter  Admiraliteit  t'Amftcrdam;  getrouwt 
aan  vrouwe  N.  N.  van  Hardenbroek. 
ASSELT,  een  dorp  in  Gelderlandt,  in  't  quarticr  van 

Roermondtf  onder  't  Droftampt  vaa  Montfort.  Toen  ge- 
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heel  Geldcriandt  en  Ziuplicn  ia  't  jaar  15-47.  ccnc  fchat- 
ting  van  75-000.  guldens  moften-opbrengen,  (tont  liet  quar- 
tier  van  iiocrrnundt  (een  der  vier  quartieren  van  die  Vor- 
iiiendom)  daar  in  op  19075-.  galdcns  gcfchat :  daar  toe  mort 

vJer  het  Droltampt  van  Muntfort  (een  van  de  zes  vcrdcclingen 
hoitve    des  Roermondtfchcn  quarticrs  :  opbrengen  2737.  guldens, 
U.  V.     12.  (t.  3;  pcnn.  welke  fom,  omgellagcn  over  dc  10.  of  11. 
Xww.  I.  dorpen  van  dat  Droftampt,  quam         daar  in  op  342. 
D.y:8i.  guldens,  4.  ft.  8.  penn.  t'zamen  met  Zivancn  te  ftaan. 
Winfem,     ASSEN,  is  een  kloolk-r  in  Drenth  gewecft;  van  dc 
ƒ  >(>5.    Drcnthers  opgerecht  ter  plaatze  daar  BiJJchop  Otto  van  Ut- 
Panian.  reclit,  door  hen  oin  't  leven  w^as  gebragt ;  tot  een  teken  van 
i.D.f.   [jup  leedtwetcn  over  dit  rnisdryt'.    Het  was  met  veelc  in- 
9°'       komften  en  landeryen  begiftigt,  en  met  Nonr.en  van  de 

order  der  Cillercienzcn  bezet:  zie  op  OTTO  DEN  II.  1 
vonder  LIPi^E,  BISSCHOP  VAN  UTRECHT. 

Picafd.    ASSEN,  een  dorp  in  't  landtfchap  Drenth;  heeft  kerk  | 
en  predikant  ftaande  onder  't  Claffis  van  Noordevctat  en  't Ooflcrmore. 
ASSENBURG,  by  lommigen  ASSEMBURG, 

ook  ASCENBURG,  voortydts  ASCENDELFS- 
BURG,  een  zeer  oudt  flot  by  't  dorp  AJJl'»delf,  in  Hol- 
landt,  onder  Kcrwerlandt  gelegen,  en  oudtydtsgccn  klein 

fieraadt  der  Ca/iiyiefaten ^  of  Kennemers  gewecd;  nu  is  't 
eene  vrye  Heerlykheit  ,  en  Bailjuwfchap  op  zichzelven. 
Dit  flot  Affcnburg  moet  onderfcheiden  worden  van  ASCI- 
EURGIÜM,  ciaar  boven  van  gefproken  is.  Dat  dit //ƒ- 

[cnbiirg  (anderen  betrekken  het^'op  A[c'tbiirgaim)  ecrtydts Ulyijcs  burgt  zou  geheeten  hebben,  alsgebouwt  van  UlyJJes^ 
toen  hv  door  Duitfchlandt  dwaalde,  is  een  verdichtzel. 
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wcddiiige,  dat  alleen  de  vyf  Dorpen,  J/fcysdelf.,  Oa/l- 
zaa/i,  jycjlzaan ,  Cror/j/>ie/sie ,  en  Cr<jm/ne>iie-Dyk jaarlyks 
van  hunne  Koeijcn  meer  melk  genoten,  dan  te  Dordrecht 
Rhynfchc  wyncn  aanquamen  ;onaangezicn  de  groote  me- 

nigte van  dien,  die  den  Rhyn  af  derwaarts,  als  de  ftapcl 
der  wynen  ,  gcvocrt  wierden.    Dezelve  Guicciardy»  ver- 

haalt 'elders,  datmen  in  zynen  tydt  (omtrent  het  jaar 
1560.)  gcmeenlyk  yder  jaar  in  deze  Landen  uit  Duitfch- 

landt kreeg  ,  en  te  Dordrecht  verftapeldc,  40000.  vaten 
Rhyiifche  wyn  ,  elk  vat  van  zes  Aamcn  Antwerpfche 
ma-at.    Mtn  kan  daar  uit  gilfen,  hoe  groot  eene  menigte 
melks  alleen  de  vyf  genoemde  Dorpen  konnen  ,  en  kon- 

den uitleveren.    In  't  jaar  1425-.  hebben  die  van  dc  Ka-  'ais^^yr 
beljauwfche  fadie  't  Slot  te  AJ/cade/f  om  verre  gewor- 

pen, daar  die  van  Haarlem  wel  't  mcell  toe  decdcn.  In 
den  Oorlog  tullen  Spanjen  en  de  Nederlanden  (terwyl 
de  Hertog  van  Alba  hier  zoo  gruwelyk  tyrannizeerde ) 
heeft  /lijciidelf  altydt  de  zyde  der  Spaanfchen  gehouden, 
en,  gelierkt  met  de  Amltellanders ,  den  naburigen  dor- jaark 
pen  vcele  fchade  en  onheil  tocgebnigt.   Toen  Don  Fre- 
derico,  zoon  van  den  gemclden  Hertog,  Haarlem  bele- 

gert had,  pionderden  zy  al  dat  ze  konden.    De  Zaanlan- 
j  ders  waren  voor  hen  nergens  zeker ;  M'^ejlzanen  ̂   Ooflzanen., 
'en  Cromrnen'ie  liepen  ze  af,  en  verwoeftten  die  dorpen 
1  zeer  eleiidig:  het  heerlyk  dorp  IVormer  overrompeldenze, 
en  roofden  daar  alles   meer  dan  eene  week  jang;  den 

'  daar  in  zynde  ryken  buit  bragten  ze  naar  /IJJcxdelf,  als 
I  ook  hunne  andere  plonderingen.  Het  Dorp  /ijj endelf  hccït  l'-i'9' 
Kerk  en  Predikant  ftaande  onder  't  Claflis  van  Haarlerri. 

I    ASSENDELF  (HEEREN  van)  zyngeweeftuit 
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Het  is  van  oudts  de  verblyfplaats  der  Heeren  van  Affcndelf\  een  zeer  oudt  Adelyk  geOacnt.  In  t  jaar  i265-.vvas  bekent 
gcweeft,  hebbende  hooge  en  laage  Jurisdidie;  legt  zeer  i -ö^^^/-''^/.'^  van /^yAW^//,  liet  na //f;7r/;^  va^^ 
vcrniaakelyk.    Het  hedendaags  Affenburg  is  echter  hét  ou-  ;  getrouwt  met  Cornelia  van  ̂ cr  Hnrjl ,  overleden  133Ó. 

de  Slot  niet,  't  ftaat  ook  niet  op  de  zelfde  plaats  van 't '  won  by  haar  Bcv^W     Ambachtsheer  van  Affendelt, 
oude ,  dat 
faftièn,  enz.  of  in  de  oorlogen  tegen  de  Vriezen 

Gotidh. 

ind'O. 

Holt  Kr. 

met 

won  by  haar 

in  d'inlandtfche   onluften  ,  en  C^ZvAWf/^^  wiens  zoon  Mr//^,  defgelyks  Ambachtsheer,  nagelaten 

Vriezen    ver- 1  iiccft  Berilma,  Heer  van  Allendelt  ,  Ridder:  hy  ftiert 

woeft  is ;  zie  voort  de  volgende  poft.  '  kinderloos ,  niet  tegenftaande  hy  vier  vrouwen  gehadt  had- 
ASSENDEL  F,eenDorpinAW^^ö/W#,  omtrent  1  de;  dcrhalven  quam  de  Heerlykheit  A£e»delj  op  zynen 

een  myl  weegs  van 't  voortreflvk  dorp  BewrwvX-,  entwee 'broeder  Didenk  ,  d\c  door  huwelyk  ook  Ambachtsheer 

mylcn  van  Haarkr^.  In  den  brief  van  Willem  van  Gelder  !  van  Cralh-^gen,  byRottcrdam,  wierdt.  De  zoonszoonvan 

Biluhop  van  Utrecht,  van  't  jaar  1063.  wordt  dit  dorp  ge-  i  dezen  Diderïk,  Heer  Claas  van  AfFcndelf,  was  Heer  van 

fpelt  Afirnanncddf.    In  den  brief  van  Flor-is  den  I.  den  Cralingen,  Befoyen  ,  HevnerOordt,enHccms- 

//i•  Grave  van  Hollandr,  die  't  Kloofter  van  Egmondt  i  l^crk :    hadt  ter  gemalinne  Ertdochtcr  van  /-^r//, 

meteen  ftuk  landts  begiftigde,  gelegen  in  dit  dorp, wordt '  Ambachtsheer  van  KyfM,  Heer  ÜHdelanats  Ambacht,  en 
hit  Efcnmndelfi.oü  vo\gcus  CMüii-r^  aaVnrh\cn  ,  Efiunrindelft  He-,^^^^        Arrtb.icht.     De  verdere  geflachtlyfi  kan  men  ƒ  ..f9 
senoemt.    In  de  handtveften  van  D;rk  den  T.en  zevenden  :  vinden  by  W.  v.  Goudhove  en  S.  v.  Lceuiien.  Verfcheide  s.van 

Grave  van  Hollandt,  gegeeven  in  de  ftadt  Vlaardingen ,  i  Schryvers  berichten  ons    dat  het  Adelyk  geflacht  van  /^/-  Leeuvj 

ftaat  uitdrukkelyk  (gelyk  Adr.  Jumus  getuigt  daar  in  ge-  \[cndclf  gefprotcn  is  uit  den  ftam  der  Heeren  van 
 Oudt  Haar-  J^at.'ll. 

-  '  ~    --^  •     "  het I        en,  by  uitfter ving  van  verdcr_ Oir,  rechte  Erfgena-/- «3. 
men  daar  van  zyn.  Deze  voortreftelyke  Utidt  Haarlernfche 
Familie  roemde  zich  afkomftig,  en  gefproten  uithetbloet 

der  Vricfche  Koningen:  immers  was  't  eene  van  den  oudt- ften  Adeldom  van  Hollandt,  nu  verfmolten,  of  gedaalt 
in  't  huis  van  Affendelf. 
ASSENDELFS  BURG,  een  zeer  oudt  Slot ;  zie  soetel 

op  ASSENBURG.  5W. " ASENEDE  AMBACHT,  eender  vier  Ambach-  ̂ „ad. 
ten  in  het  Staats  Vlaanderen;  zy  worden  genaamt  Huljier-  pag.iox. 

Ambacht.,  Akzel-Ambacl^t Ajj'ene  de- Ambacht en  Bouchoutcr- 
Ambacht.    Dit  Ajfene  der -Ambacht  heeft  onder  zich  de  Dor- 

pen en  \i\-i2Xxc\\  Affenede  ̂   Vromdyk.,  li 'illemskerk ,  If'achie- brc/el-,  Winckler.,  Eertvelde, cn  Clufe.  Toen  voortydts  eene 
fchatting  jaarlyks  geleit  was  op  geheel  Vlaanderen,  over 
alle  Steden, Dorpen,  Caflelenyen ,  Ambachten ,  enz.  fton- 
den  de  vier  Ambachten  op  18.  ponden,  in  elke  duizent 

alles  in  dc  afch  leiden,  gehete'n  wierden  Afimannen  ,  ofiponden,  gefchatt  :  In  welke  18.  ponden  Affenede-Ambacht 

Afcrmannen.    Zommigen  "meenen  ook,  dat  de  gedachte  i  "Pbrengcn  moft  3.  ponden  16.  Ichellingen,  5-.  grooten ; 
Noormannen  dit  Ajfendelfioo  genoemt  hebben  naar  Afen  die  over  de  voorfchreye  dorpen  verdeelt  wierden. 

in  hun  vaderlandt :    maar  anderen  ,  dat  het  afgehaalt  zy     ASSENEDE, 't  Hoofdt-dorp  van  Afenedrr- Ambacht, 
uit  het  voorgcmMc  Afcr.ia>?nen  of  Afcomannen.    De  oude  in 't  Hollandtfcli  V  laanderen.  In  de  voortydie  fchatting 
Melfs  Stok-,  die  voor  400.  jaren  heeft  gefchrevcn,  noemt  (ziedebovenftaande  poft )  over  Vlaanderen  ,  moft  du  dorp  av.i.ö. 

  .     -  -   T..   J  O  (in  elke  18.  ponden ,  or  m  de  3.  p.  16.  fch.  5-.  gr. )  in   t  f.^^g, 
byzonder  lallen  i.  pont  2.  fchellingen ;  zynde  in  elke  dui-  jj^^ 
ïent  ponden  van  yder  dorp  zyne  bezwaringe. 

ASS  U  M,  een  dorp  in  Weftvrieftandt  in  Kennemer- 
landt,  in  den  Heemskerker  Ban:  dicht  aan  den  Uitgeeftcr 
Ban  •  ten  N.  O.  van  Beverwyk  :  daar  is  het  HUIS  TE 

ASSEM,  ASSEM  BURG;  en  ASSUMERVEER. 

De  Heer  Alting  vindt  het  AXEM  { iprcck  Achem )  ge- 

noemt,  zeggende,  Stoke  telt  onder  de  giften,  die  Diederik  Ger'n. 
de  II.  aan  de  Kerke  van  Egmondt  heeft  gedaan  ,  ook  ^^ 
AXEM. 

-  -  -  (ï^?!)  mccrfeöc  Ijcm  fjaar  ijoct 

5in  3Liniuicn  cnDc  in  23arljcin 
^;n  Siiwicn  cnDe  in  l)fcm         /■  Acbem 

Hedendaags  word  dit  dorp  met  een  zagter  uitfpraak  A(fum 

genoemt,  leggende  een  gemecne  Duitfche  myl  vanLimma en  Bdóihcmiim ,  Zuidtwell  aan  naar  Beverivyk  ,  daar  het  niet 
meer  dan  eene  halve  gemeenc  Duitfche  myl  af  is.    Het  is 

weleer  een  erfgoedt  gewecft  van  het  geflachte  dat  den  zei- 
ven naamvovrt,  gelyk  ilA'/u  ÓVo/v  op  het  jaar  1:03.  getuigt. 

ASTEN,  b)'  andere  ASTHEN,  qualyk ,  by  t-^a» 

Icezcn  te  hebben  )  Afcmanncdilft.  De  Heer  Alting  heeft 
aldus:  ASCUMANNEDILF.  Daarvanis  indatniecrge- 
meldt  verdrag  des  jaars  1063.  gewag  gemaakt :  en  ook 
inde  handtveft  van  Diderik  den  V.  1083.  daar  geleezen 
wordt;  ESCMUNDIDF.  Hedendaags  is  het  AS- 
SE  N  D  E  L  F  tullchen  het  Y  en  de  Zaan  ,  4000. 
fchrccden  van  Sardam,  of  Zaanredam.  Men  leeft  ook  in 
O  ud e  fch  r i  f t  e n  £g/K6»^//-  £)e w  aar fc h y  n  1  y  k  WTg e  n  s  d  e n  /f , 
ofde  grift,  daar  gewecft ,  of  van 't  Deli-meer,  act'.tcr  Aj/en- 
dc'lj\  naderhandt  tot  landt  gemaakt.  Uit  d'oude  Hiftorien 
is  het  genoeg  bekent,  hoe  ir.enigmaal  de  Deenen  en  Noor- 

mannen in  deze  Batavifche  landen  gevallen  zyn.  Dat  ze 
ook  hier  of  daar  eenige  dorpen  naar  plaatzen  in  hun  landt 

vernoemt  hebben  ,  blykt  uit  Deenemarken  in  't  Sticht 
Utrecht,  verbaftert  in  Demmerik.  Wy  vinden  ook  dat  de 
Deenen  of  Noormannen ,  om  dat  ze  in  Vrieflandt,  Hol- 

landt, ent'  Sticht  zoo  roofden,  pionderden  ,  brandden,  en 

A}j'endelf\  Efcinordetf:  dit  zyn  zyne  woorden,  da-ar  hy van  Floris  den  I.  Grave  van  Hollandt  fpreekt : 

©cfe  irlozcnji  enDe^un  tepf  «Bbeecttuit 
«Öaiicn  occ  goct  tot  ̂ gmonöe 

«cfrinojijclf  rente  ïiiif  yonöe 
<tnöe  ccnc  oncc  Caac  toe  mccDe 

Boshuifen  <3"  25iifcfiiire  cusc  t'cencc  aiiDcc  |ïeïie 
I^Eüben  fi  fo  meöe  ̂ . 

Ik  zal  'er  't  volgende  noch  by  doen.  Tuftchen  Uitgeeft 
en  Heemskerk,  by  Ajfe n de Ifs  Burgt ,  heeft  men  't  overoude 
'DorpAjpy.m,  en  achter  AJfendelf  het  Delf-meer,  naderhant door  den  Heer  van  de  plaats  tot  landt  gemaakt :  daar 
van  haaien  cenigen  des  naams  Ajfendclfs  oorfprongk  ,  en  wil- 

len datmen  Ajjhmdclf,  wegens  AJum  en  't  Delf'meer  moet 
fchryven.  Ten  tyde  van  Loms  Gnicciardyn  hadt  dit  Hol- 
landtfch  Dorp  alleen  4000.  melkgevende  Kocijen  ;  die 
winter  en  zomer ,  door  malkandercn  genomen,  ten  min- 
ften  ,  naar  des  gemeldcn  Schryvers  reekeninge ,  Sooo  ftoo- 
pen  zoete  melk  dagelyks  opleverden.  Onder  zommige 
voornaanie  pcrfoonen,  waar  onder  ook 'Johan  Bcn/iinck, 

;-439' 

Altlr.' 

Raadt  in  den  Hovc  van  Hollandt ,  was,  gefchiedde  eene  </fr  Houve,  AL  STEN;  het  is  een  Brabundtfch  dorp, 
M  3  UI 
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roemde  eUaytdt  der  Bn.'averi  en  Ca»i»efii(e» ,  ks^^ende  In  den 
lih\'n^  noch  eentje  andere  eilanden  der  l^r lezen,  als  daar  zyn , 
der  Ankers ,  Friefiabuners ,  St ariërs ,  en  Marzafiers ,  legden  tuj- 
fihen  de  twee  gaten,  zu^iar  door  den  Rhvn  uitloopt,  nament hk 
het  gat  -van  de  Maas  (HELIUM  O  S  T  1  U  M  )  en  het  gat 
van  betVlie.  Over  welke  plaats  van  Plinins  hy  lUinteekciit , 
dat  de  Uitleggers  geweldig  oneens  7.yn,  en  dat  zominigea 

de  namen  dez^er  volkeren  geheel  anders  willen  lec7.en,'en de  incellc  daar  van  uiticlirabben.  Doch  hy  oordeelt,  dat  de 
plaats  gaaf  cn  gezont  is,  en  dat  deze  namen  behouden 
moeten  worden,  behalven  dat  men  in  plaats  van  Cattchen^ 
\Cauchorum  (  welk  woordt  hy  gill  dat  tullchen  twee 
haakjens  heeft  geltaan  )  leezen  moer  Aiichonim;  zoo  dat 

jdeze  volken  hier  geplaatlt  worden  tulFchen  de  twee  ui- 
Vervolgens  quamEiw^W  tw»/Jo/V»t',  iterlte  gaten  van  den  Rhyn,  waarvan  het  flinker  is  het HELIUM  ^enaamt  ,   dat  met  de  Maas  tuHchcn 

P4  AST  ASU  AVE  AUC 

HrAvt  in  de  Mcijcry  ̂ an  den  Bof^-h ,  onder  het  quartier  vanPtv/- 
■i.  D  f-  landt.  Deze  heel  Ivklieit  hadt  van  te  vooren  hooge  en  laa- 

ge  JurifdiClie,  da.ir  aan  vergolt  van  l{''ei:t\-iins  en  'Juhanna, Jlertog  en  llertugin  van  Brabant,  den  4.  September  1362. 
ten  Brabantfchen  leenrechten  in  eeuwigdurend  bezit, 
XAnPetrus  Tuiitcrcl.  Grammaye,in  zyne  belchryvingc  van 

Peellant,  zeit ,  dat  deHeerlykheit  van  ASl'EN  (niet min  in  waardigheit,  als  die  van  Mierloo)  onlangs  voor 

zyncn  tydt  in  't  kerkelykc  afhing  van  Leur,  en  dat  het 
pronkte  met  een  uitllekend  Kalleel.  Zy  wierd  voortydts 
bezeten  door  't  gedacht  \m  Belle:  quam  in  't  jaar  14)1.  op 
Pieter  de  l  'crvainz:    kort  daar  na  aan  de  familie  der  Bec- 

'  ̂'  ken,(Baxeu.)  Reinier  \M\Brederode ,  uit  dat  zoo  doorluch 

Jenh  ï'S  HoUandtfch  gcQacht ,  heeft  ze  na  zyner  Vrouw-Moe- •  cr    ders  doodt  bezeten.  .  „  . 

U'Her-  by  anderen  Daurne,  Duerne,c\\  Heer  van  yf//e»,volgens  Oiiden- 

töttnk  huvens befchryviKge  van  V  Hertugenhofch ,  in  't  bezit ,  en  't  word 
z.D.p.  noch  van  dat  geflacht  bezeten.  Toen  voortydts  geheel 

Brabandt  op  ecne  jaarlyklche  fchatting  gezet  was  ter  fom- 

me  van  14CCC0.  guldens,  mofl  de  jVIeijcry  van  's  Her- 
togcnbofch  daar  in  lalk-n  19379.  guldens  16.  11.  3.  p. 
En  droeg  't  quartier  Peellandt  (een  der  vier  quartieren van 
de  Meijery)  daar  in  5-692.  guldens  10.  ft.  3.  penn.  welke 
omgetlagen  over  de  27.  of  iS.  dorpen  van  dit  quartier, 
mort  het  dorp  Aften  daar  in  bctaalen  312.  guldens  12.  ft. 

Germ. 
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yf/?^»  heeft  zyiie  bank  ,  beftaande  uit  zc^s  gebuurten  ;  als  . 
Kron.z.  ̂ Q^n  Aften,  dcn  Dyk,  dcu.  M'ohenberg,  f^oorlerdonken,  Segen, ^^■^^T-  en  Opheufden. 

A  S  T  A  W  A  L  D  A ,  fchryft  de  Heer  Ahing ,  is  een  dorp 
in  het  groote  Oldampt,  door  denDollart  veel  afgenomen. 
Menco  Abt  van  Werum  ftelt  het  onder  de  Wolden,  en 
diezyn  werk  vervolgt  heeftin  öo/ïfr-i'röfi.  Hedendaags  word 

het  'Oofterwalt  ̂ enocim:  gelyk  'er  noch  twee  zulke  dor- 
pen lyn,  het  eenc  in  de  Zuidtwolden,  en  het  ander  Fre- 

dewolt. 
ASTERLOO.  Die  het  vervolg  van  de  Chronyk  van 

Menco  Abt  van  Werum  gelchrcvcn^heeft,  zegt,  dat  'er  in de  Zuidtwolden  van  Fivelingo,  of  in  de  Wolden  van  het 
Oldampt,  een  Klooftcr  is  geweeft  van  dezen  naam.  Daar 
is  noch  een  dorp  in  het  Oldampt,  genoemt  IVefterlee,  vyf 
uurcn  gaans  vande  ftadtGroeningen  ,  naar  het  Zuidooften  ; 
hetwelk  een  klaar  bewys  is,  dat  'er  aan  den  overkant  een 
ander  is  ge  weeft  met  den  naam  van  OoyZ^r/f^,  dat  is ,  AJicrlo, Alting. 

ASUIN,  is  een  dorp  van  het  Graaffchap  Zutphen, 

behoudendeden  naam  van  AJèwyn,  tuftchen  Bt'.rgen  'x  Hee- 
renberg.  in  jaar  1328.  gelyk  Heda  verhaalt,  van  Gerowald  , 
zoon  van  Landuvardt,  gefchonken  aan  FrederikBiflchop 
van  Utrecht.  Ahiwg. 
AVENHORN,  of  AVENHOORN,  een  dorp 

in  Noordt-Hollandt  in  't  jaar  1436.  onder  het  Schoutfchap 
van  Hoorn  gezet.  De  predikant  van  Grofhuizen  bedient 
met  een  die  van  Avenhorn,  ftaande  onder 't  Claffis  van 
Hoorn. 
AVEZAAT,  of  AVENZAAT,  een  Gelderfch 

dorp  in  de  Nedcrbetuvv.  Toen  in  't  jaar  if47.  eenefchat- 
ting  van  75'oco.  guldens  geleit  wierdt  op  Gelderlandt  en 
"Zutphen;  was  't  quartier  van  Niewmeegen  (een  der  vier van  dit  Vorftendom  )  daar  in  op  24342.  guldens  gefchatt; 
tot  die  fom  moft  het  ampt  der  Nederbetuwe  (eene  der 

zes  verdeelingen  in  't  Niewmeegfchequartier  J  laften4383. 
guldens,  welke  omgellagen  over  de  17.  of  18.  dorpen  van 
't  Nedcrbetuws  deel,  quam  't  dorp  Avezaat  tc  ftaan  op 
324.  guldens  7.  ft.  S\.  p.  en  was  dus  een  der  hoogfte  ge- 
fchatte  dorpen  van  dat  ampt. 

A  VEN  ZATE  is,  zegt  de  Heer  Alting,  een  zekere 
kerk  op  den  rechter  oever  van  de  Linge,  beneffens  eene 
kapél  op  de  flinker,  leggende  beide  een  uur  gaans  van  de 
ftadt  Thiel.  Al  wat  de  Edele  Heer  Balderich  hier  om- 

trent heeft  bezeten,  heeft  hy  in  't  jaar  135-0.  gelyk  Bcda 
verhaalt,  weggefchonken  aan  de  kerke  van  Utrecht. 

A  U  C  H  E  R  S  ,  AUCKERS ,  in  het  Latyn  Auchi,  meent 
dc  Heer  Alting,  dat  wel  eer  geweeft  zyn  eengedeelte  van 
de  oude  Vriezen,  en  dat  zy  dezen  naam  gekregen  hebben 
van  de  laage  landen,  die  door  de  wateren  der  rivieren  en 
meeren  van  rontomme  overftroomt  cn  afgeknaagt  wor- 

den. Want  niet  verre  van  Muiden  is  een  moerachtige 
ftreek  ,  die  van  deze  Auckersdzw  naam  van  Aake-veen  behoudt : 
ja  dat  het  geheelc  Droftampt  van  Muiden  hier  van  zynen 
naam  gekregen  heeft.  Want  gelyk  de  Hoogduitfchers 
%\0  in  <iBa\u  /  cn  in  het  mecrvout  in  i©eUJ  veranderen  ;  dat 
alzoo  de  Nederlanders  (OVu  in  (ÖOlü  en  (ÖO  /  en  met  noch 
een  buiging  in  «Gpenöop  verwifielen.  Waar  van  dan  Goy- 
landt  den  naam  heeft,  als  of  men  zeide,  Ankers  landt; 
(Auchorum  terra)  en  dat  niet  alleen  dit  klein  hoekje  landt 
hier  van  den  naam  gekregen  heeft,  maar  dat  de  ganfche 
landtftreek  om  het  l^lie  daar  van  zonder  twyfel  genoemt 
is,  die  hedendaags,  hoewel  met  eenige  omzetting  van  let- 

teren, Velau-jj  genoemt  wordt.  Van  deze  Aukers  mt&nt 
de  zelve  Heer  Alting  dat  Plinius  fpreekt,  in  het  vierde 
boek  van  zyne  Hiftorie  der  Nature,  in  het  vyftiende 
hoofdtftuk:    alwaar  hy  fchryft,  dat,  behalven  het  zeer  bc- 

gat  H  Jb  Li  1  U  IVi  genaamt  ,   dat  met 
Helvoeten  GoereeïchKt ;  en  het  rechter ,  dat  tuifchen  de  eilan- 

den Ter  Schelling  en  Vlielandt  in  de  Noordt7.ee  loopt :  Eti 
dat  de  lengte  dezer  eilanden,  daar  Plinius  van  gewaagt,  ■ 
en  die  hy  oordecldt  vyf  geweeft  te  zyn,  van  den  zei- 

ven  Schryvcr   op  omtrent  hondert  duizcnt  fchreeden, 
dat  is  vyf-en-twintig  gemeenc  Duitfche  mylen,  geftclc 
worden.   Vervolgens  meent  hy  dat  het  eerfte  dezer  eilan- 

den, het  welk  zich  langs  de  graft  van  Drnfits ,  en  den 
kant  van  het  Meer  (Flcvo)  uitftrekte,  naar  de  landen  die 

den  oever  uitmaakten,  en  in  's  Landts  tale  Anwen  ge- 
noemt wierden ,  het  eilandt  der  /f.wi^<7rx  geweeft  is.  Het 

tweede,  namelyk  het  eilandt  der  Friefiabuners ,  ftelt  hy  ge- 
legen te  hebben  tuftchen  dat  groote  Meer,  (Flevo)  cn 

noch  zeer  veele  kleine  Meeren  ,   die  aan  weerkanten 
van  het  Y  zyn  geweeft.  Het  derde,  namelyk  het  eilandt 
der  Sturiers,  ftelt  hy  tulFchen  de  Saai,  of  den  Tjfelftroora, 
(vermits  zyn  water,  van  Drufus  naar  den  Vlieftroom 
afgeleidt,  toen  klein  was)  enden  gedachten  Vlieftroom, 
aan  den  anderen  kant ,  tot  aan  de  Noordtzee.  Ein- 
delyk  ftelt  hy  het  vierde,  namelyk,  der  Marfatiers,  tuf- 
fchen  de  Noordtzee,  dc  Sturiers,  en  de  voornoemde  klei- 

ne Meeren  der  Fnfiaboners.    Zoo  dat  de  Auckers  zouden 
uitmaaken  dat  gedeelte  der  Vriezen ,  die  van  dcnZuidtkant 
langs  het  Vlierneer  {Flevo)  tuffchen  de  twee  Mw/We;?/ leggen. 
Dat  'er  derhalven  de  minfte  noodtzaakelykheit  niet  is  om 
hier  de  Caucken   (C  AUCHI)  volken  die  boven  de 
Eems  gelegen  zyn,  in  te  brengen:  want  dat  deze  Auckers., 
(AUCHI)  zuivere  Vriezen  zyn  geweeft ,  die  dezen  toe- 

naam naar  den  aart  van  hunne  woonplaats  gekregen  heb- 
ben', gelyk  hier  na  van  de  Frifiaboners  en  anderen  zal  aan- 

getoont  worden. AU  F  RIED,  ofAUFRiDUS,  volgens  J  de  Beka,    Beha  m 
Suffr.  Petri,  P.  a  Diedenhoven ,  M.Voffms,  Chr.  Stephanus,  Aujrid. 
enz.   Maar  ANFRIED  en  ANSFRIED,  by  J.  Suffr. 

Veldenaar ,  d'oude  Holl.  Kronyk,  J.  J.  Pontanus,  P.Merula,  Petr. 
Dion.  Miitzaerd  ,  enz.  wierdt  in  't  jaar  994.  de  XVIII.  Cafil. 

Billchop  van  Utrecht.   Hy  was  een  getrouwt  man  :  maar  ̂ P''fi-_ 
hy  en  zyne  Gemalin,  den  anderen  eenen  tydt  lang  gehadt  '^^"'•V- hebbende,  traden  beide  in  den  geeftelyken  ftaat.    ï)e  re-  X!'^^- 
den  van  deze  veranderinge,  zegt  d'' oude  Huil.  Kronyk^  Fr. 
Dionyf.  Mutzaardt ,  eni..  was  als  volgt.    A  U  F  R  I  E  D 

Jaarh', 

V.  Holl. 

woonde  in  't  dorp  Driel,  by  Bommel,  daar  hy  Heer  van 

Ucuve r.D.f. 

19- Kot. 
Gcrm, 

Inf.P.z. 

Germ. 

was.    Zyne  zeer  Edele  Gemalin  ftont  alle  nacht  op,  en  j^-^ 

gingk  uit,  zonder  dat  'er  haar  man  iets  van  wift.  Een  van  yriesl 
Aufrieds  dienaars  bemerkte  het,  en  gaf 't  hem  te  kennen ,  ƒ -yp/" zonder  evenwel  te  konnen  zeggen,  waarze  heene  gingk.  o.Holl. 
Aufned  volgt  haar  na;  zag  dat  ze  zich  aan  de  deur  van  een  Kr.f. 
kapelletjen,  by  het  bouwhuis  der  Prooftdye,  onder  eenen  254. 
Vlierboom  nederboog,  en  daar  haare  gebeden  met  het  5.  Te/- 
hoofdt  tegen  dc  aarde  deede.  Onder  haar  gebedt  verfcheen  denaar 
of  omfcheen  haar  een  groot  en  fchoon  Hemels  licht :  Heer 
Aufried  verfchrikte  daar  van,  en  hieldt  haar  van  dien  tydt  t^rnp.f. 
afin  groote  eere;  maar  wilde  zynen  dienaar  dooden,  om  ̂ SJ» 
't  quaadt  vermoeden  dat  hy  in  hem  verwekt  hadde  :  maar  P"»'"»' 
zy  verhinderde  het,  door  hem  voor  oogen  te  ftellen,  dat  '^^r^- 
de  knecht,  reden  van  argwaan  hebbende ,  gedaan  hadt  dat  /?" 
een  getrouw  dienaar  betaamde:    Om  haare  deogdelyke    '  j  ' 
woorden  ftaakte  hy  zyn  opzet ;  en  om  haar  vroom  levens  \f^^.^^' 
wil,  heeft  hy  met  haar  de  wereldt  verlaaten:  ontfing 
kruin,  wyïng,  enz.  Dit  verhaal  vindt  men  by  eenige  R.  ̂ ^V/W 
Catholyke  Schry vers, byzommigen met  eenen  grootenop-  p^j^. 

O,  Holl. 

Kron.f. 

Hijï.op 

t  jaar 

hef  van  beider  heiligheit  in  't  verlaaten  van  't.huwelyk, 
t' aanvaarden  van  den  gecilelyken  ftaat,  enz.  Maar  Beka. 

geweeft  Canon ik,en  belchryvervand'UtrechtfcheBiirchop-  ^'^ 
pen,  gelyk  ook  Veldenaar  ,\n  de  befchryvinge  dezer  Prelaten , 
en  Didenhuven  de  Epifcopis  Germ.  maaken  ganfch  geen  ge-  j^^grkl. 
wagvan  deze  Legende,  verm.ocdclyk  in  later  tydt  verdicht 
ten  goede,  of  verdacht  by  de  laatftgenoemde  Schry  vers,  en 
als  zoodanig,  om  de  eere  hunner  deftigheit,  en  Hiftorien  pp^, 
niet  te  krenken,  overgeflagen,  of  niet  geacht,  immers  de 
Hiftorien  niet  ingelyft.  Verfcheide  Schryvers  berichtenons  Ponian. 
dat  Aufried  in  een  Klooftcr  gingk,  nadat  zyne  Vrouw ,  zon-  Geld 
der  kinderen  na  te  laten,  overleden  was.  Hy  wordt  Gxi-  gfch.r. 
ve  van  Hoey  en  Teifierbandt  geheten;  zyne  goederen  ver-  D  ƒ. 51. 
deelde  hy  onder  zyne  bloctverwanten  :    maar  fchonk  'er 
ook  een  groot  deel  van  aan  d'Utrechtfche  kerk  ,  of,  ge- 

lyk 
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lyk  men  toen  fprak,  aan  St.  Marten.  D'oude  Hollandtfche 
Kronyk,  om  zyne  hciligheit  en  godtvrucht  noch  hooger 
op  te  vy'iclen  ,  zegt,dathy  alle  zynetydelykegocderenom 
Godts  wil  gaf,  en  om  den  dicnlt  Godts^daar  mee  te  ver- 

meerderen: maakt 'er  ook  den  Inventaris  \a.n:  namelyk, 
aan  de  kerk  te  Luik  het  Graaffchap  Hoey;  aan  de  kerk  van 

Utrecht  het  Graaffchap  T'eijlcrbandt  en  Bratus-handt ,  of- pant:  Fr.  Dtonyf.  Mutzaardt  ftelt,  dat  hy  de  heerlykheit 
van  Hoeye  aan  de  kerk  van  Luik  gaf,  en  zyne  verdere  goe- 

deren, waar  onder 't  voornaamlte  was  het  Graaffchap  van 
Tetfterhandt ,  eensdeels  onder  zyne  vrienden  verdeelde  ; 
anderdeels  aan  't  Bifdom  van  Utrecht  hechtte.  De  nauw- 

keurige onderzoekers  berichten  ons,  dat/^«/r/V^/hctmeefte 
deel  zyner  Heerlykheden  (want  hy  was  Grave  van  Hoeye., 

T'eifterbandt en  Bratus-bandt Heer  van  Altena.,  enz.)  aan zyne  bloetvrienden  uitdeelde;  doch  zulkerwyze,  dat  ze 
die  als  Leenen  der  Bifdommenvan  Luiken.  Utrecht  zouden 
bezitten.  Het  graaffchap  Teifterbandt  lag,  volgens  Jan 

Veldenaar,  by  'ïhiel  in  de  Betuwe  en  Thieler-waerdt ,  en 
een  deel  in  de  Bommeler-waerdt :  ook  plagt  het  Landt 
van  Altena  daaronder  te  behooren :  zie  op  TEISTER- 

B  ANDT.  Nadcrhandt,  zegt  'J.  J.  Fontaan.,  is  de  naam 
van  't  Graaffchap  'Teijierbandt  by  de  Graven  van  Zutphen., 
en  Vorllcn  van  GV/i/fr  aangenomen ,  nergens  anders  om, 
dan  om  dat  ze  een  goedt  rak  daar  van  te  geef  bezaten. 

Aufried  nn,  't  zy  by  't  leven,  't  zy  na  de  doodt  van  zyne 
Vrouwe, in  'tKloolter  gegaan,  oefende  zich  zoodanig  in 't 
Icezen  van  Godtvruchtige  boeken,  dat  men  hem,  na  de 
doodt  van  Blffchop  Baldmnus ,  den  Utrechtfchen  BifTchop- 
lyken  ftoel  waardig  achtte.  In  'tjaar  994.  wicrd  hy  tot 
dien  Üaat  verkoren.  In  'tjaar  loOf.  heeft  hy  't  Kloofter 
Hohorji,  naderhandt  den  Heiligen  berg  geheten  ,  gefticht 
dichte  by  Ar/iersfoort.  De  daar  in  zynde  Monikken  waren 
van  St.  Benedidtus  Orden.  Tot  onderhoudt  van 't  zelve 
gaf  hy,  volgens  oude  brieven,  't  geen  hem  behoorde  in  de 
Boerfchap  Dryele  ,da:iT:  hy,  in  zynen  wercldtlykea  (laat  ,zyn 
verblyf  plag  te  hebben,  in  't  landt  van  Teijierbandt;  de 
helft  van  den  Tol  en  de  Munt  te  Fuchte;  't  Bofch  van  Er-  \ 
wieho.,  een  dorp  hy  Hardervjyk  en  't  vierde  deel  van  't 
Bofch  in  Fughoute;  t'  zamen  met  de  Hotftede  en  berg  Ho-  j 
horfi.,  nevens  d'omklevende  Manfen,  Bollenen ,  Weyden , 
Wanteringen,  enz.  tot  aan  Stoutenburg  toe  ;  voorts  de 
Vlekken  Hcfen.,  en  Zoyfl;  behalven  noch  de  Kerken  van 
Ermeloo.,  Groningen,  Dockingen ,  Mafemunjler ,  L:eve/Kun/ier^ 
Leyre,  Schwindrecht ,  Humerte ,  en  Loyjaen.  In 't  jaar  loOf.  j 
{omtrent  de  (lichting  des  gemelden  klooflers)  wierd 
Aufried  aan  beide  zyne  oogen  blindt:  toen  gingk  hy  in 
dat  Convent  als  monnik,  en  leidde  een  devoot  en  innig 
leven,  naar  de  wyze  van  dien  tydt,  tot  dat  hy  aldaar 
overleedt,  nadat  hy  14.  jaren  lang  BifTchopwas  geweelt. 
Zyn  doodt  wordt  op  den  5-.  Nonas  van  May  1008.  geltelt.  | 
Hy  leit  in  'c  voornoemde  klooiier  begraaven  ;  word  onder  j 
de  Heiligen  gerekent;  en  is  op  een  na  de  laatfte  der  Bif- 
fchoppen,  die  in  Suffrtdi  Petri  Catalogus  Ep^jCop.  Ultraj.\ 
voor  zynen  naam  met  een  letter  S{Sanéi)  pronkt.  Zyn  j 
navolger  is  Adelboldus  geweeft.  | 

Het  geen  onze  niewe  Hollandtfche  Schryvers  van  dezen  i 
Utrechtfchen  Biiïchop  A  U  F  R I  D  U  S ,  anders  AN  S-  i 
FRIDUS,  hebben  byeen  gehaalt ,  zullen  wy ,  als  heel  | 
kort  en  omzigtig,  hier  in 't  geheel  byvoegen,  waar  in  niets 
van  zyne  Legende,  of  die  zyner  Gemalinne,  ftaande  hu- 
welyk,  gemeldt  wordt:  een  vermoedelyk  bewys,  -dat  de- 

le twee  R.  Priefters  dit  verhaal  voor  niet  geloofwaardig 
keuren;  want  anderzins ,  't  zy  waar,  of  verdicht,  fchynt 
het  geenen  vreemden  grondtflag,  waarom  Aufridus  en 
zyne  Echtgenoote  den  wereldtlyken  ftaat  hebben  verlaaten  , 
en  tot  den  geeftelyken  zyn  overgegaan  :    dit  volgende 
vinden  wy  alleen  van  hen ,  in  't  eerde  deel  van  Batavia 
Sacra,  van  de  629.  bladzyde,  tot  de  63Ó.  nopende  dezen 
Biflchop ,  aangeteekent. 

„  Na  de  doodt  van  Boudewyn,  Biflchop  van  Utrecht ,  is 
„de  Graaf  Ansfridus  a  door  de  Utrechtfche  geeftelykheit  tot 

Bijfchop  gekozen;  en  heeft  die  waardigheit  op  het  bevel 
„  van  Keizer  Otto  den  HL  en  door  toedoen  van  den  Luik- 
„  fchen  Billchop  Notgeri^,  in  zyn  weerwil ,  moeten  aan- 
„  neemen. 

„  Sigebertus  van  b  Gemblours ,  wiens  woorden  door  c  Al- 
„  i'mf/»  mannetje  na  mannetje  uitgefchreeven  zyn,fpreekt 
„  aldus  van  dezen  Aufndus:  Op  dezen  tydt  was  Aufridus  in 
,,  groote  achtrnge  onder  de  Franfchen  :  hy  was  voor  dezen  Graaf 

van  Brabant ,  en  niet  min  wegens  zyne  gerechtigheit ,  alswe- 
gens  zyne  weretdtfche  mogt  vermaart  ge  wee  ft.  Maar  hy 

„  heeft  den  kr\gs-gordel  afgeleit,  en  zich  tot  Klerk  laaten  fchee- 
ren :  en  hy  is  zoo  -verre  gekorrien,  dat  hy  Bifjchop'van  Utrecht 

„  gewydt  is  geweeft. 
„  By  den  Luikfchen  Kronyk-fchryver  ftaat  hy  te  boek 

„  voor  Grave  van  Hoey  en  van  Loven ,  en  by  anderen 
-,,ook  voor  Grave  (i.)  van  Dinant.    Hy  d  was  een  groot 

voor- 
„  (i.)  Volgens  d'Outreman,  in  zyne  hiftorie  van  Vdencyn,  is „  hy  de  zoon  geweeft  van  Lambertus  Grave  van  Loven;  die  in  de 

3,  Brabantfche  hiftorie  wel  bekent  is,  en  die  getrouwe  was  met 
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'„  Gerberga  ,  de  dochter  van  Karei  Hartog  van  Lottcringcn.  Deze „  Lambertus  was,  volgens  Divxns,  van  zyn  vrouv/s  wcge  Graaf 
„van  Loven,  enz.  en  hy  had  van  rechtswegen  ook  Hartog  van 
„  Lotteringcn  moeten  zyn :  ma-ar  dit  Hartogdom  wierd  door  Kei- 
„  zer  Hennkden  II.  gegecven  aan  den  zoone  van  (Jodefridus Grave 

„  van  Ardennes.  Volgens  gemelden  d'Outreman  zmj  onze  Ansfri- dus  zynen  Vader  gevolgt  zyn  in  de  regeeringe.  ,/r,n  Heda  heeft 
„  zeifin  de  Kronyk  van  Affligcm  geleezen  dat  Ansfridus,  Hertog 
„  van  Brabant,  naderhandt  Biflchop  van  Utrecht  is  geworden.  Maar 
,,  Divjeus  zegt  duidelyk  dat  Lambertus  opgevolgt  is  door  zynen 
„  zoon  Henricus.  Hut  welke  echter  te  verftaan  zal  zyn  van  het 
„  Graaflchap  van  Loven:  dewyl  Sigebertus,  die  in  de  Nederlandt- 
„  fche  hiftorien  wel  ervaaren  was,  opentlyk  getuigt  dat  hy  Graaf 
„  van  Brabant  is  geweeft,  te  weeten  van  een  goedt  getal  dorpen, 
„  landcrycn  en  lieden  in  Brabant  gelegen. 

„  voorjïander  der  gerechtigheit;  en  daar  waren  geene  giften  of 
„  gaven  magtig  genoeg  om  hem  van  den  rechten  weg  af  te 
,,  trekken.  "Zyne  redenen  waren  zodanig  gefchikt  naar  de  re- „  gels  der  rniddelmatigheit ,  en  befcheidenheit ,  dat  hy  de  fpreuk 

van  den  Poëet,  Niet  al  te,  naar  den  letter  wel  heeft  vjaar- 
„  genomen   ^ 

,,  Hy  wijl  alle  zyne  redenen  in  zynen  dagelykfchen  or/irriegang 
,,  altydt  op  eene  zagte  envriendelyke  wyze  door  eenige  voorbeelden 
„  uit  de  H.  Schrtftuure  te  zouten. . . .  Hy  had  dikwils  eenige 
,,  uitgeleeze  fpreuken  in  den  mondt,  die  hy  uit  de  kerkvergade- 

ringen  en  byecnkomjlen  der  oudtvaderen  hadt  getrokken.  Ieder 
„  een,  jong  en  oudt,  had  het grootfte  vermaak  van  de  wereldt 
,,  in  hem  te  hoor  en  fpreekcn:  en  niemant  zou  V  hart  gehadt 
„  hebben  om  V  geen  hy  vajlgejielt  en  bevolen  had ,  tegen  te 

,,  flrceven. 

„  Als  hy  nu  Biflchop  was,  heeft  hy  op  een  heuvel,  drie 
„  mylen  van  Utrecht  over  de  rivier  gelegen,  een  Kloofter 

„  gefticht,  en  aan  't  zelve  behoorlyke  inkomften  toege- 
,,  wezen;  om  daar  van  tydt  tot  tydt,  bulten  'tgewoelder 
,,  wereldt,  Godt  in  alle  vryheit  te  gaan  bidden.  .  .  . 

„  De  plaats  daar  dit  Kloofter  gefticht  is  geweeft,  iseerft 
„  Hohorji,  nadcchandt  Heiligen  berg ,  en  eindelykS.  Mariaas 
„  berg  genoenit  geweeft ,  en  is  digt  by  Amersfoort  gele- 
„gen._ 
„  Dit  leeren  wy  uit  eenen  ouden  brief,  die  eerftvanfia- 

„  chelius ,  en  naderhant  van  de  Bollandiften  voorden  dag 
,,  is  gebragt;  alwaar  de  Biflchop  Ansfridus  bekent  maakt 
„  dat  hy  op  een  plaats,  met  naame  Hohorji,  een  Kloofter 
,,  heeft  geftigt  ter  eere  van  onzen  Hcere  Jefus-Chriftus  ̂  
,,  van  de  H.  Mangdt  Maria,  en  van  de  Heilige  Apoftelen 
,,  Petrus  en  Paulus ,  mitsgaders  van  den  H.  Martinus ,  zy- 
,,  nen  byzonderen  Patroon;  zodanig  dat  de  broeders,  die 
„  naar  den  regel  van  S.  Benedióius  gelukkiglyk  zoeken  te 
„  leeven,  goede  gelegentheit  hebben  om  hunne  levens-da- 
,,  gen  daar  te  flyten.  En  hy  heeft  hun  ten  dien  einde  ge- 

,,  fchonken^l  wat  hy  bezat  in  het  dorp  e  Thnle  in 't  landt „  Teijierbandt.  Dit  is  opentlyk  en  voor  behoorlyke  getui- 
„  gen  gedaan  in  de  kerke  van  onzen  L.  Vrouwe,  en  van 
,,  S.  Maarten,  in  Hohorji,  op  den  dag  van  de  inwydinge 
„  der  zelve  kerke,  den  18.  November,  in  het  jaar  onzes 

„  Heeren  1006.  in  de  vierde  Indiélie.  Vervolgens  zyn  'er 
twaalf  Monikken  uit  d'Abdye  van  S.  Fitus  te  Glad- 

„  beek  in  dit  niewe  Kloofter  geplaatft,  onder  den  Abt 
,,  Weringerus ,  een  geleerdt  en  godtvruchtig  man  ;  aanwiea 
,,  Adelboldus,  de  nazaat  van  Ansfridus,  zekere  tienden  heeft 
,,  gefchonken.  De  twede  Abt  is  geweeft  Adelbertus.  Na 
,,  hem  heeft  Bifl[chop  Bemoldus,  of  Bernulfus,  deze  Abdye 
„  overgebragt  in  de  ftadt  Utrecht,  en  de  Abdye  van  S. 
,,  Paulus  doen  noemen:  alwaar  Gervicus  de  derde  Abt, 
„  vxnlVeringerus  af  te  rekenen,  maar  de  eerftevanS.P^«- 
,,  lus  Abdye  bi  uien  de  ftadt  Utrecht  is  geweeft.  Dusverre 
,,  uit  Mirccus.  ( 2.  ) 

,,  Als  Ansfridus  op  het  lefte  van  zyn  leven  van  grooten 
„  ouderdom  blindt  was  geworden,  heeft  hy  in  de  Abdye, 

„  die  hy  zelf  gefticht  had,  het  Monniks-kleedt  aangetrok- 
„  ken,  en  heeft  daar,  zoo  als  de  Schryvers  getuigen,  da- 
„  gelyks  72.  armen  met  eigen  handen  gefpyft.  Zyn  leven 
,,  is  befchrevendoor  eenen  naamloozen  Monnik  uit  de  ge- 
„  melde  Abdye  van  S.  Paulus;  en  by  gevolg  na  het  jaar 
„  lOfO.  wanneer  de  voorgemelde  verandering  in  dezeAb- 
„  dye  is  voorgevallen.    Deze  befchryving  is  door  de  Bol- 

lan- 

„  (2.)  Heda  verhaalt  uit  de  Luikfche  Jaarboeken,  hoe  dat  hy 
„ook  een  Nonne-ldoofter  heeft  gelticht  in  het  dorp  Thoren,  in 
„  Luiker-landt  gelegen :  daar  zyne  huisvrouw  Hilswindis,  Gravin 
„  van  Stryen,  ook  Nonne  is  geworden.  Hunne  dochter  Benedicta 
„  is  daar  ook  naderhandt  Abdis  gew  eeft ,  en  wordt  ook  voor  een 
„  mede-ftigtfter  van  dat  kloofter  gehouden ,  voor  zoo  veel  als  zy 
„  de  begiftigingen  van  hare  ouderen  heeft  goedtgekeurt en beveftigt. 

„  Noch  verhaalt  de  zelve  Heda  dat  Ansfridus  in  handen  van  Ot- 
„  toden  II.  ten  behoeve  van  den  Biflchop  en  de  Kerke  van  Luik  ,  at- 
„  ftant  heeft  gedaan  van  het  Graaffchap  van  Huy:  en  dat  Otto  dezen 
„afftant,  op  het  verz.oek  van  de  Keizerinne  Theophania,  niet 
„  alleen  heeft  goedt  gekeurt;  maar  zelf  oolc,  ten  behoeve  van  O. 
„  L.  Vrouws  Kerke  te  Huy,  afftant  heeft  gedaan  v.in  alle  zyne 
„  rechten  die  hem  op  de  munt,  op  den  tol,  cn  auderzins,  aldaar 
„  toebehoorden. 
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„  bt/J'/lfM^  gclyk  reeds  geicgt  is  ,  genueii  gemaakt  in 
hunne  Levens  der  Heiligen.* 
„  De  heilige  Ansfruius  Haat  ook  met  lof  vermeldt  by  den 

„  Kroii)klehryv(.r  van  Saxeii ;  dewelke  verzekert  dat  hy 
„  ̂ellorven  is  in  't  jaar  1010.    Deic  Schryver,  die  het 
„werkje  van  den  voornoemden  Monnik  had  gcleezen, 

verhaalt  in  deier  voege  de  doodt  van  den  zeiven  Ansfn- 
^,(ius  :    Ansfi  idits  hltyidt  ̂ eiuurdc»  Z-yndc ,  vjuondc  in  de  Abdye 

va»  onze  L.  (■ 'rouwe,  gelc^^e»  in  de  vourjladt  va»  Utrecht  ̂  
en  door  her/i  z.elfgejluht :  d.uir  hy  in  eene  duodelyke  krankheit 

,,  is  ge  vallen  ,  die  hem  van  Kersmis  af  tot  l\.ruisvindtng  toe  hee  ft 

„  afyemat,  en  emdelyk  ook  in  't  graf  geholpen.    Als  zyne  doodt 
„  nai/\'  was ,  heeft  hy  een  kruisje  gezien ,  het  welk  op  K.yn  ven- 

Jier^  *ia  dat  hy  blindt  was  geworden  ,gefihildert  was  geweejl ; 

„  en  heeft  daar' uit  verftaan  dat  hy  het  onvergankelyke  licht  in „     korte  zoude  aanfchunwen. 
Als  hy  zyne  laatjle  gerechte»  hadde  0Mtfa>igen ,  en  zich  met 

„  het  teken  des  H.  Kruis  getekent ,  is  hy  met  een  groot  betrouwen 
„  of  de  Moeder  Godts ,  wien  hy  zich  zeiven ,  en  al  wat  hem 

ei^e»  was  had  overgegeeve» ,  in  den  Ileere  ontjlaapcn.  Hy  is, 

„  volgens  //f^/<«,  geÜorven  in  't  jaar  looli.  't  welk  ook  het 
„  zeggen  h  van  meelt  alle  de  Schryvcrs;  bchalvcn  dat  'er 
„  eenige  weinigen  zyn  die  zyne  doodt  tot  op  het  tweede 

jaar  daar  na  verfchuiven,  als  de  gemelde  Kronyklchry- 
„ver,  gelyk  reeds  geregt  is,  en  Lambertus  Schafnabur- 
„  gsfijis^  die  aldus  fpreekt:  In  het  jaar  JOio.  is  Aufridus 

,,  BiJ/'chop  van  Utrecht  overleden ,  enz, „  De  Utrechtenaars  hebben  zyn  lichaam  met  gewelt 
„ -weggehaalt ,   zonder  iets  tc  paflen  op  den  tegenltandt 
,,  van  'de  Abdifle  Be»ediJia,  dochter  van  Afisfndus  ,  dc- „  welke  haren  vader  ter  zelve  plaatze  wilde  bcgraaven 
„  hebben,  daar  hy  overleden  was.    Zoo  is  hy  dan,  zegt 

Ileda,  begraaven  in  den  Utrechtfchen  Dom  aan  dezuidt- 
ïyde  :  en  zyne  gedachtenis  ftaat  in  dengeellelyken  Dag- 
wyzer  aangetekeat  op  den  3.  dag  van  iVley. 
,,  Behalven  Bommel  en  meer  andere  Landeryen,  die 
A/3sfridus\OOT  S.  MaartenskcrkcvanOttoden  /II.  hadt  ver- 

„  kregen,  hectt  hy  noch  omtrent  het  jaar  1003.  van  den 
„  Roomfchen  Koning den  II.  verworven,  dat  zoo 

wel  de  flaaven,  als  de  vrye  perfoonen  der  Utrechtfche 
„  kerke ,  niet  dan  door  den  Advokaat ,  dat  is  denBefcherm- 
„  heer  der  zelve  kerke,  geoordeelt  zouden  worden  :  mits- 
,,  gaders  dat  de  goederen  van  uithecmfche  Priellers  na 

1     hunne  doodt  aan  de  zelve  kerke  zouden  vervallen:  't 
,,  welk  in  onzen  tydt  het  recht  der  kleederen  genoemt 
„  wordt.    De  opene  brief  van  deze  vergunninge  is  tevin- 
„  den  by  a  Heda ,  en  by  Bokkcnberg  in  zyne  noch  b  onge- 
,,  drukte  brieven.  (  3. ) 

,,  Het  doodt-boek  van  S.  Salvators  kerke  te  Utrecht 
„  fpreekt  aldus  van  den  heiligen  Ansfridus: 

„  Op  den  derden  Mey  is  geftorven  dc  BiJJchop  Ansfridus  ;  die 
aan  S.  Maartens  kerke  ,   en  aan  ons  gefchonken  heeft  zyne 

„  goederen  by  IV ".femaal  en  'Tongerlo ,  met  het  gene  daar  onder behoorde:    waar  voor  hier  gegeeven  worden  20  fchellingen 

uit  Reinaerscop  :  en  men  zal  ''er  de  klokken  over  luiden.  (  4.  ) AUGSBUER,  ook  wel  A  U  S  B  U  E  R ,  anders 
Luike-wolde,  een  Dorp  in  Vrieslandt:  zie  op  LUTKE 
WOL  DE. 
AU  GUSTINUS-G  AE  ,  een  der  acht  dorpen 

van  de  Vriefche  grieteny  acht  Kerfpelen.,  in  't  quartier  van 
Ooftergoo.  Heeft  Kerk  en  Predikant,  die  ook  Zmderhuifum 
bedient,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Dockum. 

lidem 

ibid. 
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noch  den  bynaam  van  Lopfcnus.   De  vermaarde  Erafmiit  Fraf- 
van  Rotterdam,  die  in  't  jaar  i4'y7.  eenen  brief,  ook  in  rfmiin 
de  jaren  14119.  en  1490,  aan  hem  gelclueven  heeft,  noemt  l^i'>A 
hem  L  orn.  A  U  R  ü  T 1  N-U  S  :    eenige  meenen  dat  hy  ('^«^A, 

Leermeclter  van  trafmus  is  geweell,  het  Ichynt  te  blyken  '"'^'O. 
uit  eenen  brief  van  Atardits  Amjlelodamerjis  aan  dezen  Lor-  ̂ f^^- 

nelius  van  ter  GO\J  in  't  jaar  ifiy.  gefchrevcn  ,    waar  in  ̂">*^-f'' men  leell;  „  Erafnus  is  te  Bazel:    vVy  verwonderen  ons 
„  alle,  dat  hv  nimmermeer  van  U  melt,  daar  gy  immers 
„  altydt  geweelt  zyt  zyn  oprechte  Vriendt,  en  Mecjler. 
Hy  was  Kanonik  Regulier  (volgens  Boxhorn  ;  m.iiiT  Goud- 

hoven, Helt  Monnik  Regulier)  in  't  klooÜer  van  St.Au- 
guilyn  te  Ilemjdonck     by  Dordrecht;  daar  hy  in  't  jaar 
I  )■! noch  leefde ,  volgens  den  gedachten  brit.f  van  Alardus. 
Hy  is  geweeft  een  goedt  Redenaar,  Dichter,  en  Hiltory- 
fchryver,  en  was  inzonderheit  vermaart  onder  de  Puèetcn; 
zoo  dat  Keizer  Maxim-luiayi  ,  door  de  zoetigheit  zyner 
dichten,  en  bequaamheit  zyns  verrtandts  bewogen,  nem, 
door  2ynen  Gezant  Stephanus  Cracovius  ,  den  lauwer  van  Alat^. 
Apollo  toezondt.    Veele  geleerde  en  beroemde  mannen  -^mftt- 
waren  zyne.  vrienden ,  daar  onder  ook  td^tlhelmus  Heda.,  loa. 
Alardus  van  Amjieldam,  Regnerus  Snoyus ,  enz.    liehalven  ̂ ^'>xh. 
meer  andere  dingen,  heeft  hy  twee  boekjens  gefchrevcn, 

met  eene  naardien  tydt  zonderlinge  geleertlieit ,  raken-  ̂ o'-'-h de  de  gelegentheit  van  Oiidt  Batavia;  daar  in  hy  Iterk  be-  t 

weert,  tegens  Gerardus  A'oviomagcnjis ,  dat  Hollandt  een 
gedeelte  van  oudt  Batavia  is :    in  't  jaar  15-86.  zyn  ze  in'^'^^^' 
druk  uitgekomen,  door  't  bedel  van  den  geleerden  Bona- ventura  Vnlcanius ,  alsook  eenige  zyner  Latynfche  brieven. 
Het  jaar  van  zyne  doodt  vinden  wy  niet  aangeteJient. 
AURINDULIUS  wordt ,  in  de  oude  Hollandtfche 

Kroyiyk,  genoemt  Koningk  van  Vrieslandt.,  iVthenburg eii 
Hollandt.    Hy  zou  eene  Rcuzinae  ten  huwelyk  gehadt^ 
veele  kinderen  by  haar  gewonnen,  en  een  zeer  hoog  eii 
groot  Kalteel  te  Foorburg.,  in  dien  tydt  weêrgadeloos , 
gebouwt,  en  't  Aurindnlit  Slot  genoemt  hebben:  want 
hy  beminde  Hollandt  boven  alle  andere  landen,  en  koos 
het  ook  tot  zyne  woonplaatze.  Dan  noch  zou  hy  de  Stich- 

ter geweell  zyn  van  een  ander  Kaltecl ,  aan  de  Noordt- 
zyde  der  Wildernilfe,  dicht  by  Nuurdtw;k;    doch  onder 
de  invallen  der  Deenen  en  Noormannen,  die  Hollandt 
en  het  Sticht  Utrecht  zeer  verwoesten,  wierdea  beide  de- 

ze Kafteelen  '  ter  neer  geworpen.    Aurindnlius   zou  de zoon  geweeft  zyn  van  t.em.,  o{  IVUlem,  dien  men  zegt  O. Holt, 
■  den  Stichter  7'/2»//'i^zr/^/»  te  zyn:    en  de  zoon  van  Aurindu-  Kron. 
Uns  ,  Falk ,  of  Valk ,  zou  het  S iot  Valkenburg  ,  aan  den  Rhy n ,  ƒ31. 

\  gebouwt  hebben.  Omtrent  het  jaar  i5'co.  wierden  de  funda-  O  Goitd^ 
mcntendes  Kaltecls  te  Voorburg  ('t  zyvan  Aurindulius ,  of  buien 
eenen  anderen  geleit  ;  uitgegraaven.  Velerlei  vreemdighe-  K''""- 
den,  zoo  van  goude ,  zilvere ,  als  metaale  muntlhikkcn ,  enz.  ?-J- 
wierden  'er  gevonden:    waar  van  ik  'er  (zegt  de  Schry-  '^.i/"^ 
ver)  een  hebbc,  met  een  aanzicht  op  d'eene  zyde,  en  het  '  , 
omfchrift  toont  dat  het  van  Keizer  Nero  is ;  ook  noch  ' 
een  ander,  van  Keizer  Antoninus  Pius;  elk  met  eenen  af-  jj^^ 
godt  op  d'andere  zyde.    Aurindnlius  zou  zeer  lang  geleeft  HoU.Kr, 
hebben;  wordt  ook  Etzelinns,  of  Etzelin  genoemt,  waar  H,;^, 

uit,  door verbaftering,gefproten  is  EZELS-OOR:  zie 
de  volgende  poft. 
AURINDULIUS  SLOT,  een  zeer  groot  en 

fterk  Kafteel  by  /^oör^«r^  gev\'eeft ,  waarvan  inde  voorige 
poft  gefproken  is  ;  't  wordt  gezegt  dat  Anrindnlius y Koningk   van  Vrieslandt,  (dat    zich   te  dier  tydt  zeer 

AULA  DEI,  is  een  Convent  of  kloofter  geweeft ;}  wydt  uitftrekte)  l^'iltenbnrg  ,  en  Hollandt,  het  zou  ge-  Oudi 
wierdt  in  't  jaar  1^72.  verwoeft. 

Vriesl. 

achtir't regifter. 

t  wierdt  in  't  jaar  i<^~ji.  verwoelt,  met  noch  andere 
fchr  van  Cotiventen  in  Vrieslandt,  t' zamen  acht  in  getal ;  name- 

lyk  ,  Groendyk,  Hofpitaal  van  S.  'Jan  by  Sneek,  'Thabor , Ooyekloojler  ,  Achtlum  ,  Lidlum,  Oldekloojler ,  en  Monikke- 
Basum. 
AURELIUS  (CORNELIUS)  voerde  den  by- 

naam van  Aurelius  naar  zyne  geboorteftadt  Gouda ,  en 

„  f3.)  Hy  heeft  ook  een  merkelyk  gedeelte  van  zyne  eigen goe- 
„  deren  aan  de  Ker1<  van  Utrecht  gelchonkcn:  en  zyne  gift-brief, 
„  daar  over  gemaakt,  ftaat  vermeldt  by  Willem  Heda.  Maar  de 
„  zelve  Heda  klaagt  geweldig  over  het  onge!y\  van  zommige  Hee- 
„  ren  van  Wezemaal,  die  een  gedeelte  van  de  gemelde  goe- 
„  deren  in  hun  gewelt  hebben  wecten  te  krygen ;  en  dezelve ,  met 
„  eene  verkeerde  en  vallehe  godtvruchtigheit,  gefchonken  aan  de 
„  Abdye  van  Tongerloo.  Maar  die  groote  Hanlfen,  zegt  hy, 
„  hebben  Chriftus  niet  kennen  bedriegen :  want  't  is  al  zoo  verre 
„  ge'  omen ,  zegt  hy  al  vorder,  dat  de  naam  en  het  geflacht  van 
„  die  Heeren,  die  eerfl:  zoo  berucht  waren,  nu  t'eenemaal  is  uit- 
„  geftorven  en  vergceten. 

„  {4.)  Heda  en  Si.;^efridus  van  Gemblours  fchryven  dnt  dc  Dee- 
„nen,  kort  na  de  doodt  van  Ansfridus,  de  ftadt  Tiel  in  brandt 
„g.ftoken,  en  het  volgende  jaar  Ttrecht  ook  afgebrandi  hcbb.n. 
„  Biichelius  zou  daar  w  ei  aan  fcbynen  te  t'.vyfclen:  want  hy  Z'  gt 
„  dat  hy  zul-:s  by  geene  andere  Schry  vers  heeft  gevonden:  Maar 
„  't  is  goedt  dat  we  zulxs  beveftigt  vinden  door  de  oude  Kronyk 
„  van  Egmondt  (  by  Schriverius .  aangehaalt )  en  door  de  Ryrn- 
„  kronyk  van  Melis  Sto.e;  anders  hadt  het  zyn  perykcl  wcrgc- 
„  leden,  of  Heda  en  Sigcbertus  niet  wederom  beknibbelt  en  gc- 
„  btkelt  zouden  worden. 

bouwt  hebben:    Anderen  meenen  dat  het  van  Keizer  Au-  Holl.Kr. 
relianus  is  gefticht  ,   en  eerft  Aurelianum  heeft  geheten:/ 31. 
maar  dat  naderhant  die  naam  in  Aurindultnm  verandert  O. G"»'^. 

zy ;    de  oorzaak  ftelt  M.  v.  Houve  aldus  voor:    „  Dit  Kr.p.-j. „  Slot  Aurunduïmm  kan  mogelyk  dus  genoemt  zyn  de  yanitr 
Arnndtnibus ,  dat  is  van  de  Riethalmen ,  die  'er  rontom  in  j^ouve 

,,  de  laage  landen  en  veenen  plagten  te  walfen;  ofwel  h  v, 

.,  van  de  Zwaluwen  {  Hirundines)  in  't  Franfch  Arondelies,  Kron. 
,,  als  aldaar  in  groote  menigte  geneftelt  hebbende:  of  ook  2.  D.f. 
„  wel, omdat  naderhandt  in  dit  Slot  Aureliannm  de  Saxi-  100. 
„  fche  Heeren,  Comités  Arundilix  genaamt,  gewoont  heb- 

„  bende,  naar  hen  die  naam  'm^Arundilium  is  verandert; ,,  of  ook  om  dat  de  laage  landen  dlar  omtrent  Arundineta 
„  geheten  wierden  ;of  eindelyk  om  dat  het  riviertjen  Arura 
,,  daar  geloopeii  heeft.  J.  de  Beka  ,  fpreekende  van  de  ver-  Behain 
woettingen  door  de  Noormannen ,  noemt  dit  Slot  Ca- Hun^. 

flrum    Arundubït;  of  bn ,  voor  /;/' ,  door  eene  drukfeil 
mogte  ingeflopen  zyn,  weeten  wy  niet.  U''.  Heda  meent  ^ dat  Keizer  Anrelianus  in  oudt  Batavia  geweeft  is ,  en  dat 

hy  te  Voorburg  't  groote  Kafteel  Aurelianum  ,  oi  Elinium.^ 
gefticht  of  gebouwt  heeft :  vermits  men,  in  't  opgraaven 
der  grondtveften  ,muntftukktn  heeft  gevonden  van  gout, 
zilver,  en  koper,  met  het  opfchrift  van  Aurelianus.  Daar 
tegen  geeft  Adr.  Junius  het  den  naain  van  Elint  Slot,  de- 
wyl'cr  ook  eenige  penningen  uitgegraaven  zyn,  hebbende 

aan  de  eene  zyde  den  naam  van  Elm'us,  en  aan  d'andere 
Dnrojladium ,  oï  4''yk  te  Duiirfiede.    Eenige  Schry  vers,  en 
daar  onder  P.Com.  Bokkenberg,  noemen  dit  Kafteel  Ezel- 
Oors-Burgty  makende  van  Koning  Aurt»dftlifts,  ofEJinus, 

of 
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of  Etjcl'mts^  cenca  tweeden  Midas,  of  Ezels-oor.  Daar Ja>3us  Douza  fchiiiipende  op  vraagt;  wie  hier  Ezels  oorcn 
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[Icn  maar  een  Koningkryk.  Hier  ftaat  aan  te  merken,  dat  ̂ e't' 
de  Succcfile  derFraiifchc  Koningen  (afzondcrlyk  zoo  ge-  rayKr. 

hadt,  deKoüiiigk,of  Bokkcnbcrg?  Dcoude  Hollandtfche  naamt )  alleen  wordt  gcrekciu  van  die  te  Parys,  als  Ko- '^  '^ 
av.fua  liionyk  2cgt  dat  de  Leekcn,  of 't  liegt  gemeen  volk,!w>?/^,  regeerde:    vermits  die  Itadt  de  Hooftfladt  van 
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Kon'ingk  Aurindidius ,  of  Etfclinns ,  £«f/i-o£/r'noemden,  om  j geheel  Vrankryk  geworden  is.    Auftr^ifia  (het  deel  van 
dat  hy  oorcn  hadt  zoo  lang  als  die  van  eencn  Ezel :  maar  Thcodor'mis)  begreep,  volgens  den  Abt  van  Epernach  ,  het 
dit  laatfte  is  een  verdichtzcl.    D'oorfprougk  van  de  fabel  volgende  ;  de  Stichten  Utrecht.,  Keulen.,  Tricr.,  Mer/ts,  ̂ l"^^/'- 
der  Ezels-ooren  Helt  P.  Scrivemis  te  konncngcweeÜ  zyn  ;  \  Mcts,  leerdam.,  Thul:  dc  Hertogdommen ,  Graaffchappcn ,  ; 

omdat,  onder  dc  gcvonde  penningen,  zommige  hoofden  j  KcurvorikMidommen, enz.  van i?rrtZ'^W2;,6V/ia'cr,i^/i?^/,//o/-  f'^'J"  ' 
der  Borftbeelden  Helmen  hadden  met  vleugelen,  gelykj/W/;,  Zeelayidt.,  Henegouw.,  Luikcrla?idt ,  Luxemburg.,  -E/- ^^^^^ 

'fits.,  Faltz^  Ardennes ,  Baar.,  Lotharingen :    en  hy  doet  'cr  ̂   £,  /• 
by,  dat  Aufirajia  van  de  paaien  van  IJoog-Bwgundién  ht-  ,öi  * 
gon,  en  in  de  Vricfche  zee  eindigde:    befluitendc  al  't 
geen  'er  lag  tiifTchen  dc  bekentlte  rivieren,  den  Rhyn.,cn 

Schelde.    Gregorius  Turoyie>iJis  bcfchrylt  Aililrafia  zooda-  Ct.Th- 
nig,  dat  het  begreep  de  Landen,  hedensdaags  dc  X 1/ 1 1  rorj.lib. 

Nedcrlandtfche  Provinciën  geheten.    Martinus  'Zeilerus  zegt,  3''-^' Lotharingen  is  voortydts  geheel  cn  »1  onder  den  naam  van 

Aujlrafia  begrepen  geweeft,  en  heeft  ouder  de  P'ranfche 
magt  geftaan.  'Naderhandt,  als    Keizer  Lodovicus  Pius 
zyne  Koningkryken  onder  zyne  kinderen  verdeelde,  is  't 
gedachte  Aujlrafia,   gelegen  tiiflchen   den  Khyn  en  dc 
Schelde,  zynen  oudtlten  zoon  toegevoegt ;  naar 
wicn  het  ook  de  benamingc  van  Lotharingen  bekomen 
heeft:  ■.\\h0Q\YQ\  Augliertus  MiriCus.,  W\t  Regino  Prumienfis.,  -^ttgh. 
tegen  Sigcbertus  Divalus,  en  anderen,  wil  beweeren,  dat 
Lotharingen  niet  van  den  gedachten  Keizer  Lotharius ,  maar  ■^'"^i/- 
van  zynen  zoon  Lotharius  den  jongen,  dc  benamingc  van  ̂ ^k*'* 
Lotharingen  bekomen    heeft  ,    dat    Guicciardyn    toeltemt.  g'*"' 
D'eerfie  genoemde  Lotharius  is  in  't  jaar  Hff.  overleden,  P^.' 
in 't  kloolter  Pr/^»7,  dichte  by  Trier :    d'ander  Lotharius 
kinderloos  in  't  jaar  8Ó9.  te  Placentia.    Weshalven  zyn  Jj^'^i^'g 

doet)  ovel-  't  Aurindulmm  in  Hollandt  eenen  Engelfcheni  broeder.  Keizer  Ludovicus  de  H.  Lotharingen  wilde  erven  :  c!erL 
herbouwer  zouden  üellen,  die  zich  liever   met  zyn  En- 1  maar  zyn  Vaders  broeders  ,  LWoz'/Vaj- Gcr/K^Wtax ,  cn  Caro- 
gelfch  Arundelium^  en  het  Graaffchap  Arundel^  in  Suj}ex.,\lus  Calvzis fteldcn  'er  zich  tegen:    echter  hebbenze  het 
vrolyk  maake.  !  Landt  onder  zich  gedeclt.    Dit  Koningryk  yf«/?r^/z(Z  be-  ̂-/^^'r. 
AUSTERHAULA,  een  der  14.  Dorpen  van  de  j  greep,  behalven  het  Landtfchap  nu  Lotharingen '^zwozvCiX..,  ̂ t'"^''' 

Vriefche  Grictenye  Domevjcrflal .,  in  't  quartier  der  Zeven-  \  ook  Elj'as .,  Luxemburg.,  de  Bojjihen  van  l^ogefus,  en  Arden- 
"jjoUlen:    wordt  anders  Oojlerhanle  geheten;  zynde  Aujierl^e.,  Namen.,  I'rier,  Henegouvj Brabandt.,  l/laandercn ,  Ba-  \' 
een  oude  fpelling  voor  öö/irr.  Het  heeft  Kerk  en  predikant  j  ^t"/.  Straatsburg.,  Spiers.,  Keulen.,  Mctz,  enz.  eenigcn  wil- 
die  ook  Oldouwer  bedient,  ftaande  onder  het  Claliis  der  len  dat  'er  ook  Zwitzerlandt  aan  behoorde.  Anderen  be- 
Zevcnivoldcn, op  h  Heerenveen.  (richten  ons,  dat  het  Koningkryk  Au/lrafia,  te  famen  ge- 
AUSTRACHIA  is,  gel  yk  de  Heer  y//f/;?^  aanmerkt,  I  nomen,  zich  van  den  Moezel  tot  den  Rhyn  heett  uitge-  chr. 

de  naam  geweell  van  het  eilandt  Amelandt,  gelyk  ̂ yf^e///»^ ;  breidt ,  en  van  daar  tot  aan  de  Elve.,  zeer  wydt  in  leng-  Hofman. 
IVeflrachia  ,   of  Wiftrachia  genoemt  wierdt :    omdat  dit  j  te  cn  breette,  en  met  een  het  grootüe  deel  der  Neder- Sp.  Kr. 
wellelyk,  en  Amelandt  oollelyk  leit,  yNordzwAe  <^e{c\\t\-\landt\che  Provintièn  bevatte.    De  vermaarde  Rechtsgeleer- ^/^.ic  z. 
den  door  de  uitwateringe  die  het  Borndiep.^  q(  B/irdipa  ,\dc  Chrijiianus  Befoldus,  en  meer  anderen,  (lellen  dat  in  CAr  Be- 
in  die  tyden  genoemt  wierdt.    Want  de  woorden  ^uge/rden  aanvang  de  Landen  die  de  Francken,  behalven  Ita-  fi^^- 
'^(^e/%t^t/  Ooge/ <ïKg/  naar  dc  verfcheide  uitfpraak ,  1  Hen ,  beheerfchten,  wierden  verdeelt  in  y^/^ra/^ï,  of  Re-  Tioff-Pr. 

beteekenen  een  en  het  zelve,  cn  wierden  by  d'oude  T>mi-\gnura  Oriëntale.,  en  Neuftria.,  of  regmrm  Occidentale.  Auftra-  "^J^^^.' fchers  vooreen  Eilandt  genomen.  Gelyk  noch  hedendaags      begreep  in  zich  hef  Landt,  van  de  Romeinen  genaamt 

inSaitra  e^nigc  Roomlchc  Keizers  dus  atgebecldt  zyn 

jg„i     vleugels  d'onkundigen ,  in  die  plompe  en  domme  eeuwe, voor  ooren  hebben  aangezien.    Ik  zelf,  zeit  de  Scbryver  , 
heb  'er  penningen  gekocht,  die  my  de  boeren  met  alle  ge- 
welt  wilden  oplhyden  dat  van  Koningk  Ezel-oor  waren ; 
de  twee  opperfte  lauwerblaadjens  van  de  krans,  die  de 

O. //e//.  Keizers  gemeenlyk  om  't  hoofdt  hebben ,  namenze  voor 
Xr.ibid.  ooren.    Noch  willen  anderen  den  naam  van  't  Slot 
Scriv.  Aurindulium  geheel  uit  Engelandt  haaien  :    De  vermaarde 

Cambdenus .,  tn  Annal.  rer.  Angl.  verdeelt  het  Graaffchap 

Sulfex  in  RapafdoChicefier .,  en  Arundel;  en  voegt 'er  by,dat 
Rogier  de  Iliontgommery  het  Kafteel ,  dat  ten  tyde  van  de 
Sa.xifche  Regeeringe  in  ftant  was ,  doch  door  de  Noor- 

mannen vernielt  wierdt,  weer  herbouwde,  en  den  naam 

dimden  ̂ "  'y*-*-''        Graaf  van  Arundalia  bequam:  Maar  toen  Ro- bert.,  zoon  van  Rogier .,  Koningk  Henrik  den  L  van  Enge- 
landt door  wedcrfpannigheit  vertoornde,  wierdt  hy  door 

den  zeiven  gebannen,  en  zyne  Majefteit  gaf 't  Kalleel Arundelinm  ten  bruidtfchat   aan   Adelef/a  ,  dochter  van 
Godevaart  met  den  Baardt,  die  hy  tot  zyne  tweede  Gema- 
linne  genomen  hadde.  Doch  wy  fcheiden  liever  van  deze 
verwarringen;  dan  dat  wy  (gelyk  ook  Balth.  Neander 

het  eilandtjen^cljirananÜOOgc/ volgens  de  Vriefche  fpraak, 
daar  de  naam  van  heeft,  als  of  men  zeide,  grauwe  Monnik- 

ken eilandt. 

AUSTRASIA,  in  d'oude  Gefchiedenisboeken  een 
Koningkryk ,  van  al  vry  een  groot  aanzien  :  Het  was  voor 
tydts  een  gedeelte  van  het  O ver-Rynfch  Duitfchlandt,  of  bepaalt  van  Ziuaben  en  Beijeren  ;  ten  werten  van  den 
liever  van  Vrankryk  (  vermits  dit  Koningkryk  zyne  landt 
paaien  tot  aan  den  Rhyn  uitltrekte )  pronkende  met  eenen 
koningklyken  Titel ;  in  zich  veele  Landtfchappen ,  tuf- 
fchen  de  Maas,  Moezel ,  Rhyn ,  Schelde,  en  den  Berg  Voge- 

fus , bevattende,  't  Wierdt  verdeelt  'm  Opper-Qi\  Ncder-Au- ftrajin:  hetNeder.,  omtrent  den  Moezel ,  komt  overeenmet 
het  Hertogdom  Lotharingen,  daarom  het  noch  dikmaals/f;^- 

D<R/jii;iy?''^/''  geheten  wordt.    Onder  Auflrajia  hebben '  behoort 
JÜP.,     Luxcrnburg,  Luik,  Lotharingen;  voorts  de  Provintiën  nuge- 
Gtogr.    noemt  Hollandt,  ZeeLindt ,  Utrecht,  Brabandt,  Vlaanderen , 
Goudh.  Henegouw,  Namen,  en  meer  andere  Landen.    Kort  voor 

in£o.  '     J^'-ir  480.  begon  't  landt  dat  Koningk  Childerik  van Holl  Kr.  (^"^^'^  bezat,  francia,  of  Frankryk  genaamt  te  worden. 
Het  wierdt  verdeelt  in  Aujhafia ,  of  Oojl-Frankryk,  en 
IVeftrafia  ,  of  IVeJlenryk,  anders  U^eft-Frankryk.  Nader- 

handt wierden  de  paaien  dan  dus,  dan  zoo  genomen  en 
verzet,  fomtydts  tot  de  rivier  de  Maas,  dan  weer  tot  de 
Scyne.  Eenigcn,  daar  onder  H:!go  Floriacenjis ,  willen  ,  dat 
Aujlrafia  zich  uitilrekte  van  den  Rhyn  tot  de  Maas ;  en 
Weflrafsa,  of  Neuftria,  van  de  Maas  tot  de  Loire.  Zom- 

mige mcenen  dat  Aujlrafia  cn  Thuringia  een  en  't  zelf- 
de zoude  zyn;  welk  Ryk  van  Thuringen  ook  in  zich  be- 

greep, nevens  meer  andere  landen  ,  een  gedeelte  van 
Batavia;  en ,  \o]gcn% M.v.  Houve ,  zou  de  Hoofdtlladt  der 

Batavifchc  Thuringers  (T'huirdrecht)  Dordrecht,  zooveel als  Thurwgdrecht ,  zyn  geweeft.  Toen  Clodoveus,  Koningk 
van  Vrankryk  ,  in 't  jaar  5-14  (beter  5-11.)  gellorven  was, 
wierd  het  Eranfchc  Ryk  onder  zyne  vier  zoonen,  Theo- 
dortcus,  Clodomir,  Childebcrt,  en  C/o^i-^r/W  verdeelt.  Den 
eerftgenoemden  hadt  hy  by  eene  Byzit  gewonnen:  de  an- 

deren by  zyne  Gemalinne  C/£///7i^<ï.  Aan  Theodoricus  quam 
het  grootftc  ftuk,  te  weeten,  geheel  Aujlrafiamci  de  Lan- 

den over  den  Rhyn;  de  drie  anderen  hadden  Neujlria; 
daar  zy  alle  t' zamen  Koningen  over  waren,  zonder  dat 
d'een  onder  deu^anderen  fiont:  echter  maakten  deze  dee- 

GaSia  Belgica,  de  Bodenzee,  Zwaben ,  Beiieren,  Ooftenryk , 
em.  Neuftria,  oï  Regnum  Occidentale  {IFeftenryk)  vervatte 

geheel  Vrankryk,  en  't  geen  de  Romeinen  Gallia  Celtica 
noemden.  Hedendaags  heeft  Auftrafia,  of  Ooft-Vrankryk 
zulken  ruimen  omtrek  niet  meer;  maar  wordt  ten  zuiden 

'  ori^, 

Fianc. 

Rhyn;  ten  ooften  van  Bohemen;  ten  noorden  van  Hef- 
fen en  'Thuringen.  Onder  Gallia  Belgica  waren  de  XVH 

Nederlandtfche  Provinticn  begrepen .  Andere  Autheuren  gaan 
wy,  om  niet  al  te  lang  te  zyn,  voorby. 
AUSTRASIA  (KONINGEN  van)  Vermidts , 

onderzoo  veele  andere  Landen,  ook  't  voornaamite  deel 
der  Vereenigde  Provintiën  onder  het  oude  Koningkryk 
Auflrafia  begrepen  was  ,  gelyk  in  de  bovengaande  poft  is 

getoont  ,  zullen  wy,  niet  buiten  't  beüek  van  ons  werk 
lüopende,  alhier  een  kort  gewag  maaken  van  de  Konin- 

gen die  dit  Ryk  beheerfcht  hebben.     Boven  hebben  wy 
aangetrokken,  hoe  na  de  doodt  van  Clodovwus,  Koning 

van  Vrankryk,  in  't  jaar  5-14.  (beter  yii.)  het  Francki^ 
fchc,  ofFranfche  Ryk,  onder  zyne  vier  zoonen  gedeelc 
wierdt;  onder  welke  T/^fo^jfar/V^j,  alhoewel  een  onechte- 
ling,  het  groötite  fluk  bequam,  miCt  den  naam  van  Au- 

ftrafia: Wat  het  in  zich  vervatte  is  daar  ook  aangehaalt.  I. 
Dus  is  de  genoemde  THEODORICUS   de  eerfte  v.Ur 
Franckifche  Koning  van  Auftrafia  geweeft:  Hy  regeerde,  Houve 
volgens  zommiger  ftelling,  17.  maar  de  Heer  yi'/fXfrrtv,  ko- 

ningklyke  Hiftorifchryver,  geeft  hem  wat  meer  dan  23.  ̂r.i.D. 
jaaren,  en  rekent  zyne  doodt  op  't  jaar  5-34.    Hy  hielt  ̂  '94- 
zyn  verblyf  binnen  Mets;  heeft  allcreerft  de  invallende  '9^, 
Noormannen ,  in  't  jaar  5-1 5-.  op  zee  geflagen.  Met  ̂ '^^P  Jj'^/^^ 
van  zynen  broeder  Clotarius,  tradt  hy  in  oorlog  tegen //«-  .g^ 
manfried.  Koning  der  Thuringers  ,  dien  hy  t' onderbragt : Dezen  Koning  van  Thuringen  houdt  M.  v.  Houve  geweelt  /.^i^ 

te  zyn  den  Koning  van  If'^yk  te Duurftede  en  Dordrecht.  Die  ty^lthr. 
van  Aiivergne ,  welke  ook  tegen  hem  opgeftaan  waren ,  <,^V;.;.i/- 
heeft  hy  itreng  geftraft.    Zyne  doodt  Hellen  eenigcn  op  53/ 
5-30.  anderen  op  't  jaar  5'32.  noch  anderen  op  't  jaar  5-31.  II. 
of  5-33.  Mezeray,  als  gezgt  is,  op  5-34.  THEODEBERT ,  Me^e- 
zoon  van  Theodoricus ,  wierdt  de  tweede  Koning  van  Au-  ruyp  i-^. 
ftrajia:  Hy  deedt  in  het  jaar  5-34.  of  5-3 j-.  eenen  krygstogt  -fi  4i. 
in  iiül.-cn,  om  zyn  ryk  te  vei-grooten,  daar  dc  magt  der  4r46. 

N  Got-'^'-^- 
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Gottcnnual  Tccrgckrcnla  was ,  cn  quammcttwcchondort  j  ning  van /^«yj^vj/;/»:  doch  quam  na  een  jaar  tydts,  al  mede 
doizcnt  niaiinca  in  'c  Hcrtogduni  iMilnau.    De  legers  der 
Romdm»  en  yiJ[^ottc»  lagen  by  P<iv'ta  tegen  over  malkan- 
deren :  vder  dezer  beide  geloofde  dat  hy  t'zyncr  hulpc 
quam;  maar  zyn  oogmerk  was  hun  beide  te  verdelgen: 
Èerll  viel  hy  op  de  yifigutten^  en  lloeg  hen :  Daar  na  ging 
iiy  op  de  Aowtvw»  los,  die  hy  gunfch  vernielde.  Doch 
ftraks  daar  na  nam  de  Honger  en  Teil  de  2ynen  by  duizen- 

den weg:  derliulven  begat  hy  zich  ten  fnelUenweêr  over 

'l gebergte,  uit  vreeze dat L'f//>../r/'«/  liemop  den  halsmogt 
komen.  \'ermidts  dc  Roomfche  Keizer  JujliHuinus  zich 
den  titel  van  FraKciscus  eii  GcrnuiKutu  toeeigende,  hielt 
y/vaii-ic-rf  dat  zoo  onduldelyk  (  omdat  JuÜiniaan  daar  door 
fcheen  te  kennen  te  geeven,dat  hy  deFranfchen  enDuit- 
ïchcn  bedwongen  hudt)  dat  hy  voornam  met  de  Fran- 
fchcn,  Duitlchen,  en  Nederlanders  eerll  'Tbraam^  daar 

.*ƒ.  V.  d.  na  ConfianümfcUn  at"  te  loopen  :  maar  dit  hoog  voornec- 
Hoitve    nien  en  opzet  liep  ichklyk  te  niet;  want  op  de  jagt  7.yn- 
H.  v.Kr.       ̂ vierdt  hy  door  het  omvallen  van  cenen  boom,  daar 

I.  D  een  woedende  Stier  tegen  aanliep,  om 't  leven  gebragt ; 
of,  gelyk  het  iMczcray  wat  duidelyker  zegt,  een  wilde 

Stier,  door  de  jagers  vervolgt,  en  dxcwT'hcudebcrt  mcttyn 
jagtgcweer  in  de  handt  inwachtte,  brak,  door  't  aanloo- 
pen  op  ecncn  boom,  eencn  zwaaren  tak  van  dien,  die 
dezen  Vorll  met  zulk  ecne  kracht  op  't  hoofdt  viel,  dat  hy 
daar  door  zeer  bezeert,  cn,  een  koorts  daar  toe  llaande, 

uit  de  wereldt  gerukt  wicrd,  in  't  14.  jaar  zyncr  regeerin- 
ge,  en  na  Chrillus  geboorte  in  't  jaar  5-48.  (by  anderen) 
yjz.  Theodcbald,  zoon  \in 'Thcodchcrt  ̂   derde  Koning  van 
Auflrafia^  was  toen  zyn  vader  llierf  maar  13.  of  14.  jaaren 
oudt,  cn  in  het  20  jaar  2yns  levens  overleedt  hy  kinder- 

loos, in 't jaar  fjf.  (by  anderen  5^9. )  Zyne  twee  üudt- 

il.us 
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uoor  hellel  van  de  voornoemde  moorderellc,  oni 't  le- 
ven, nalatcndevierbaltaarden,  ^V/ft*/!'fr/,  Childeb.-rt^  Corbc^ 

en  AIcrovcHSy  nevens  twee  andere,  wier  namen  onbekent 
zyn.  Maar  Cl'j.'nrii/s ,  de  II.  zoon  wan  Komn^C/ji/perik  van 
V'rankryk,  en  na  7.yn  vaders  doodt  Koning  iii  een  gedeel- 

te van  NL-iiJlria,  veroverde  Aujlrafia  en  Bmgitnd.c» ^  ne- 
vens de  andiere  dcelen  van  Ncnflria,  daar  "Thcodurlcns  over 

geheerfcht  hadde ;  en  wierd  dus  Koning  over  geheel  Vrank- 
ryk  :  Hy  decdt  de  bloctdorllige  moorderes fi?-«/?a7:).7<^/j  met handen  en  voeten  aan  een  woelt  paerdt  valtbinden,  cn 
daar  van  al  hollende,  of  loopendc,  voortflecpcn  ,  tot  dat 

den  geeft  gaf;  of,  volgens  anderen,  mtt  handen  en 
voeten  aan  vier  paerden  binden,  en  dus  van  een  fcheu- 

ren,  daar  na  de  ftukken  van  den  romp  verbranden.  7'heo- 
dcbcrts  doodt  word  van  Mczcray  op  't  jaar  6n.  geftelt. 
Clotarius  dan  't  gebiedt  over  't  ganfchc  Franfche  Ryk  voe- 

rende, ftelde  Pipin  \an  Landis  (een  Brabantfch  ftecdtjen 
op  de  grenzen  van  Hafpengouw)  ten  Stadthouder  en  Ka- 

pitein Generaal  over  Neder-/] ujlrafia,  en  zynen  zoon  Dago- 
bert  tot  Koning :  echter  behielt  hy  voor  zich  al  de  Arden- 

nen^ Vauge en  de  lieden  van  Ajmtaniè»^  van  de  voorige 

Auflrafifche  Koningen  bczccten.  Dus  hadt  P//>/»d'üudc 
't  bewint  over  Neder- Auflrcijia ^  dat  ook  in  zich  bevatte  dc 
zeven  nu  verccnigde  Nederiandtfche  Provinticn  ,  enz. 
Maar  Dagobcrt  re<_^eerdc  als  Koning  over  Nnordt-A ujlrafta ^ 
endusinordrc  van 't  getal  de  tiende:  alhoewel  zommi- 
gen  hem  (Theodoricus  niet  onder  dc  Kon'm^envan  Aiijira/ieu tellende)  den  IX.  reekenen.  De  Franfche  koningklyke 
Hiltorifchryvcr  DIezeray  ftelt  de  zaak  aldus :  Clotarms  de 
Groote  gaf  Aujlrafia^  voor  de  Barbarifchc  volken  bloot 

IX; 
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ftaandc, "en  dieshalvcn  cenen  Koning  van  noden  hebben- 
oomen,  Cbildebert  van  Neujlria,  te  Parys ,  en  Clotar'ais  van  j  de,  aan  zynen  zoon  Dagobcrt.,  onder  't  belcidt  van  Pij>ia 
A'Vwy^r/Vz,  te  moften  zyne  crfgenaamen  zyn  geweeft  :  I  den  ouden,  die 'er  Groothofmeefter  van  was,  en  vaa 
maar  Cbtarius  de  fterkfte  zynde  ,  maakte  zich  meefter.  | /^r»W,  BilTchop  van  Metz ;  xexmi^is  Dagobert  noch  maar 
Dus  wierdt  Clutarius  door  ge  welt  Koning  van  geheel  A»-  \      jaaren  oudt  was.    Deze  Dagobert  is,  na  de  doodt  zyns 

VI. 

Jhafia  ;  daarenboven,  door  de  doodt  van  Cbildebert,  die 
Koning  van  Neu/lria  te  Parys  was,  van  geheel  f^rankryk. 
Doch ,  na  Clotariiis  overlyden  ,  ontftont  'erweêreene  niewe 
deeling  onder  zyne  kinderen.    Cberebert,  in  wien  de  lyft 
der  Franfche  Koningen  vervolgt ,  regeerde  te  Parys,  als 
de  hooftftadt  van  Vrankryk  :  Guntram  was  Koning  van 

Orleans  cn  Biirgiindiên :  de  derde  zoon ,  C/:)/7^)m'X',  Koning 
van  Soijfons:  en  Sigeberi  Komng  \an  Aujlrafia.    Deze  broe- 

ders oorlogden  tegen  malkanderen :  Onder  deze  oneenig- 
jf  TnV/i.  heden  dcedt  Fredegond,  gemalin  van  Chilpenk  ,  Koning 
Ga ■:!!?}.  Sigebert  vermoorden  ,  in  het  jaar  fyj.  by  anderen  5-79. 
Maffon.  Chtldebert,  loony  an  Sigebert ,  Koning  van  Aujlrafia,  wierdt 
Me:.er.   Qok  Koning  van  Orleans  en  Burgundiën :  was  noch  maar 

vyf  jaaren  oudt  toen  hy  den  throon  beklom:  met  zyne 
Auftrafiërs  viel  hy  inSoilfons;  cindelyk  evenwel,  alles 
verwoeft  hebbende,  wierd  hy  geflagen.  Hy  heeft  inltaliën 

tegen  de  Lombardijers  geoorlogt,  en  hen  t' ondergebragt , alzoo  ze  zich  aan  hem  onderwierpen.     De  Vamen,  of 
G«mW»,  tegen  hem  opgeftaan,  heeft  hy  uitgerooit :  wat 
volk  dit  was ,  zie  op  GUERINEN.    In 't  jaar  5-95-.  wierd 
Cbildebert ,  te gclyk  met  zynegemalinne,  onverwacht  uit  het 
leven  gerukt ;  niet  zonder  ilerk  en  waarfchynlyk  vermoe- 

den van  vergift,  door  beftel  van  de  bovengenoemde  Fre- 
dcgond:  andere  rekenen  zyne  doodt  op  't  jaar  600.  Hy 
was  noch  maar  25-.  jaaren  oudt  toen  hy  de  wereldt  verliet. 
Twee  zoonen   liet   hy   na,  T'beodebert,  en  Tbeodoricus : TbeodoricKs  wicrdt  Koning  van Burgimdiên  cn  Orleans:  maar 
Theodebert ,  deoudtfte.  Koning  van /^/^r^7?<2 ;  diens  naams 

de  II.  en  in  't  getal  dc  VII.    Door  beftel  van  dezer  beider 
Grootmoeder,  de  godtlooze  Koningin  Brunechild,  wierd 

Diac.de  Theodebert  van  zynen  broeder  Tbeodoricus  befprongen,  en, 
gejl.       in  ecnen  flag  gevangen  bekomen ,  deed  hy  hem  onthoof- 
Ze»^,     den:  daarenboven  wierden  alle  zyne  kinderen  om 't  le- 
/.4.C.41.  ven  gebragt.  Deze Brunecbildiswai  de  dochter  van  Athana- 
Aimon.  gtldus.  Koning  der  Gotthen  in  Spanjen,  weduwe  van  Ko- 
l  3-^98.  nmgSigebert  van  Vrankryk.  Veele  onruften  en  moorderyen 
i.  4.f.  I.  Y^aiit  ze  in  de  Koningklyke  Familiën  aangerecht  :  doch 

eindelyk  ontfing  zy  haaren  loon  ,  nadat  ze  ook  dezen 
Theodericus  uit  den  weg  hadt  doen  ruimen;  alhoewel 

Reufner,  tinus  zegt,  dat  een  donderflag  hem  't  leven  benam.  Noch 
in  ge-     een  ander  verfchil  is 'er  in  dehiftoriën  :  Reufnerus  wil ,  dat mal.      een  der  zoonen  van  Tbeodebert  den  II.  de  doodt  door  de 
/fx/e«//».  vlucht  ontkomen,  en  van  hem  de  Graaflyke  familie  van 
Airnon.  Habfpurgb  afgcftamt zoude  zyn, daar  de KeizerlykeOoften- 

ryklche  linie,  in  Duitfchlandt ,  uit  gefproten  is;  als  ook 
de  Koningklyke  in  Spanjen:  Doch  Faucbct  beweert  het 
tegendeel,  verklarende  in  niet  eenen  Schryver  van  dien 
tydt  anders  gevonden  te  hebben,  dan  dat  alle  de  zoonen  van 
Theodebert  vermoort  wierdcn.  Mezeray  zegt  dat  de  ganfchc 
ftam  van  hem  uitgerooit  wierd  ,  en  dat  Brunechild  zyne 

twee  zoonen    ̂ '  ' 

XI. Franc, 

VII. 

Paul. 

Paul. 
Diacon. 

Joh. 

Gotfried. 

Meze- ray  i.d. 
to!  89. 

Vlil. 
Clodoveus  en  Meroveus ,  vermoordde  ;  den 

laatftgenoemden  tegens  eenen  muur  verpletterend?.  Dus 
v,-\cr(i  óan  Tbeodoricus ,  die  Koning  van  Burgundiën  was, en  broeder  van  Theodebert  den  II.  door  aandiyven  van 
Brunchtldis,  (moordcreflc  van  hooggemelden  zynen  broe- 

der Theodebert  den  II.  dien  zy  hadt  laaten  onthoofden  )  Ko- 

vaders  Clotarius,  in 't  jaar  62S.  (by  anderen  632.)  Ko 
ning  over  geheel  Vrankryk  geworden  ;  fchoon  hy  aan 
zynen  broeder  Aribert  een  gedeelte  van  Aquitaniën  gaf, 
die  binnen  twee  jaaren  ftierf.    Vermidts  hy  nu  tegen  de 
Sclaven,  ook  IFinidi  genoemt ,  die  niet  aflieten  van  Saxen 
en  Thuringen  te  verwoeften,  moft  oorlogen,  was  hy  ge- 
nootzaakt  zich  op  deze  zyde  des  Ryns  in  Celtica  te  hou- 

den:  Dies  liet  hy  zynen  zoon  Sigebert  voor  Koning  van 
Aiijirafia  uitroepen,  in  't  jaar  633.  (andere  ftellen  640.) 
M.  van  der  Houve  wil  beweeren,  dat  men  hier  door  Saxen  Han, 
het  Hollandtjch  IFeJi-Vrieslandt  moet  verftaan,  en  AooxTbu- 

ringen,  het  Batavijch  Thuringen,  dat  is,  l-Vyk  te  Duurjlede ,  ^i""^- 
Dordrecht,  enz.    Deze  Dagobert  was  't  die  TrajeSium,  na 
de  verwoeftinge  van  IViltenburg,  gefticht  heeft,  in  den  f'"""t 
middel-arm  van  den  Rhyn  ,  nnUtrecht;  en  hy  gaf  deze  ' 
plaats  aan  Cumbert,  Bilfchop  van  Keulen.    Over  t  jaar 

zyns  overlydens  valt  verfchil:  Eenigen  ftellen  't  op  045-.  ' 
anderen  op  643.  en  op  639.  Mezeray  op  638.  den  17.  Ja-  ̂ .  m'. nuarius.    Hy  liet  twee  zoonen  na,  Clodov  eus  den  II.  Ko-  enz,, 
ning  van  Vrankryk,  en  den  gemelden  Sigebert;  die,  al-  v.d. 
hoewel  hy  d'oudtfte  was,  en  gerechtigt  tot  de  Franfche  üouve 
heerfchappye,  x\ch  met  Aujlrajla  vergenoegt  h\c\d.  Ver-HViKt 
midts  Sigebert  geene  kinderen  hadt,  nam  hy  Hildebert  voor  2.  D. 
zynen  zoon  aan,  die  een  zoontje  was  van  zynen  Groot- ƒ  118. 
hofmeefter  Grimald;  doch  te  vroeg,  alzoo  hy  naderhandt  227. et 
eenen  zoon,  Dagobert,  beqnam:  ter  dier  oorzaake  veran- 

derde  hy  zynen  Uiterften  wille.    In  't  jaar  óyo.  overleden  S^^'^"* 

zynde,  volgens  Mezeray  den  i  Februarius  (anderen  ófó. )  P''<'^'"- noch  maar  21.  jaaren  o'udt,  liet  de  Groothofmeefter  Gri-  ; mald  den  jongen  Dagobert,  een  kindt  ten  hoogften  twee 
jaaren  oudt,  eenen  kruin  fcheeren,  en  zondt  hem  naar 
Schotlandt ,  alwaar  hy  niet  lange  daar  na  ftierf.    Het  is  niet 
gelooflyk  (merkt  de  Heer  Mezeray  hier  aan)  dat  Sigebert, 
noch  maar  19.  jaaren  oudt,  zou  gewanhoopt  hebben  van 
kinderen  te  krygen ,  ten  ware  hy  belofte  van  onthoudinge 
hadde  gedaan,  en  naderhandt,  zich  beter  bedacht  hebben- 

de, die  gebroken:  veelligt  ook  van  Grimald  uitgeftrooit, 
om  onder  dien  fchyn  het  Koningkryk  Aujlrafia  in  zyn  ge- 

welt  te  krygen.    Het  zy  zoo't  wil,  aanftondts naóV^^^fr/^ doodt  liet  Grimald  zyn  zoontje  Hildebert  voor  Koning  van 
Aufirafia  uitroepen:  Maar  zyn  ryk  duurde iliet  lang:  want 
de  Franfchen,  vervloekende  de  trouwloosheit  van  Gri- 

mald,  greepen  de  wapenen  aan,  daar  Hildebert  in  fneu- 
velde:    Grimald  namen  zy  gevangen,  wierpen  hem  te 
Parys  in  een  kerker,  daar  in  hy  zyn  leven  elendig  ein- 

digde.   Die  van  Auflr^fiia  baden  Koning  Clodoveus  van 
Vrankryk  wel  ,   dat  hy  zynen  onnozclen  Bloetver- 
want  Dagobert  uit  Schotlandt  wilde  doen  haaien  ,  en 
in  zyn  vaderlyk  Koningkryk  herftellen:  doch  eigen  be- 

lang goldt  meer  by  hem  dan  recht:  want  hy  maaivte  zyn 
eigen  toon  ,Cbilderil:  den  tweeden,  Koning  van  Aufirajia; 

die  22.  jaaren  regeerde.    Hy  was  in  't  jaar  65-8.  (  by  an- 
deren 655-.)  in  'tbcwindtgetreedcn,  immers  voerde  hy  den 

titel;  want  was  maar  4.  jaaren  oudt  toen  hy  aan  't  Ryk 
quam,  onder  't  beftier  van  den  Aullraiifchen  Groothof- 

meefter Ulfrad.    Na  dat  Clotarius  de  III.  Koning  van 

Vrank- 

XII. 

XIII. 
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Ga-iiit  V''ranltry'c ,  ïonder  kinderen  na  tc  laatcn,  in  het  jaar  66S. 
Paul  '  gcltorven  was ,  ovcr\ci  Elproir/? ,  Groot-hofmeellcr  in  iYi:'«- 
Mtrttia  ji^'^i  aldus;  dat,  indien  ChiUenk,  Koning  van 
M.v.der  gclïorven  broeders  plaats  Koning  van 
Houve.  Vranlcryk  wierd,  hy  dan  van  tynen  ftaat  afgebet  zou  wor- 
Lud  den;  daarom  wou  hy  'Thevdunctts ^  jonger  broeder  vawClo* 
Cotfrid  tarius  cn  Childertk ,  voor  Clotanus  navol^^er  doen  cr- 
Hifi.Kr.  kennen:  maar  de  wet  had  hier  in  meerder  magt  dan  2yn 

ƒ.90.  voor- cn  aanflag.  C/^/V^^err/è,  d'oudt(te,wicrd  Koning  van 
Mezer.  Vrankryk  :  'ïhcodoricus  de  kruin  gefchooren,  en  ineen 
TLr.van  kiooiler  geftoken  :  ii'^ro;?»  dcsgelyks  in  een  geeftelyk  huis 
Wrankr.  gebannen:  dus  was  Childertk  Koning  van  Vrankryk  cn 
f.D.p.  Aullrafia.  Maar,  12.  jaarendaar  na,  i^o^/////// ,  cenen EdeT- 

V''^'Yp  groote  achtbaarheit,  om  ecne  geringe  oorzaak 
■  in  't  openbaar  hebbende  doen  gccfielen ,  wierd  dat  zoo 
euvel  van  dc  Prinllen  en  den  Ryks-adel  opgenomen,  dat 

BiAdt  '■^  eene  t'zamenzweeringe  tegen  hem  fmccdden ,  en,  op 
jrame  ]'^%^  zynde,  hem  in  't  boTch  van  Lochonie  om  hals inClouu  bragten.  Het  zeltdc  trof  ook  zyne  zwangere  Gemaiinne 
j/.  B/:tsidis  y  {Mczcray  noemt  haar  Bilechilda)  en  een  klein 
sipbert  zoontje,  om  nicmant  over  te  laaten  die  deze  moordt 
Gem-  zoude  konnen  wreeken.  Daar  op  namen  de  Vcrbon- 
bkc.      denen  den  jonden  broeder  van  Clotanus  uit  het  klooUer 
XIV.  van  St.  Denys,  en  deedcn  hem  voor  Koning  \2iïïVrankryk 
Ann.  en  Aiijlrafia  uitroepen.  Hy  quam  in  't  jaar  674.  (  volgens 
Cotfrid.  J\/lczeray  ó8o. )  aan  de  kroon,  regeerde  14.  (i7.)jaaren, 
lauchet.  cn  aie'rf  te  Atrecht  in  't  jaar  691.  (694.)  D'Opperhof- mccder  Pipin  had  zich  zoo  groot  gemaakt,  dat  Theodonk  maar 

alleen  Koning  met  den  naam  was.  Na  zyne  doodt  heeft 
Pipin  ven  Herfial,  Hertog  van  Brabandt,  Majur  domo  ̂   of 
Groot-hofmeefter,  die  alles  naar  zynen  wil  regeerde,  in 

plaatze  van  T'heodoricus  ̂   oïT'hierry,  tot  Koning  van  Fr 
XV.  ryk  tn  Auftrajia  ■a.'xn'^QÜ.clt.  Clodovcus,  zoon  vanTheodorik ^ 

voerde,  gelyk  zyn  vader,  alleen  den  blooten  titel  van  Ko- 
ning, want  het  volle  bewint  matigde  Pipin  zich  zeiven 

aan  :  Hy  üierf  ook  na  twee  of  vier  jaarcn  dusgercgeert  te 

XVI.  hebben,  in  't  jaar  694.  of  6^jf.  Toen  wierd  Childebcrt  dc 
11'^"  door  P!p:n  tot  Koning  aangcftelt,  beide  van  Vrankryk 
en  Atijlrafia:  't  Was  de  broeder  van  Clodoveus;  had  in  de 
rykszaaken  niet  meer  dan  de  voorigcn  te  zeggen,  en  ló 
of  lyjaaren  lang  alleen  de  fchaduwe  van  eenen  Koning; 
quam  in  't  jaar  695-.  (698. )  aan  't  Ryk  ,  en.  overleedt  in  't 

XVII.  jïiar  711-  (yif-)  Toen  wierd  Dagobcrt^  de  II.  zoon  van 
Childcbert  ,  te  gclyk  Koning  van  Vrankryk  en  Auflrajia  , 
oudt  II.  of  12  jaaren,  overleedt  na  ruim  3.  (andere  zeg- 

gen 4. )  ja^rcn,  in 't  jaar  714.  (719.)  Daar  na  wierd  Karei 
Martel  Groot-hofmecfter,  doch  in  der  daadt  Vorft,  in  een 
ïcker  gedeelte  vany^/^/r^//ö,  die  eencn  Clotarius  ten  Koning 
Helde.  Reinfroy^  Groot-hofmeefter  in  Neujlna,  hadt  ten 
Koning  opgeworpen  cenen  üauiél,  by  hem  uit  hetklooder 
getrokken,  en  Chilperik  hernoemt:  eenige  meenen  dat  hy 

dc  zoon  van  C/i/'/^/t'Z'trï  was ;  anderen  van  "Z7^corfon«^/;  weer XVIII.  anderen  van  den  vermoorden  Childertk.  Dus  was  dan 
C/o/^jr7«/ Koning  van  Auftrafia.  Zommigc  Schryvers  maa- 
kcn  hem  den  zoon  v^^n'TheodoricHs  den  III.  onlangs  tevoo- rcn  overleden  ;  anderen  den  zoon  van  Clodoveus  den  II. 
Chilperik y  die  van  Ranfroy  Koning  van  Neuflrien  aangeitelt 
was,  trok  op  tcgens  Aiiftrafia^  doch  wierd  Kar  el  Mar- 

tel geflagcn ;  die  zich  daar  door  mecdcr  van  geheel  Neu- 
Trithem.fi'^'^'  en  Bnrgtmdtën  maakte.    Omtrent  dezen  tydt  fiierf 
Mtriila  Clotaritis  y  titulair  Koning  van  Auflrajia;  zoo  dat  Karei 
P  Aimi-  Martel  het  beftier  over  ganfch  Vrankryk  voerde.  Rainfruy 
lius  V   tiok  tegen  Martel  te  velde ;  hy  hadt  ten  byltander  Eudcs 

uteri.    Hertog  van  Aquitani'én;  doch  door  Karei  Martel  ganfch gcflagen ,  begaf  Etides  zich  naar  zyn  Hertogdom ,  met  zich 
voerende  C/jj/per/^,  Koning  van  iVip/^y/riij.    Van  dien  tydt 
af  regeerde  Karei  Martel  alleen,  zonder  Koning:  Doch 
bemerkende  dat  het  volk  daar  in  geen  genoegen  nam, 

XIX.  cifchte  hy  C/.);7/)w,(-,  cerft  D^.w7  genocmt ,  van  EWt-x,  die 
hem  liet  volgen ;  fteldc  hem  ook  ten  Koning  van  Vrankryk 
cn  Auftrafia:  maar  twee  jaaren  daar  na,  in  't  jaar  722.  by 
anderen  727-  overleedt  hy.    Straks  deede  Karei  Martel , 

XX.  om  het  volk  te  paaijen  ,  T'heodoricus ,  of  Thierry  den  1 1. bygenaamt  van  Chetles ,  zoon  van  Dagohert  den  II.  noch 
^.^  zeer  jong,  Koning  over  Vrankryk  en  /^«/Zr^T/z^uitroepen. 

Gothid  volgens  Mezeray.,  in  't  jaar  738.  in  't  23.  jaar 
Me-er  '  '^^"^  oudefdoms.    Drie  jaaren  lang  hielt  Martel  het  Ryk dAu-     '■onder  Koning,  en  overleedt  in  het  jaar  741.    Voor  zyne 
xtrre.     ̂ ^oodt  verdeelde  hy  geheel  Vrankryk  onder  zyne  drie  zóo- 

nen  ;  al-eens  of  hy  'er  volkomen  Heer  over  was:  Caro- 
XXI.  gaf  hy  Auftrafia.,  Zwahcn en  Thuringen:  üHn  Pipyn 

denkleenen,  of  den  jongen  Neuftria,  Burgundii-n.,  Septi- 
manicn.,  en  Provence:  aan  Grijfon  een  gedeelte  tuffchcn  de 
Landen  zyncr  twee  broederen  ,  bcftaande  in  eenige  Hukken 
der  drie  Koningkryken  van  Vrankryk:  Doch  beide  d' ande- 

re vielen  dezen  wel  haalt  op  't  1yf,  en  hielden  hem  ge- 
vangen. In  't  jaar  743.  of  744.  beflotcn  Carlornan  en  Pipin , 

om  't  gemor  des  volks  weg  tc  necmen  ,  en  dewyl  het 
Ryk  nu  vyf  jaaren  lang  zonder  Koning  was  geweeft,  weêr  1 

cenen  Naamkoning  aan  te  ftellen  ;  derhalven  verkozen' 
ze  Childertk,  den  broeder  van  Theodortk  ,  of  'Thierrv  van 
Cèellesy  of  van  Cto^rn^j  den  UI.  Hy  kreeg  den  bynaamvan 
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,  den  Bo.'fctf,  of  den  Ofttziaden,  't  zy  dat  hy 't  waarlyk  was, 
'  of  om  dat  dc  broeders  het  volk,  om  hun  oogmerk  te  :)crei- 
kcn,  zulks  wysmaaktcn.  Immers  onder  deze  voorwending 
heeft  Pipin  de  kleine  by  Paus  Zacharias  te  wege  gebrai't, 
dat  Childerik  van  de  kroon  berooft,  Monnik  gemaakt,  cn 

hy  in  zyne  plaats  Koning  van  Vrankryk  wierd.    In  't  jaar 
_5'7i.  of  5-72.  ruim  vier  jaaren  te  voorcn  ,  had  Carloman  zich  ''l'"" 
in  een  kloofter  begecven,  en  't  kleedt  van  St.  Benediétus  "f^^'- 

order  aangenomen:  daarom  regeerde  Pipin  nu  alleen  ;  hy  ̂'''i'»'- 
Hierfin't  jaar  768.    Dus,  met  Pipin  emdigende,  hebben  '^'"'jr wy  't  gebragt  tot  aan  de  regecringe  van  Karei  den  Grootcn.,  "-  "fr  _ 
zoon  van  Pipin  den  kleinen,  met  wien  d' afzonderlyke 
tcllinge  der  Auftraffche  Koni'.gcn  ophoudt.    Het  geencwy  laml 
hier  zoo  kort  als  mogclyk  is  by  een  trekken,  zal  uit  de  sthaf"- 
Schryvers,in  de kanttckeningc  aangeweezen,  brcederkon-  nalurg. 
nen  blyken,  ook  volkomcner  bericht  uit  gchaalt  worden:  si^eb. 
wyltaakcn't  hier,  hebbende  het  onzes  pligts  geacht,  naar-  üembU* 
dien  oudt  Batavia  een  groot  (hik  \an  Auftrafia  is  geweeft,  cenf  Ot, 
het  niet  in  't  geheel  te  konnen  noch  mogen  voorbygaan ,  trlfm- 
cn  fomtydts,  om  den  fchakel  niette  bretken,  buiten  di^Z'''"h  v 
paaien  der  zeven  Vereenigde  Provinticn  moeten  fpringcn ;  ''^■'^''i 
ondertufichcn  het  gcene  daar  in  misgrepen,  ook  dat  \t  f''!'i''ial-' zoo  langen  draadt  van  gerekt  is,  den  lezer  verzoekende 
te  willen  over  't  hoofdt  zien.    Middelerwyle  Haat  het 
vafl,  volgens 'tgetuigenilfe  onzer  grcotlle  en  voornaamfte 
Schryvcren,  dat  zoo  wel  onder  dc  Romeinen  als  laatcr  ̂ ''"Z-'^' 
tyden  (zelfs  dezer  Auftrafifche  Koningen,  en  anderen)  de  ̂'^"ï- 
Bataviers  altydt  hunnen  ouden  Haat  eener  Republyke  en  J'^' 
vryheit  behouden  en  bevochten  hebben.  * AU  TT  RECHT,  de  oude,  en  oudentydtfe  eigen 
naam  der  Hadt  Utrecht:  zie  op  UTRECHT. 
A  U  W  E  R  D  E  R  -  Z  Y  L  ,    anders    ook  gefpelt 

AU  WA  ER  DER-,  maar  eigcntlyker  AD  U  WA  ER- 
DE  R- ,  of  ̂   D  U  WA  E  R  D  E  R-Z  Y  L ,  eene  Sterkte 
of  Schans,  omtrent  twee  uurcn  beneden  de  Hadt  Gronin- 

gen, aan  het  loopend  diep:  vallende  het  Adwerder  diep 
aldaar  toe.     In  't  jaar  I5'93.  bcfprong  Verdugo  met  zy- 

ne Spaanfchen  ca  ander  volk  deze  Veiling,  beHormde  ze 

ook  tot  twee  keerenzeer  bloedig,  daar  in  hy  t'elktns  dap- 
per wierd  afgeflagen  :    doch  in  den  laatHen  cn  derdtin  Minfèm. 

Horm  mceHer  geworden,  wierd  het  daar  binnen  leggende  Kron.-j. 
Guarnizocn,  uit  120.  koppen  bcHaande,  op  't  wreedHe 
om 't  leven  gebragt.    In  het  volgende  jaar,  toen  Grave/-^"* 
tVillern  ,  Stadthouder  van  Vrieslandt,  Groningen ,  en  Om- 

melanden, nevens  Prins  Maurits  van  Naliauw,  dc  Hadt 
Groningen  belegerden,  en  vervolgens  veroverden,  wierd 
AU  WAERDER-ZYL  eerH  aangetaH.    De  daar  bin- 

nen leggende  vyandtlyke  Hopmannen  ,  fchoon  'er  geen kans  was  om  de  Schans  te  behouden  ,  verdeedigden  ze 
echter  hartnekkig:  weshalvendcStaatfchc  foldaten,  bran- 

dende van  ccnen  vuurigen  drift,  om  wraake  te  neemeii 
over  den  moordt  aan  hunne  Spitsbroederen ,  by  de  voorle- 
denjaarfche  veroveringe  door  de  Spaanfchen  gepleegt,  het 
bevel  van  aanval  van  hunne  Hoofden  niet  verwachtende, 
uit  eige  beweeginge  Horm  liepen:  Toen  boden  die  van  n,de 
binnen  aan  zich  over  te  geeven ,  maar  tevergeefs,  en,  als  Groot 
te  lang  gewagt,  wilden  de  beipringers  hen  niet  hooren,  Ann. 
gaande  in  hun  werk  voort,  braken  door,  en  hieuwen  al- /f/.  zoj. 
les  ter  neder.    Het  onheil  dezer  vleefchhouwerye  wierd  Jdcm 
verzwaart  door  eencn  fchielyken  ontHaanen  brandt.  Voor 

heen,  in  't  jaar  15-81.  toen  /^(.'»;?^»^6r^  ( die  den  Staat  af- /-Sió. 
viel,  ook  in  het  voorgenoemde  jaar  Hierf)  Stadthouder 
en  Kapitein  generaal  over  Vrieslandt  was,  befprongen  de 
Spaanfchen  A  U  W  A  E  R  D  E  R-Z  Y  L ,  op  de  zelve  wy. 
ze  ,cn  gingen  ook  opgelyke  wyze  te  werk.  Na  datze  door 
hun  gefchut  brelfe  gemaakt  hadden,   tradenze  tot  den 
Horm;  tweemaal  afgeflagen,  hervatten  zy  dien  ten  derden 
maale ,  bemagtigden  de  Sterkte ,  cn  floegen  alles ,  op  drie  na , 
doodt :  Scheltejarges        dapper  en  te  gelyk  een  geleert  man 
en  Kapitein,  fneuvelde  daar.  TocwChrifloffelBemhardvan  Schotan. 

Galen,  BilTchop  van  MunHer,  in  't  jaar  1Ó72.  Groningen  Fr.Kf. 
belegerde,  zondt  hy  den  ii  Julii  acht  Compagnien  te/.88i. 
voet,  en  eenige  Cornetten  tc  paardt  derwaarts,  om  deze 
poH  en  fchans  te  overweldigen:    maar  de  daar  in  leggen- 

de Boeren,  nevens  eenige  Dragonders,  verweerden  zich 
heldtdadig  ,  en  deden  de  Munlterfchen  met  groot  ver- 

lies afwyken.  Indien  hy  van  A  U  W  A  E  R  D  E  R-Z  Y  L 
Meeller  had  konnen  worden,  't  zou  hem  in  zyne  onder- 
neminge  tcgens  Groningen  tot  groot  voordcel,  doch  den 
Staat  daar  tegen  tot  groot  nadeel  gcHrekt  hebben. 

A  U  X  W  Y  K ,  by  an  icren  AX WYK ,  ook  AEX WYK ,  Sottr- 
een  Hollandtfch  dorp  in  Waterlandt,  niet  vrrre  van  Qua-  kcoms 
dyk.  Eenige  meenen  datmen  AEXTERWYK  moet  ̂ 'y^^-""- 
fchryven  ,  wegens  de  Aextcrs , of  Extcrs  ,  die  daaromtrent,  T-mlVa' 
in  de  boomen  en  bolfchen,  met  meenigte  zich  onthielden .  t^rlaridr^ 
Anderen  trekken  den  naam  uit  AUW  E,  wiens  wyk  o(  P  i^-i^ 
wooning  daar  gewccil;    en  daarom  AUWES-WYK 
geheten  zou  zyn.    Van  dc  drie  dorpen,  Auxwjk,  QuaJjk, 
arx  Middei-T,  heeft  men  dit  loopje: 

Auxwyk,  Quadyk,  en  Mlddcl-2", M^clk  h  de  bejle  van  de  dry  ? 

.N  2 

AWICH, 



100      AWI  AXE  AXO  AXW  AYC A  Y  L   A  Y  S   A  Y  T 

Alti»s     A  W  I  C  H,  is  een  dorp  in  M:ias  en  Waal,  Van  het JerLix^ie» ,  Lietttcmnt  Admiraal  van  Vricslandt^  Gouverneur 
Gtrm.    welk  gewag  wordt  gemada  iii  den  Gilibrief  van  de 
Af/.f.i.  Gravimie  AdclfKtt  van  't  jaar  uSS.    Hedendaags  wordt 
/>.  15.    het  Ei\.ub  genoemt,  leggende  drie  uuren  beneden  Niew- 

mccgen. 
A  X  EL,  of  A  X  E  L  E ,  ccn  ücrk  Stccdtjen  in  Nedcr- 

landt,  in  het  Ooflerdeel  van  Vlaanderen,  en  in  de  landt- 
D/K<i4y  llreekc  der  vier  Ambachten,  tullchen  Sas  van  Gent  en  de 

Dicl.  "        '    ■  •      -   ■         J    ■  -  •         '  - 
jtlthtf. 
Gtrm. 
Itif  P.z. 

p.  15. 

Iladt  Huilt:  anderhalve  myl  van  de  laatlt-en  vier  mylen 
van  de  eerll-genoemde  plaats :  Het  was  al  in  het  jaar 
I  lOf .  een  Keric ,  van  denliillchop  Bunhiiriiaa.n  St.  Salvator, 

te  Ütrccht,  gelchonken.    Heden  is  het  een  matig"  en  be- 

z'a/0  CaeverdeM,  e»  iVundcrhorige  Forten:  Kolonel  en  Drojj'uart 
va^/  L-eroordt,  c»z.  is  een  dapper  Heldtgcwcclt ,  ten  dienlte 
van  den  Staat;  die,  door  zyn  voorïichtig  j^edrag  kloek  en 
beleidt,  veel  ten  belle  des  Vaderlandts  heetcuitgevocrt,  in 
den  oorlog  dezen  Staat  door  den  Koningk  van  Vrank- 
ryk  aangedaan,  van  't  jaar  1671.  tot  1678.  als  ook  van 
16S9.  tot  1697.  waar  door  ïyn  naam  eeuwig  met  luiltcr  in  ̂ "Z*»* 
's  Landts  Jaarboeken  zal  ten  toon  liaan.  Zoo  langhy  inden  '^f'^' 

dienll  van  den  Staat  heeft  gelecft,  is  'er  niet  ccnen  veldt-  ̂ '«'■*^ flag  gcfchiedt,  noch  belegeringe  ondernomen,  daar  in  hy  ̂'^o^' 
niet  tegenwoordig  is  geweelt,  proeven  geevende  van  zyne  ' 

Cuicc. 

ƒ  3^9- Grot. 

Jaarb. ƒ.89. 

Ichanll  aangewonnen  Stcedtjen  ,  onder  het  gebiedt  der  |  gtoote' krygservarentheit,  in  zyn  hcldtdadig ,  en  te  gelyk  ̂''^ 
Ze\enStaaten  van  Nederlandt ,  in  de  vier  Ambachten  van  '  voorzichtig  beleidt ;  gelykhy  zulks  zonderling  liet  blykcn  in 
Vlaanderen.    Door  de  verradery  van  Imbife  en  C/;/w//y ,  i  den  blocdigen  flag  van /•'/tv/>-y,  cn  elders  meer.  De  Staat  had 
nevens  Steelandt,  Bailjuuw  van  't  Landt  vanWaas,  raak- 1 'er  veel  meer  van  te  verwachten  gehadt,  indienhy  niet  door 
ten  Axel,  HuIJi y  enz.  in  't  jaar  iyS3.  in  handen  van  P^?-  ccnen  onvoorzicnen  val  uit  dc  wereldt  was  gerukt.  Hyvoer- 
ma :  Doch  vermits  den  Staat  ,  inzonderheit  y^celandt , 
zeer  veel  aan  't  verlies  of  bezit  van  AXEL  gelegen  was, 
heeft  Prins  Maitrhz  daar  aan  het  eerüe  proefiluk  zyner 

dappcrheit'getoonf.  By  nacht  ging  hy  uit  de  Schans  ter 
Neufe,  en  bemagtigde  Axel.,  in  't  jaar  15SÓ,  door  bc- 
ladderinge.  Het  is  ook  by  den  Vrede  van  't  jaar  1648. 
tullchen  Spanjen  cn  den  Staat,  daar  aan,  volgens  't  VII. 
Artykel  van  dat  Traétaat,  gebleven.  In  de  niewe  grootc 

Kro'rtykvariZeetandt ,  vanó'W.V^i?»ff-c,  word  vaftgcltelt,  dat het  landt  der  vier  Ambachten,  waar  van  Axel-Ambacht 
Smalle^,  cen  is ,  van  Zuidt-Bevelandt  in  Zeelandt  is  afgcgraaven  ; 
Kr.  van  01  dat  het  daarom  deugdig  aan  die  Provintie  toekomt. 

Zecl.j.  Het Steedtjen Axel,  met  Zuidtdorp,  heeft  twee Predikan- 
1,-6,      ten  ilaande  onder  't  Claflïs  van  Walcheren. 

AXE  L-A  M  B  A  C  H  T,  een  der  vier  Ambachten; 
zynde  een  landtlheek  in  1/ laaK deren ^  tullchen  de  Wcllcr- 
Schclde,  het  landt rvan  Waas ,  het  Bifdom  Gent,  en  het 

T>eKaii'j  gebiedt  van  Aardenburg;  doch  heeft  van  oudts  aan  Zee- 
Dlci.  landt  behoort,  en  is  aan  Zuidc-Bevelandt  valt  geweelt; 

zie  dc  vorige  poft.  In  de  fchattiiige  voortyds  op  geheel 
Vlaanderen  gelegt,  mollen  de  vier  Ambachten  in  elke 
icoo.  laften  i8  ponden:  welke  18  ponden  over  yder der 

Idem Crot.f. 

89. 

Ceo.r, 

de  't  gebiedt  over  de  Krygsmagt  der  VerecnigdcNederlandcn 
in  Brabandt,  in 't  jaar  1691.  ter hulpc  vanSpanjcngefchikt, 
cnhieldt  zynQuartier  tc Leuven.  Buiten  ter  jagt  gereden, 
fteigerde  zyn  pacrdt,  cn  fmeedt  zynen  Heer  ter  aarde, 
die  zich  met  een  buil  aan  't  hoofdt  bezeerde:  dit  wierd  in 
't  eerft  weinig  van  belang  geacht;  maar  't  vervolg  deed haalt  de  zwaarte  daar  van  zien  :  want  van  binnen  gekneuft , 
veroorzaakte  dit  hem  eene  koorts,  met  zoodanige  toeval- 

Icn,  dat  hyeenige  dagen  daar  na  overlcedt:  in 't  algemeen  "verv.op 
van  elk  ,  en  in  't  byzonder  van  het  krygsvolk,  zeer  be- 
klaagt,  als  zynde  een  van  de  bcite  Krygshoofden  die  in  l"^'^'* 
dienll  van  den  Staat  waren.  B,J.$i, 
Van  den  perfoon  nu  dezes  grooten  Veldthecrs  hebbe 

men  te  weeten,  dat  hy  was  van  een  ilreng  en  krygshaf- 
tig  gelaat,  zoo  dat  Mavors  hem  als  ten  oogen  en  wezen 
uitfchcen  ;  waar  door  hy  ontzachelyk  was  voor  zyne 
vyandcn,en  zelfs  voor  anderen,  die  hem  niet  van  naby  ken- 

den, dien  dik  wyls,  wanneer  zy  hem  eerft  aanzagen,  als  een 
kille  fchrik  over  't  harte  ging,  en  zy  voor  hem  bedeelt  cn 
verlegen  (tonden:  Onderwyie  weetmen  met  zekerheit, 
dat  hy,  by  dit  uiterlyk  en  natuurlyk vertoon  van  flrafheit, 
heel  minzaam,  heufch,  en  zachtzinnig  was;  edelmoedig 

vier  Ambachten  verdeelt ,  ftont  Axel-Ambacht  daar  in  ge-  ,  in  gedrag,  vry  van  alle  eigen  belang  en  baatzucht,  etx 
fchatt  op  ó  ponden  4  grooten,  in  't  duizent:    die  fomme  !  met  recht  voordenBehouder van Frieslandt,  cn,  voorzoo 
wierd  dan  omgcHagen  over  het  Steedtjen  Axel.,  en  d'on- 
dcrhorige  dorpen;  namelyk,  Zaemjlacbt.,  Otene.,  Aendjk., 

Beoofter-Blie ,  Zmdt-Durp.,  If  'cftdorp,  Bartzee  :  het  llecdt- ]cn  Axel  Itont  op  een  pondt  en  9  fchellingen,  in  de  6 
ponden  4  grooten ,  over  geheel  Axel-Ambacht of  in  de 

r<j«</fr  I003  ponden  over  geheel  Vlaanderen.  Floris  de  HL  Gra- 
Hi.;<-je    ve  van  Hollandt,  oorlogde  ongelukkig  tegens  den  Grave 
H  r.    van  Vlaanderen ;  wierd  zelf  gevangen  in  den  flag  van  't 
Krm.f.  jaar  iiój*.    In  het  jaar  1178.  flootmen  den  Vrede;  daar 

bv  de  Vlaming  van  zyne  aanfpraake  op  Zeelandt  (want 
Walcheren  had  hy  al  voor  lange  ingenomen)  afllont: 
de  Grave  van  Hollandt  en  Zeelandt  bewilligde  daar  in, 
onder  voorwaarde,  dat  het  landt  van  Waas  daar  tegen 
met  de  vier  Ambachten  aan  den  Vlaming  zouden  blyven. 
Deze  Ambachten  hebben  in  't  geheel  dertig  dorpen  onder 
zich:  te  weeten  ( volgens  Hulfter-Ambacht, 
't  voornaamlte  van  de  vier,  twaalf  dorpen ;  Axel-Ambacht 
zeven  dorpen ;  Alfenede- Ambacht  ook  zeven ;  en  Bou- 
choute-Ambacht  vier. 
AXONIUS  (JOACHIMUS)  geboortig  van  dc 

fladt  Graaf.,  is  een  voornaam  Rechtsgeleerde,  en  Onder- 
wyzer  of  Lcermeeller  van  den  Grave  Philips  van  Lalain 
gevveeft;  daar  na,  onder  de  Prinllen  der  Nederlanden, 
Raadt  in  dc  Zeezaken,  welk  ampt  hy  met  lof  bekleedt 

heeft :  overleed  te  x\nt werpen  in  't  jaar  1 5-06.  Men  fchryft 
hem  toe  twee  met  zyn  eigen  handt  gefchreven  Traétaten, 
voorgcleertgeroemt,  echter  nooit  in  druk  uitgekomen :  dc 
titels,  en  wie 'er  nu  eigenaars  van  zyn,  zyn  ons  onbekent. 
AXWYK,  AUXWYK,  AEXWYK  AEX- 

TERWYK,  een  Dorp  in  Waterlandt:  zie  op  AUX- 
WYK. 

schotan.    A  YC  K  E-WE  E  R ,  of  A  Y  K  E  WE  E  R :  het  is  ccn 
Krrjan  dorp  in  Vrieslandt  geweeft  gelegen  op  Welter-Reyde,  ten 
iritd.    weiten  de  Riviere  Ed\  doch  in 't  jaar  1277.  door  ecnen 

geweldigen  watervloedt,  nevens  32.  andere  dorpen ,  elen- 
Cabbem.  dig  opgellokt;  nu  word  'er  de  Dollaart  in  de  plaatze  ge- 
Watervl.  xien :  zynde  een  Inham,  Zee-boezem,  of  een  gedeelte  van 
/>  89.91.  de  Noordtzce,  tufichen  Groningen  en  Ooit- Vrieslandt, 

aan  den  mondt  van  de  Rivier  d'Eems ;  zie  voorts  op DOLLAART. 

Winfe-     A  Y  L  U  A ,  A  Y  L  V  A :  een  oudt  Adclyk  Huis ,  Stam- 
tnius.     huis,  Stins,  of  Slot,  in  de  Vriefche  Grieteny /trzy^r^/^rrt- 
Gabbe-deel,  onder  het  Quartier  Oo'ftergoo.    In  den  Gclderfchen 

ma-.er-  oorlog  tegen  Vrieslandt  wierd  dir  huis,  in 't  jaar  15-15-. 
van  de  Gclderfchen  afgebrandt :  anderen  trekken  dit  ver- 

branden op  het  huis  AYLU  A  in  de  volgende  poft.  , 
A  YL  U  A, een  (nidt  Adclyk  Slot, Stins ,  of  Heeren Huis, 

in  de  Vriefchc  Grietenye  Dongeradecl ,  onder  't  Quartier 
Oojler^oo. 
AYLVA,  (HANS  WILLEM,  Baron  van) 

ook  wel  A  Y  L  U  A ,  Lieutenant  Generaal  derVereenigde  Ne- 

Ded. 
Voft 

jaarb.  p 

9  (.96. 
Smtüleg 

j  is6. 

Pontan. 
GAd  ge- 
Jch.  I  £). 

ƒ  50. 
HalfeU 

hrab. 

haal  V- Leeuw, 
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verre ,  van  't  ganfche  Vaderlandt ,  in  den  hachelykflcn  noodt 
en  zwaarften  oorlog,  dien  de  Staat  immer  voerde,  te  ach- 

ten ;  daar  de  Gedenkfchriften  van  dien  tydt  mede  vervult 
zyn.  Dit  doorluchtig  Legerhoofdt,  door  zulk  een  onver- 

wacht en  droevig  toeval,  als  wy  boven  zien,  uit  den  tydt 

in  d'eeuwigheit  overgebragt,  zoo  wierd  het  lyk  te  BrulFel 
gebalfemt,  en  voort  naar  Frieslandt  gevoert,  daar  het  te 
//■s/iyi?rï  in 't  koor  der  Kerke,  in  het  pronkgraf  zyner  Voor- 

ouderen, begraaven  is;  waar  van  de  wapenfchilden,  ftan- 
daartvaanen,  en  andere  veldtheerlyke  gedenktekenen  de 
bev/yzenzyn,  die  zyne  roemruchtige  gedachtenis,  aan  de 
befchouwers,  verlevendigen  en  vereeuwigen.  Wyftaakeii 
't  verder  opmaaken  dezer  fchetze  van  dien  doorluchtigeii 
Friefchen  Oorlogsheldt,  als  waar  in  wy,  door  de  ruimte  der 

ftolfe,  ligtelyk  te  breedt,  naar 't  beloop  van  dit  werk,  zou- den uitweiden;  en  fluiten  alleen  met  dit  kort  Graffchrift: 

Een fprong  van"  tfchichtigpaerdtjlorte  AYLiV  A,laas!in  'fgraf. 
Dat  dapper  Heir hoofdt  in  ""t  gebiedt  der  Zeven  Staaten  J Onjlerfelyk  in  eer  door  zynen  veldtheersjiaf : 
Want  fchoon  hy  V  krygsbewint  op  aarde  heeft  verhaten , 

Zyn  deugdt  flaat ,  als  de  Zon ,  alle  eeuwen  d/ior  te  pryk 

Op  duurz,aam  perkament  met  gout  in  's  Landts  kronyk. 
¥.  H» 

A  Y  S  M  A,  een  Staat,  Slot  of  Adelyk  huis,  in  de  ̂f">f'- Vriefche  Grietenye  Dantumeradeel ^  onder  het  Quartier 

Ooflergoo. 
AYTZEMA  (LIEWE,  LIEUWE,  0CLY.O  f^"'' 

van)  (de  Voorouders  fchreeven  JËtzma.,  en  zoo  fpreekt  J^^" 
men  ook  in  Frieslandt,  zyn  vaderlandt)  zeer  vermaart,  ̂ "^^^^^ 
zoo  door  de  verrichtingen  van-zyn  ampt,  als voornamelyk  5^/,^ 

door  zyn  groot  Hiltorilch  werk ,  ̂&\v.\?ivat  Zaken  van  Staat  en  ,jg^' Oorlog  in  en  omtrent  de  Vereenigde  Nederlanden beginnende 
met  het  ja#r  1621.  en  eindigende  met  1668.    Dit  werk  is 

eerft  in  quarto  gedrukt,  in  14,  of  15-.  ftukken ;  daar  na herdrukt  in  zeven  ftukken  in  jolio :    maar  in  den  herdruk 

zyn,  naar 't  gemeen  geruchte,  veele  aaumerkelyke  zaken 
uitgelaten,  of  geheel,  of  ten  deele  verandert  ;  vermits 
hy  goedt  vondt  zich  wat  naar  den  tydt  te  fchikken  ;  cn 
daarom  word  d'eerftedruk  van  veelc  liefliebbers  boven  de 
tweede  geacht;  doch  of  zulks  al  op  genoegzaamen  vaften 
grondt,  en  niet  fiechts  op  een  vooroordeel,  of  hooren 
zeggen  ftcunt,  komt  in  bedenking;  dewyle  men  met  ze- 
kerheit  weet,  dooreen  onzydig  vergelyker  van  beide  druk- 

ken, dat  het  verfchil  op  verre  na  zoo  groot  niet  is  als  de 

roep  gaat  ;   en  wel  meeft  de  Predikanten  raakt  ,  bo- 
ven al  de  twee  Leeraars  die  Utrecht,  in  't  jaar  1660. 

door  de  Oppcrmagteu  des  Landts  en  der  Stadt ,  moften 
ruimen  ;   namelyk,  Abraham  van  de  Velde.,  en  yohannes 

Tecltngk,  niet  onberoemt  van  naame;  daar  d'eerfte  van 
korts  daar  na  te  Middelburg,  in  Zeelandt,  en  d'ander  te 

Kam- 
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Kampen  ,  in  O ver-Yflcl ,  van  wierd  beroepen ,  alwaar  ly  bel- 
de hunnen  dicnfl,  nevens  hun  leven,  voleindt  hebben  van 

deze  twee  Mannen  fpreekt  hy  heel  loflyk  en  voordeelig  in 

den  eerllen  druk,  en  niet  zeer  gunllig  van  d'  Utrcchtlcbe 
Staatsbefticrderen  diens  tydts;  maar  in  den  tweeden  is  hy 
vry  van  taaie  verandert,  en  heeft  de  ftrydige  zyde  gckoïcn. 
Van  den  eerden  druk  ftaat  ook  te  weeten,  dat 'erjaarlyks 
omtrent  een  ftuk  vanuitquam;  zoo  dat  de  Schryver  of 

gecncn  genoegzaamen  tydt,  of  te  luttel  toezicht  heeft  ge-- 
nadt  in  de  proefverbeeteringcn ,  waar  door  'er  niet  weinig 
feilen  inzyn  doorgeflipt:  daar  de  groote  druk  met  meer 
verdrag,  en  nauwer  opmerking  is  voortgezet,  die  diesvve- 
cen  met  zoo  veele  leemten  niet  behipt  is.  Daarenboven 

neeft  die,  boven  d'eerlle,tot  groot  gerief  der  lezeren  ,  den 
korten  inhoudt  der  verhandelde  zaaken  doorgaans  op  den 
kant,  en  is  zoo  wel  met  het  verfcheiden  des  Schryvers  van 
d'aarde,als  voornaracntlyk  met  een  groot  algemeen  Regifter 
verrykt,  dat  wel  een  half  deel  uitmaakt,  en  een  merkelyk 
maiigel  aan  den  eerden  druk  is.  Hy  was  Ridder,  Raadt , 
en  Refident  der  Hanfe-fteden ;  A^ent  wegens  de  Provin- 
tie  van  Vrieslandt ;  en  daarom  hield  hy  zyn  verblyf  in 

^ s  Gravenhage .  Wegens,  zyne  bedieningö  had  hy  toegang 
by  de  voornaamften  van  onzen  Staat;  van  hen  hoorende 
daar  anderen  onbcwud  van  bleven.  Daarenboven  maakte 
hy,  door  zynenvlyt  en  gauwigheit,  zich  meefler  van  veele 
geheime  fchriften  ,  aften  ,  refolutien,  en  beraadtflagin- 
gen  der  Staaten  Generaal,  der  Staaten  van  Hol  landt  en 
Weftvrieslandt,  en  der  Sndere  Provintien;  dat  anderen 
niet  altydt  zoo  gelukt,  waar  door  ook  weinigen  tot  zulk 
eene  grondige  kennilfc  komen.  Men  verwonderczich  des- 
halven  niet  te  zeer,  dat  hy  eene  Hiftory  heeft  kannen  op- 
ftellen  van  zodanigen  geftalte,  vervult  met  zulk  eene  me- 

nigte copyen  van  authentyke  ftukken ,  als  hy  de  wereldt  heeft 
medegedcelt ;  geiyk  overzulks  niemant  het  werk  ook  moet 
aanmerken  als  een  bloot  Hiftoryfchrift ,  maar  als  een  Staat- 

kundig Verhaalboek ,  volgens  den  naam  van  het  opfchrift, 
Zaaken  vtiK  Staaten  Oorlog,  cm.  en  dan  vindt  men 'er  algcene 
geringe aanftootelykheden  in.  Men  bcfchuldigthem,dat  hy, 
feene  valte  religie  hebbende ,  midlerwy Ie ,  daar  hy  zynen  flag 
on  waarneemen,  de  Gereformeerde  Leeraars ,  en  de  leere 

lelve,  vry  fchamperlyk  doorftrykt ,  en  ten  toon  ftclt ;  dat  ook 
gcene  verkeerde  betichting,  maar  uit  veele  plaatzen  van 
ïyn  werk  t'ovcr  blykbaar  is :  waarom  dan  ook  de  vyan- 
dcn  dezer  Kerke  zich  in  zyne  fchriften  zonderling  verluf- 
tigen,  en  in  zyne  fpotternyen  behagen  fcheppen;  ja  zelfs 
ïulke  ,  die'er,  nevens  anderen,  niet  ongehekelt  afkomen. 
Op  lyn  doodtbedde  fcheen  hy  'er  berouw  van  te  hebben  : maar  eer  wy  daar  toe  komen,  zullen  wy  eenige  regelen 
uit  den  brief  van  den  Predikant  ̂ /^jc/wWé-j- (die  hem  in  zyne 
ziekte  by  woonde  )  a.a.n  den  Heer  Carel  van  Roor  da,  Grietman 
van  Iddarderadeel,  laten  voor  afgaan  ;  luidende  aldus :  „  Het 

is  zeekcr  zoo,  dat  gelyk  groote  Mannen,  die  zich  door 
„  haare  fchriften  vermaart  zoeken  te  maken,  veele  oor- 

monSi-      deelen  onderworpen  zyn  ;  zoo  ook  hare  feilen  't  alder- 
»  luidtfte  roepen:  gelyk  Eclipfen  der  Hemelfche  lichten, 
„  Zon  en  Maan,  van  yder  vernomen;  en  de  miflagen  van 
,,  de  klok,  in  de  hoogte  gehangen,  de  ganfchc  Itadt  door 

„  gehoort  worden.    Zoo  is  't  dan  ook  niet  te  vervvondc- 
„  ren  dat  zodanige  mistrekken,  van  des  Heeren  Relidents 
„  penne,aan  niet  weinigen  mogten  aanftoot  gegeven  heb- 
„ben;  en  dat  nu  ook,  na  zyn  Èdts.  overlyden  ,  verfchei- 

„  dentlyk  van  hem  geoordeelt  en  gel'proken  word.  Ik gaande  ,,  zal  my  in  het  pleit  niet  inlaten ;  enz.  QtWecr  Ahzema, 
AitU'   van  eene  ziekte  aangetall,  ontboodt  dezen  Predikant  Si- 

Konidcs  hy  zich ,  hebbende  eenige  wecken  te  voren  kennis 
met  hem  gemaakt,  die  hem  met  krachtige  redenen,  naar 
tydts  en  ziektens  (laat  en  gelcgentheit  gefchikt,  onder- 

hiel. Hy  toonde  eene  groote  verbryzelinge  van  gemoedt, 
met  verzakinge  van  al  het  wereldtfche ,  zelfs  ook  zyncr 

denHeer  fibriftcn  {^^"^  hy,  volgens  't  getuigen  van  den  Weexe  Roorda, 
Roorda   zynen  grooten  vriendt  of  bloetverwant,  plag  te  noemen 
■"la  si-  zyne  kinderen,  vermits  de  Heer  Aitzema  ongetrouwt  was; 
't'uides.  doch  die  hy  nu  den  naam  gaf  van  puiida  (3'  fatida  opera 

mea,  of,  met  eene  dubbele  uitdrukkinge  en  yvex,  jlin- 
kende  fchriften:    zich  beklagende,  dat  hy  zoo  veele  koüe- 
lyke  uuren  niet    tot  wat  beters  aangelegt  hadde :  't 
welk  ik,  doet  'er  de  Heer  Simonidcs  by,  niet  ophaale, 
tot  verdenkinge  van  de  zelve,  maar  als  eene  proeve  van 
de  verbryzelinge  zyns  gemoedts.    Buiten  het  nu  verhaal- 

de, heeft  hy  zich  door  zynen  Hillorifchen  arbeidt,  eh 
Polityke  aanmerkingen ,  by  het  gemeen  wel  verdient  ge- 

maakt; en  Staatsperfoonen  konnen  'er  groot  nut,  hun- 
ne bedieningen  tocpafielyk,  uit  trekken;  waarom  het  ge- 

heele  Werk  ook  in  't  gemeen  wel  met  den  naam  van  den 
Idem    Polityken  Bybel  gedoopt  wordt.    Veele  dingen  heeft  hy 

brufvan  t'onzer kenniile gebragt ,  omtrentzaaken , handelingen ,  en 
deTa'ch  onzes  Vaderlandts;  ook  geheimen  van  andere 
^^^.'^^^^  Vorflen  en  Gevvelten,  die  anders  voor  veelen  verborgen 
Dtdv  gebleven  zyn:    daarom  zyn  hem  ook  van  ver- 

ylitzel  fcheide  Schryveren  zonderlinge  eer'titelcn  toegevoegt:  als 
nas  van  geleerde  en  doorzichtige  Puikfakkel  onz.es' tydts;  Atlas 
nerken,       Rifloryfchryveren  ;  dc  Mol  va»  Staaf  y  ClU.  ''hocWel  'er 
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Brief V. 
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van  de  berchaaftheit  en  fierlykheit  zyncs  fchryfflyls  weinig 
valt  te  roemen.  Hy  heeft  zyn  Hillorifch  werk  tot  het 
jaar  16Ó9.  in  7.  folianten ,  volbragt.  L.  Sylvius ,  anders 
Larnbert  van  den  Bofch,  heeft  'er  een  vervolg  van  1669. 
tot  1697.  in  4  ftukkdh  in  folio,  op  gemaakt,  f .  de  Lange 
heeft  begonnen  't  werk  van  den  Heere  Aitzema  te  ver- 

korten, en  een  gedeelte  daar  van  tot  een  boek  in  quarto 
gebragt;  maar  is  in  den  voortgangk  blyven  flecken.  An- 

deren hebben  opentlyk  bekent  geinaakt,  dat  ze  voorne- 
mens waren  de  7.  folianten  in  een  (luk  te  brengen  ;  doch 

daar  is  niet  van  geworden.  Hy  was  een  Vriefch  van  af- 
komlt,  geboren  in  Julius  1600.  overleden  in  Fcbruarius 16Ó9. 

P.  (ii 
Lange. 

P.  Ral/ut 
lioehz, 

üahbt' 

ma. 
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A  ACKÈL,  een  dorp  in  deMeijerye  vans*Her^ 
togenbofch ,  zie  B  A  K  E  L. 

B  A  AC  K E  N  D  O  R  P ,  ook  gefpelt  BAKEN- 
DORP,  een  Zeeuvvfch  dorp,  op  het  Eilandt 
Zuidt-Bevelandt ,  metde  andere  in't  zelve  Eilandt 
gelegene  dorpen  bedykt  geworden  in  't  jaar  85-0. 

In  't  jaar  1418.  gaf  Hertog  Jan  van  Brabandt,  als  gemaal 
S-xn  Vrouwe  Jacoba,  Gïiv'mne  van  Hullandt ,  Zeelandt,   enz.  Houze 
aan  d'ingezetenen  der  dorpen  Oudelande,  Baarlandt ,  Baac-  \  D  f. 
kendorp ,cn''t  Niewlandt  ,\ oor  hun  en  hunne  nakomelingen  8i. ten  eeuwigen  dage,  de  vryheit,  van  met  hunne  goederen 
en  waaren  binnen  zyne  landen  van  Brabandt,  en  Zeelandt, 
te  water  en  te  lande,  te  mogen  vaaren  en  handelen,  vry  . 

van  alle   Merktpenningen  ,  Pont-Tol-en  Geleigelden,  .""^ j        j       n         J         U         ji-  ",'A  ren  V» uitgezondert  den  Roer  der  tollen:  de  brieven  van  deze  2eel  f 

privilegie  waren  getekent  in  December,  1418.  BAAC-  ^q^^' KENDORP   is  nu  mecfl:  van  de  zee  ingezwolgen; 
men  ziet  noch  alleen  maar  den  Tooren  van  dit  dorp  op 
denzecdyk.  . 
B AALDER,  een  Gelderfch  dorp,  onder 't  Droft- 

ampt  van  KeJJel,  in  't  quartier  van  Rsermonde.    Toen  't 
geheel  Hertogdom  Gelderlandt  en  't  Graaffchap  Zutphen, 
in  't  jaar  I5'47.  eene  fchatting  van  75-000.  guldens  opgeleit 
v/as ,  wierd  het  quartier  van  Roermond  (een  der  vierquar- 
tiercn  van  dat  Vorftendom)  in  deze  fomme  op  1907^.  gul- 

dens geftelt:  daar  in  mofl:  het  Droliampt  Kejfel,  ccn  der  v.der 

zes  verdeelingen  van  't  Roermondfch  quartier,  draagen  Houve 
^433.  guldens  10.  ftuivers  yi  penn:  en  de  Heerlykheden  H.V.Kr,, 
in  't  landt  van  Kejfel,  als  Lutturn  ,  Oye ,    BUtterswyk ,  i.D.f. 
Broukhuizcn ,  Gei/leren,    Oerle,  Mierler.,  Grtbben-Vorjl ,  en  81. 
Horjl,  afzonderlyk  noch  1716.  guldens  10  (tuiv.  31  penn. 
welke  3433-10-7^  penn.  omgeflagen  zynde  over  de  negen  of 
tien  dorpen  van  het  Droitampt  van  Keüel,  quam  Baaider 

te  fl:aan  op  144  guldens  8  Ituiv.  2i  penn.  ^^^^'^ 
BAAMBRUG,  BAAN^RUG,  een  dorp  in  i^''^. 

't  Sticht  Utrecht:  zie  op  BAMBRUG. 
BAANJAERT,BANIAERT,BANJAERT, 

en  BANJART,  een  oudt  Kalleel  en  Adelyk  geflacht : 
zie  op  BANJ  AART. 
BAAR,  of  BAER,  eene  Heerlykheit,  of  Rarony, 

t'  zaïnen  met  Laethem  {Lathem)  behoorende  onder  Gel- 
derlandt;  legt  in  eene  grasryke  en  vruchtbaare  landtrtreeke, 

tullchen  Doesburg  en  het  begin  van  den  nicwen  of  Ro* 
mcinfchen  TjTel.    De  Ovcrighelt  van  de   ftadt  Doesburg 
plagt  voortydts  aan  den  Heer  van  Baar  Eedt  en  Man-« 
Ichap  te  doen,  van  ledige  Leenen :    doch  Hcrto'g  Adolf^ 
en  Karei  van  Gelder,  hebben  dit  gebruik,  als  opgedron- 

gen en  ergerlyk,  te  niet  gedaan;  den  Raadt  van  Doesburg^ 
ernrtclyk  verbiedende  deze   gewoonte  meer  te  volgen. 
Al  in  het  jaar  1280.  maaken  de  Handtveften  gewag  pontaa, 
van  eenen  Heer  van  Baar,  die  Heer  Henrik  van  uooren-  Geld. ge' 
waerdt  zyn  Slot  ontweldigde;  voorts,  met  roovcn  enfch.i. 
branden,  zeer  quaadt  huis  hiel.    Zoo  melden  de  Hillo^  D.f.Só, 
rien  ook  van  eenen  Heer  van  Baar,  ten  tyde  der  Heeke-  em.o, 
rcns  en  Bronkhorters  faélie  in  Gelderlandt,  dat  hy,  in  '1/307. 
jaar  135' 5".  in  een  gevecht  by  den  Vrycn-berg  ,  omtrent 
Loenen,  fneuvelde.    Men  vindt  ook  in  't  jaar  136S  Ri- 
chard,  en  Walraven  van  Baar.    Op  't  jaar  1371  IVillem 
van  Baar;  op  't  jaar  15-43   eenen   anderen  Willem  vaa 
Baar:    maar  deze  Heerlykheit  was  al  te  voren,  'tzydoor 
koop ,  of  huwelyk  ,  of  wel  op  eenige  andere  wyze ,  aan  't huis  van  Meurs  geraakt :    want  in  de  jaren  1376.  1423.  en 

I425'.  hebben  de  Graven  Frederik  en  Walraven  van  Meurs 
zich  Hecren  van  Baar  genoemt.    Na  dien  tydt  is  deze  j^j^^^ 
Heerlykheit  tweemaalen  van  Heeren  uit  andere  Stammen  en  sUch- 
\  verandert;  en  door  Hertog  Arnoud  van  Gelder  aan  zynen  tenh^ 
broeder  Willem  van  Egmundt  o\cx^erc.t,  ten  laatflen  van /i,iV/.i. 

I  dien  dapperen,  doch  ongclukkigen ,  Grave  Lammoraal  van  d. 

Egmondt,  door  Duc d'A Iba  onthooft ,  ̂•xnJakob\^nBrü>ik- horjl  en  Batenburg,  Heer  van  Anholt, verkocht.  Het  Slot  idem.i. 
BAAR  was  van  eenen  zeer  grooten  omtrek  en  zonder- D  ƒ  30;. 
linge  flerkte.    Hertog  Karei  van  Gelder  ( toen  die  van  Eg- 
mondt,  zyne  bloetverwanten,  hemontrouw  geworden  wa- 

ren) belegerde  het  met  allen  ernft,  wierd 'er  meeller  van, 
eii  liet  het  tot  den  grondt  toe  nfbrcckcn.  Het  was  van 

N  3  lou- 
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louter  ge£;ravenc  ftecncn  opgcbouwf.  Hot  vernielen  van 

dit  SIoc  CU  de7.c  Hccilykhcit" van  DAAR  gclchiedde  in't jaar  i^pj. 
A  A  R  D,  een  der  zcllien  dorpen  van  de  Vricfchc 

Grictenyc  Ixiardcrudcel,  in  het  quurtier  Wcdergoo.  J)e 
Predikant  van  WiiiTum  bedient  ook  Jiaard  en  Huins, 
ftaande  onder  't  Cl:tllis  van  Franeker. 

13A  ARDE  RADE  liL,  eene  der  Vriefchc  Grietc- 

nyen  in  't  quartier  U'e/lcrgoo  in  het  üollerdeel.  *t  Word van  het  quartier  Onftcr^oj  door  dc  Swcttc  atgelcheiden ; 
heeft  de  vierde  'iitplaats  en  Hem  in  de  Vergadering  der 
Staten  van  H't'ftirguo:  Ten  duiden  leggen  de  Grietenyen 
Rtsuivcr.ier!}cm ^  cnWimbritz-eradcjl;  ten  Wellen  de  Grietc- 
ny  HcuK'a.uJcradeel;  ten  Noorden  Mc»aldttmadcel,  Het 
heeft  dien  naam  van  't  dorp  Baard^  aan  dc  Vaart  van 
Lecuivardjn   naar  Bulsivacrt  leggende,  gekregen.  Dcïc 

BAA   BAB  BAC 

Brabandt  ccne  jaarlykfc  fchatting  op^cleit  vras  van  140000,  lunvt 
guldens,  ftont  het  landt  van  Breda  daar  in  op  8685-.  gul-  H.v.f{r. 
dcns  10.  (hiiv.  3.  penn.  gclchatt:  welke  lom  omgellagen  ̂   D.f. 
over  dc  (ladt  Brfda  en  de  15-.  dorpen,  quam  Baar/c  op  i"^'^* 
■(■66.  guldens  3.  iluiv.  6.  penn.  te  (laan.  Een  ander  BAAR-  itkm 
LE  leit  in  't  landt  van  'Thurnhout^  tuflen  /iniwerpen  en  Uoavt 
's  Hertogevbojlh ;  v.ynde  in  de  gedachte  fchattingc  over  ge-  tbii, 
heel  lirabandt  niet  hooger  dan  op  141.  guldens  10.  üuiv. 

6.  penn.  gcltelt.    Baarle  in  't  landt  van  Zirt-i/rt  heeft  Kerk 
en  Predikant,  (laande  onder  het  Claflis.  van  Breda. 

BAARLE  ('c  HUIS  te)  gelegen  in  de  Kcynpen 
mdcvs  Kempcniandt ,  eenc  landtdreek  in 't  Noordt-Ooiler- 
decl  van  Braba»dt,  en  in  de  Mcijery  van  's  Hcrto^enbofch DeRMj 
vry  fterk,  en  rontom  wei  bewatert:    het  wierd  in  't  jaar  Dia. 
1)8)-.  van  de  gcmutinecrde  Spaanfche  Soldaten  ingeno-  Gcugr.p. 
men,  en  noch  meer  gedcrkt,  om  ïich  daar  verzekert  te  iTi.eer- 

Grieteny  heeft  bcquamc  doorvaarten  naar  Leemvarde» ,  konnen  onthouden ,  enverweeren,  nis  gcplaatfl  by /'f» 
S/ieek  ̂   en  Franc  her;  daar  dc  Britsivcrdcr Svjaanvjerdcr , 
cn  Ilejhifcr  Meercn  ook  in  loopen ,  die  van  de  LccOTyd?- 
ders .,  Èuhii'aerders y  Fri:»cf:crs ,cnS:^ec/:ers  dagelyks  bcvaaren 
worden.  Zy  heeft  16.  dorpen,  namelyk  Jorwcrty  Id^ci- 
dum ,  ISlautgurn ,  Schillaart ,  Üoliervj.erurn ,  Bo[iim ,  U^icnvicrt , 
Britswaer:Ü 0"jlcrlj/te»s ,  li^i»fam ,  Baardt ,  Hniyjs ,  Lv'jttns 
Hylaardt.,  Jell.'im,  Bccrs:  ook  hceftmen  in  de/e  Grieteny 

K^o'fykj  vcelc  treticlyke  Staten,  Stinzen,  cn  Heere-huizen ;  als 

U^m  Dekiima  tc  Jcllum;  Dekama  tc  ll''e\d:im  \  't  Huis  te  llefcns; 
Uctünga  te  'Jariiiert:,  IValta  te  IFieuwert;  IFalta  te  Bojhm; 
en  Ektnga  tc    //  'Infum, BAARDWYK,  BAARWYK,  ook  wel  BART- 
WYK,  een  dorp  onder  //o//W/^,  in  't  landt  van  Hcusden 
met  den  titel  van  Heerlykheit.  'J.  F.  Ie  Petit  meent  dat 
dit  dorp  dien  naam  wel  van  dc  Gali'jihe  Bardcs.,  of  Longo- 
barden ,  uit  D'.utj'ihlandt  herwaarts  gekomen ,  mogt  gekregen 
hebben.  li^\k  betekende  in  oude  tydcn  eene  fchuÜplaats , 
of  gellerkfc  plaats,  daar  mca  zich  veilig  in  kon  onthou- 

den, en  waar  hccne  'tvolk  in  tyden  van  noodt,  om  hun- 
nen vyandt  tc  konnen  wederlta.-m  ,  of  om  voor  ccnen 

aanval  van  rüvercn  verzekert  te  wezen  ,  plag  tc  wyken, 

enzich  uit  te  weeren.  Dus  'x'S,  Katwyk  è.it  iuyk  AtxCaiie» nu 
Hejjen.,  gcnoemt;  Oojlerwyk  <^cï  OoJlerlingen\  en  Bevenvyk 
de  wyk  der  Bavere»,  of  Betere»  gcheeten;  hoewel  ande- 
rcn  dien  naam  vandaar  niet  afleiden;  zie  op  BEVER- 

En  dus  lonBaardwyk ,  als  gezegt,  de  wyk  der  Bardes, 
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Jlratcn  en  Thnrnbotit op  den  weg  van  en  naar  Breda.  De 
Heer  van  Stakenbruek Drollaart  over quam  'ervoor 

met  een  hoop  volks,  befchoot  het,  cn  week  'er  vanaf:  ̂ '■"'Intk. 
maar  dc  Staten  van  Brabandt  zonden   den  Colonel  !af'^^^' 
GV^/t- derwaarts ,  met  Ruiters  en  voetvolk,  waar  op  de  jvf<r/e- 
40.  daar  binnen  leggende  Soldaten  zich  aan  hem  overga-  renkcd. 
ven.    Kort  daar  nu  wierd  dit  huis  door  dc  Schotten,  in  hijl.f. 
dienft  der  Vercenigdc  Nederlanden,  in  brandt  geftoken.  108. 
BAARLE,  BAERLE,  (GASPAR  7wOisge-  socrm. 

weed  Profiffor  in  de  Philolbphie,  cn  Onder-Regent  van  het  Acade- 
Thcologifch  Collcgic  der  Staten'van  Hoüandt  te  Leiden:  nljch daar  na  Profelibr  Philofophie  in  de  nieuwe  doorluchtige  Renfier 
School  r'  Ayyifterdam;  zie  op   BARLjEUS  (CAS-/>6i. PARUS.) 

BAARN,  by  uirrckkinge  BA  AREN,  een  dorp  vandei 
in  't  Nederlncht  van  Utrecht.,  onder  't  quartier  van  Eem-  nouve 
landt;    heeft  Kerk  en  Predikant,  die  ook  EembrKgge  in  i.D ƒ. 

vervanging  bedient,  flaande  onder  'tClnlTïs  van  Amersfort.  151. 
BA  ARS  DORP,  een  dorp  in  Zceiandt  op  het  Ei- 

landt  Zuidi-Bcvelaadt ,  is  in  't  jaar  8)0.  bedykt:    het  is  ide»^' 
eenc  Heerlykheit  niet  verre  ran  Heer-Arends-Kerk.   Voor-  Houvi^ 
tyds  was  het  een  zeer  fchoon  cn  groot  dorp;  maar  nü  i.D.f. 
veel  vermindert.  Omtrent  40.  jaren  geleden  (zcitdegroo-  140. 
te  Zeeuwfihe  Kroyiyk  van  M.  Smallegange,  uitgegceven  169Ó. )  Small 
wierd  aan  dc  Kerk  van  Baar/dorp  een  niewe  Regenbak  ge-  /(r.van 

maakt:    In  't  graven  op  't  Kerkhof  ontdekte  men  een  zeel.f. 
!  klein  graf  van  enkel  (teen,  met  tras  toegemetzelt.   Toen  744. Hfive  of  LoKgobtirdoi  lyneewceR.  AL  V.  der  houve  llclthctïm\s\:in .         „  ,  ^     

,  J-)  j-  Brti?ri/ty)ionder'tBailjuuwfcliap  van'j'Gr^ïZ'e^^rt^e.Hetdorp  dit  binnen  ter  Goes  ruchtbaar  wierd,  gingeneenigen  der 
Baardivyk  heeft  t' zamen  met  £Msa?  Kerk  en  Predikant ,  Magiltraat  derwaarts,  om  het  te  bezichtigen;  doch  de 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Gurmchem. 
BAAREN,  BAREN,  ofBAEREN,  een  dorp 

onder  't  Sticht  van  Utrecht:  zie  op  BAARN. 
BA  ARE  ND  RECHT,  een  Hollandtfch  dorp  on- 

der Dordrecht:  zie  op  BARENDREGH1\ 
BAAR  LANDT,  BAERLANDT,  een  dorp  in 

Zeelandt,  op  't  eilandt  Zuidt-Bevelmidt bedykt  in 't  jaar 
8fO.  Wy  vinden  't  ook  op  den  oitden  Blaffen  der  Utrccht- 
fche  Bi£choppe>t  y  hunne  gecüelykc  Jurildiöie  raakende, 
over  de  kerken,  kloollcrs,  en  kapellen  in  '■^thecX  Zceiandt, 
in  vier  Decanyen  verdeelt ,  Haande  onder  de  drie-en-vyf- 
tig  van  het  Decanaat  Zuidt-Bevelandt.  Het  is  een  groot 
en  heerlyk  dorp,  echter  voortydts  veel  aanzienlyker  en 
volkryker  geweelt.  Het  heeft  van  dc  Graven  veele  ge- 
wigtige  privilegiën  en  vryheden  bekoomen.  Hertog  Al- 
bert  ,  Grave  van  tlollandt  ,  Zeelandt  ,  enz.  gaf  Baarlandt 
cenen  weekelyken  merktdag,  op  ieder  maandag  te  hou- 

den. Van  de  vryheit  van  den  tol  aan  de  ingezetenen  ver- 
goft,  zieop  BAACKENDORP.  In  oude  tyden  heeft 
aldaar  een  zwaar  en  tretfelyk  Kaiteel  gedaan ,  Hclleyibtirg 
genaamt :  maar  't  leit  nu  meeft  vervallen.  Tegenwoor- 

dig ftaat  'er  een  ander,  dat  zeer  aanzienlyk  is,  bc^hooren- 

Sm.tlleg. 
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Kr.  van  cJe  aan  den  Grave  van  Groefbeek.  Het  dorp  Baarlandt  heeft 
Zeel.      Kerk  en  Predikant,  fiaande  onder  't  Claffis  vau  Zuidt- 

Bevelandt. 
BAARLANDT,  of  BAERLANDT,  is  ge- 

■vveeft  een  oudt,  Hoog-Adelyk  gedacht  in  Zeelandt.  Heer 
Hugo  van  Baarlandty  een  medertander  van  Heer  Gerard 

van  f^clj'en,  tegen  Grave  Fluris  van  Hollandt,  wierd  te Dordrecht  onthoofdt.  In  het  jaar  i.foo.  leefde  Heer  Frede- 
rik  van  Baarlandt  uit  dezen  Ham.  Zyn  zoon  was  Mat- 
thcus  van  Baarlandty  getrouwt  met  Juffrouw  N.  Bollaardt, 
uit  Brabandt;  daariiy  by  won  en  naliet  Jan  van  Baarlandt., 
die  ten  huv/elyk  nam  N.OoJtdyk;  die  hem  baarde  Michiel 
\za.  Baarlandt y  Bailjuuw  van  terGoes  en  Super-ïntendent 
over  't  eilandt  Zuidt-Bevelandt ;  zyn  zoon  by  Jacuba  van 
Bancheyn,  was  Jan  v^ix  Baarlandt ,  Bailjuuw  en  Super- 

intendent als  boven;  nam  ten  echte  Jutrrouw  Cornclia 
Kien;  cn  liet  na  van  Baarlandt ^  Secretaris  enPen- 
fionaris  der  (ladt  Goes;  de  iaatllc  Mans-oir  van  zyn  ge- 
flachte,  latende  alleen  eene  dochter  na. 
BAARLANDT  (ADRIAEN  van)  (HUBERT 

van)  zie  op  BARLAN  D  US  (ADRIANUS)  en 
BARLANDUS  (HUBERTUS.) 
BAARLE,  een  der  vyftien  dorpen  (behalvcn  de  ge- 

bttciiten)  de$  laadts  van  Breda.   Toeu  voorcyds  geheel 

Idem 
Small, 

werklieden  hadden  de  muurcn  reeds  te  veel  afgebroken, 

zoo  dat  zy  de  letters,  die  'er  op  gefraan  hadden niet  kon- 
den leezen,  In  't  gemelde  grafjcn  lag,  zonder  kill,  in 

een  toegevouwen  walle-kleedt ,  het  overblyfzel  van  een 
Lyk,  bellaande  in  een  weinig  dof,  dukjens  van  't  bek- 

kencel ,  en  van  de  beendel-cn  aan  dedaapen  van  't  hoofdt; 
eenigc  tanden,  en  iets  van  de  zwaarde  fchenkelen :  men 
oordeelde  dat  het  lichaam  daar  over  dc  400.  jaren  be- 
graaven  had  gelegen:  alles  wierd  weer  in  het  wadb-kleedt 
gedaan,  dicht  in  een  gerolt,  en  in  'tChoor  van  de  Kerke andermaal ,  in  een  diep  graf,  begraaven ,  enz. 

BAARSDORP,  ('t  KASTEEL  van)  is  voor- 
tyds  zeer  heerlyk  geweed:   maar  nu  ganfch  vernietigt; 
zoo  dat  'er  niet  anders   dan  een  grcotc  heuvel  van  te 
zien  is.    Het  was  dc  verblyfplaats  der  oude  Heeren  van  ^.^ 

Boiirfdorp  y  makende  eencn  tak  van  't  gedachte  der  LIeeren  ̂ è^i  ƒ 
van  Borjjelen.    Heer  It^olfaart  van  BorJ/ele^  zoon  van  3^^.' aart  y  negende  Heer  van  BorJJele  ̂   was  de  eerde  Heer  van  400  en 
Baarfdarp,  overleedt  in  't  jaar  1232.  De  Gcdachtlyd  van/.  744, 
de  Borfjelcns  van  Baarjdorp  ziet  men  by  SrnaFugange. 
BAARTE,  BARTA,  BERTRUDA,  BER- 

TRANDA,  Gemalin  van  Heer  Gysbert  van  Amftely 
Heer  van  TiJelfiein .cqwq  zeer  dappermdedige  Heldin;  zie 

op  YSSËLSTEIN. BABELONIE  N-B  R  O  E  K,  by  anderen  beter 
BABYLONIEN-BROEK,  een  Hollandtfch  dorp 
onder  Hcusden  ;  heeft  t' zamen  met  HU  Kerk  en  Predi- 

kant, daande  onder  't  Cladis  van  Gorinchem. 
B  A  C  C  H I A  D  E  S ,  dus  zouden  weleer ,  in  ganfch  oude 

tyden,  dc  inwoonders  viw  Haarlem  2,€n^cx.z\\  hebben,  en  de  Amel. 
lladt  zelfs  Bacchus  Bofch,  ter  eere  van  den  afgodt  Bacchus:  InBa- 
iVlaar  de  geleerde  doorfnuffelaars  onzer  oudtheden  twy-  tAv.lil 
fclen 'er  aan:  zie  breeder hier vanop  HAARLEM,  en  i.ci. 
BAKENES. 

BA  CC  HUM,  ook  BACCUM,  en  BACHUM,  ■  '. een  dorp  in  Kennemerlandt :  zie  op  BACKUM. 
BACHEVORT.  Het  blykt  genoeg,  zeit  de  Heer  oerm 

Alting,  uit  de  woorden  der  bulle  \a.n  Anfri dus ,  Biilchop  j„f, 
van  Utrecht,  van  het  jaar  1 006.  dat  hier  verdaan  word  part.l 
eene  ondiepte,  of  doorgang  in  den  Eemllroorn;  tiW  bacbe  p.  li.  ' 
ÖCOJ  be  23celi/  die  niet  ver  van  het  klooiicv  tLhirji  afwas; 
miÜchicn  ter  plaatze  daar  hedendaags  de  Eern>rnzge  is. 
BACKENES ,  BACKENISSE ,  anders  BAECKENES , 

een  Adelyk  huis,  en  Adelyk  gedacht  :  zie  op  BAKE-  ■ NES.  I 

BACKEN  VEEN  E.  Vandeie  plaats  word  melding  ' 

geuiaakt, 

H.VKi 
Goudh. 

Corn. 



B  A  C  BAD 

gemaakt,  fchryfc  de  HeerAlting,  in  het  pcrkamcnte  bock 
vaa  Utrecht,  als  teer  wel  gelegen  om  krygsvolk  door 
dc  veenen,  uit  de  Vriefchc  Wouden,  naar  Drenthe,  en 
weerom  te  brengen.  Dc  zelve  plaats  is  ook  aanmer- 
kclyk  door  de  neerlage,  die  de  Vriezen  in  het  jaar  1231. 
daar  van  de  Drenthers  geleden  hebben.  Het  is  een  gering 
dorp  van  Opjïerlandt ^  draagende  den  naam  van  dc  kapél, 
die  eerlt  de  kluis  van  Dodu^  en  naderhandt  Manehuf  toe 

BAD  103 

henm  gcnocmt  heeft,  zulks  oordeelt  dc  HeerAlting  dat 
toegelchrcvcn  moet  worden  aan  den  aardt  van  dc  oude 
Nedcrlandtfche  taaie,  waar  in  het  niet  ongewoon  is  het 
aanhungzel  uVoe/  aan  verfcheide  woorden  gehecht  te 
zien,  als  nIeUie  voor  nie/  of  ninilu/  HaadiXue  voor  haal/ 
3enu\jüc  voor  jmi/  gduluc  voor  ged/  pciiIuVue  voor  peul/ 
^CÖuVue  voor  de  Godinne  ̂ CÖe/  ofHiacbe/ waar  van  daan 
het  Arden  ̂   of  Ardcnnebofch  ,  by  dc  Romeinen  Silra  Av 

'4 
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f.ll. 
Ktand. 
Antiq. 
Gtrm. 
f.  134. 

Ntand. 
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gcnaamt  is  geweefl: ,  leggende  tuflchen  den  oorfprongk  j  la'^^t';?;?^^.  Dat  vervolgens  7^z«V«j,  naar  deze  uitCpraak  ,  gemerkt van  ócBoryicda,  en  de  grensfcheidiiige  van  Drenthe,  aan  ;  heeft  dat  dit  woordt  niet  zoo  zeer  JDabElUjOllt/  als  ijabus 
den  weg  die  door  de  veenen  heen  loopt,  zyndcde  uiterftc  |  VUfllljOUt  van  de  inboorlingen  gcnocmt  wierd;de  letter 
noordtiioek  van  de  Wouden,  alwaar  deze  benaming  zich  |  in  een  23.  verandert  zynde,  gelyk  by  vcelen  de  uitfpraak 
over  eene  ruime  heide  uitilrekt.  ivalt.    En  by  aldicn  de  oude  naam  van  dc  plaatze  al  heel 
BACKUM,  een  dorp  in  Noordt-Hollandt,  of  on- 1  weg  was  gewccll ,  gelyk  op  dc  meeflc  plaatzen  doorgaans 

der  Kermerlandt,  van  anderen  eene  buurtc  gcnocmt,  on-j  gebeurt  is,  zoo  zou  echter  het  geheel  verhaal,  ztit  de 
der  de  (ladt  Alkmaar  behoorende.  't  Was  voortydts  een 
gedeelte  van  't  Graaffchap  Egrnondt;  doch  is  naderhandt 
door  koop  aan  den  Heer  van  der  My Ie  gckoomcn:  't  legt 
aan  den  voet  der  duinen,  niet  verre  van  Egmondt.  D'oor- 
fprong  van  den  naam  haaien  ze  af  van  den  zigodtBacchus , 
die  eertydts  hier  gcëert  zoude  zyn. 
BAD  U  HEN  NA,  is  een  zeer  groot  Bofch  in  deze 

landen  geweeft,  daar  de  Romeinfche  fchryver  Comelius 

T'acitiis.,  die  kort  na  Chriftus  gelecft  heeft  ,  gewag  van maakt.  Hy  verhaalt  dat,  onder  de  regeeringc  van  den 

Keizer  T'ibcrius^  ecrll  900.  daar  na  noch  400.  Romeinen 
by  dat  bofch  met  de  Vriezen  handtgemeen  geweeft,  ge- 

bleven waren.  Eenige  meenen  dat  dit  gevecht  voorgeval- 
len zy  by  't  ̂ ox'^  Bennebfoek^  in  Kennemcriandt :  dat  het 

dorp  van  'ihofch  Badahenna ,  als  Baduhemebroe/; ,  dien  nnam 
zou  gekregen  hebben  ;  of  wel ,  naar  dc  meening  van  anderen, 

het  dorp  Bem2i?'/gbr(/ef.''m  Weft-Vrieslandt.  IVffifemius  houdt 
het  'er  ook  voor,  en  dat  de  flag,  of 't  gevecht  in  klein  l^rieslandt, 
nu  i^'eft-l^ries/andt.,  over  't  V  lie,  of  F  lic ,  gcfchiedt  zoude  zyn. 
Dat  dit  Bofch  onguur,  groot,  en  naar  is  geweeft,  getui- 

gen d'oude  Schryvers  ,  daar  by  doende,  da.t  het  Hercynifièe bofch  van  veele  en  verfcheide  bolfchen,  alzoo  ook  van 

dit  BaduhenMifcbe  als  de  moeder  is  geweeft ;  maar  waar  't 
eigentlyk  gcllaan  heeft,  daar  inftenimen  de  Schryvers,  als 
alreedts gczegt  is,  niet  overeen;  zommigen  het  by  Be»^.e- 
^rot-A' in  Kermerlandt,  anderen  het  by  Benniyigbrock'mWeÜ- 
Wne'iX-xndt  plaatzendc;  anderen  weer  'xwDrentb;  weêr  an- 

deren zeer  wydt  en  breedt  op  den  bodem  van  de  Zeven- 
wolden  in  Vrieslandt.  Over  den  oorfprong  van  't  woordt 
Baduhenna  ,  zyn  de  mceningen  ook  zeer  verfchiilende  : 

Heer  Alting,  van  dc  zaak  die  Tacnus  fchryft  voorgevallen 
te  zyn,  ons  hier  toe  brengen:  Want  na  dat  dc /^-/V^e», 
aan  den  overkant  van  het  Vlierncer  woonendc,  tot  armoe- 

de gebragt  zyndc ,  door  de  gierigheit  vai  zulkcn  die  de 
fchattingen  invorderden,  in  het  28.  jaar  na  dc  geboorte 
desHeilants,  afgevallen  waaren ,  en  de  Romeinfche  krygs- 
knechten  aan  galgen  ophangen  hadden;  den  Gezagheb- 

ber verjaagt  ,  en  de  verfchanffing,  waar  in  hy  zich  bc- 
Ïeeven  hadt  ,  belegert  hadden  ,  heeft  Lucius  Aprumus  , 
/andtvoogdt  van  AWtT-GiTw^rfW»  ,  om  dit  tc  wrecken  , 

de  Roomfche  keurbenden  ,  met  dc  ruiters  die  daar  by 
hoorden  ,  uit  het  bovenflc  gedeelte  van  het  Wingeweft 
ontboden;  daar  bcnevende  hulpbenden  te  voet  en  te  paerdt, 
waar  onder  was  eene  ruiterbende  van  Caninefaten  ̂   en  eeni- 

ge Germanifche  voetknechten.  De  Vriezen  alle  deze 
toerullingc  vernomen  hebbende,  breeken  de  belegeringe 
op,  cn  trekken  daar  van  daan  den  Landtvoogt  tegen,  om 
hun  eigen  landt  te  befchcrmen.  Deze  nu  met  zyne 
twee  legers,  dat  van  Opper-  en  Neder-Germanicn ,  be- 

gaande zoo  uit  eigen  volk,  als  Bontgenoten,  langs  den 
Rhyn  en  de  Drttfiaanfche  grift  (  niet  over  de  Meeren ,  ge- 

lyk G er rnantcHs  h^dt  gedaan:  het  welk  wel  in  acht  m.oct 
genomen  worden)  afgevaaren  zyndc  ,  is  aanitonts  in  het 
landt  der  Vriefen  gevallen,  en  wel  ter  plaatze  daar  man 
met  het  leger  over  de  laage  en  verdronke  landen  ) 
mort  trekken :  doch  daarom  echter  niet  langs  den  oever  Gertn, 
van  den  Oceaan,  gelyk  Cluverius  hier  uit  wil  befluiten.  Antiq. 
Want  de  verdronken  landen,  of  vloetlanden  {JEfluaria)  Hb.ui. 
waren  weleer  ,  gelykzc  noch  hedendaags  in  Vrieslandt 
zyn,  van  tweederlei  foort :    Zommige  die  met  een  glib- 

M.  va»  der  Hou-ve  verllaat 'er  niet  anders  dan  een  Bofch  berige  flik  bedekt,  en  met  eiken  vloet  bevaarbaar  zyn, 
door,  dat  aan  waterachtige  weiden  (noch  hedendaags  in  1  worden  van  ons  JlDattm/  en  van  dc  Romeinen  Meeren, 

Hollandt  A'^ez/f-Wi?»;?»  geiioenit )  legt.  Alhier  flaat  aan  te  i  en  ondiepe  zeen  genoemt.    Andere  hebben  een  vafter 

Winfem, 
Kron.  V, 
Vriest, 
f.ll. 

Idem 
Ncand. 
ihid. 

Germ. 
l»f. 
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merken,  dat  Tacittis  dit  woordt  niet  als  een  naar  't  Latyn 
gebogen  woordt  gebruikt ,  gelyk  hy  menigmaalen  andere 
Duitlche  naamen  en  woorden  doet,  maar  uitdrukkelyk 

zegt,  dat  zy  't  (de  Vriezen)  hetBadnhenne-bofch  noemden. 
Winfemtus  hondi Baduhenne  voor  een  oudt  Vriefch  woordt, 
en  leit  dien  naam  van  drie  Vriefche  woorden  aldus  af: 

,,  In  dit  Woudt ,  zegt  hy  ,  hoorde  men  eenen  fterken  weêr- 
„  klank  der  daar  in  gefprokene  woorden.  De  onkundigen 

„plegen  'er  vervaart  door  te  worden,  maar  d'onver- 
„  tzaagde  Vriezen  niet,  die  door  dit  woudt  trekkende, 

,,  en  veel  geluidt  flaande  ,  hoorden  dan  d'  Echo  hunne „  woorden  menigmaal  noch  fterker  weerom  kaatzen  ; 
„  doch  dat  in  den  windt  flaande,  zeiden  als  met  eene  vcr- 
„  achüngc  Ba  du!  hinne;  zoo  veel  als,  Bagy!  henen,  u/eg  ; 
„  of.  Foei  ul  ga  henen;  en  dus  zou  dat  bofch  den  naam  uit 

,,  det'zam.envoeginge  van  die  drie  woorden  gekregen  heb- 
,,  ben.  Anderen  fchryven  niet  onwaarfchynlyk  dat  in 
deze  landen,  nevens  veele  andere  Goden,  ook  eene  Af- 
godm  Baduhenne  godt^d\e\iÜ\^  wicrd  gcëert;  dat  aan  haar 
dit  bofch  toegewydt  was,  en  naar  haar  dien  naam  droeg. 
BADUHENNA,  fchryft  de  Heer  Alting,  is  zon- 

der twyfel  by  de  Germanen  geweell:  de  naam  van  eene 
Godinne.  Cluverius  leit  dezen  naam  af  van  een  Ara- 

bifch  woordt,  dat  begin,  of  t'aufaiig  op  het  Hoogduitfch 
zou  beteekcnen,  en  meent  dat  Bahudanna  en  T'anfana  een 
en  de  zelve  Godin  geweell  zyn.  Wat'cr  van  zy,  immers 
Tacitus  verhaalt  dat  'er  bolfchen  onder  deze  beide  naamen 
geheiligt  zyn  geweeft;  het  een  by  eenen  zeer  beroemden 
tempel ,  in  het  landt  der  Mar/en,  en  het  ander  in  het  landt 
der  Friezen^  het  welk  hy  het  woudt  Baduhenna  noemt. 
Verder  meent  dc  gemelde  Heer  dat  dit  woudt  geweeft  is  in 
ten  dorp  van  de  Zevenwouden  ,  in  de  Grictenye  van 
^tdUliglUCrf  JDcfirinöC/ gcnaamt  ijoïtpabe/  het  welk  he- 

dendaags onderfcheiden  wordt  in  ÖlïSC-ljOltpabC  en  jDiclU- 
ÏJOltpabc/  niet  meer  als  drie  uureu  van  de  kant  van  het 
Meer  flevo;  en  dat  men  niet  verre  vandaar,  naar  den  kant 
van  Drenthe,  den  naam  van  de  zelve  Godinne  vindt  ge- 
geeven  aan  zekere  hoogte,  die  gemccnlyk  JpaafTo/ 
ÖCflO/  als  of  men  zeide  dc  hoogte  van  Pada,  genoenii 
word.  Dat  insgelyks  op  de  grenzen  van  Helfen-landt 
(weleer  de  woonplaats  der  Chaitcn.,  of  Catten)  een  bron 
aan  deze  Godinne  Padais  toegewydt,  waar  vznPaderbom , 
de  hooftftadt  van  dat  Bifdom ,  den  naam  draagt.    Wat  nu 

gront ,  en  zyn  met  veel  gras  bewafl^en :  maar  door  gecne dyken  bewaart  zynde,  loopen  by  hooge  vloeden  onder; 
zynde  anderzins  bou-wei-en  hooilanden  van  een  onuit- 
puttelyke  vruchtbaarhcit,  en  door  gemeene  wegen  en  flo- 

ten van  malkander  gefcheiden.  Deze  en  diergelyke  noe- 
men wy  ̂ |alnmea /t^amlanben /^|amric^^En /en i|cmndten / 

dat  is ,  landen  uit  de  overftroominge  van  de  zee  weerge- 
kregen.   Trtc.'tói  noemt  ze  zoo  hier  als  elders,  /Ejluaria^ 

tof Cdicn /  verdronke  landen-    Lucius  Aprunius  moet  der- 
halven  zyne  legers  aan  landt  gezet  hebben  aan  het  ver- 

dronken landt,  dat  zy,  langs  de  Drufiaanfche  grift  afvaren- 
de, aan  den  ooftkant  van  het  Meer  {Flevo)  eerft  ontmoet 

hebben,  het  welk  hedendaags  25ïandiCl[)am  en  ̂ iTdtjain 
wordt  genoemt.    Opdat  nu  het  zwaar  gewapent  krygs- 

volk hier  over  konde  trekken,  hebben  zy  in  veele  flooten 
dammen  moeten  leggen,  of  bruggen  daar  over.  Men 
heeft  de  Duitfche  voetknechten  en  de  Ruitery  der  Cani- 
nefaten  alleen  bevolen  langs  de  wegen,  die  om  de  voor- 
treffelykheit  van  den  gront  doorgaans  naaw  zyn  ,  en  toen 
milfchien  onderwater  ftonden,  en  daarom  van  Tacitus  on- 
diepten  {l/ada)  genoemt  worden,  voort  te  trekken,  en 
de  vyanden  van  achteren  te  omcingelen.    Maar  de  Vrie- 

zen, in  flagordeftaande,deeden  deze,  die  noch  nauwelyks 
van  het  verdronken  landt  af  waren,  eerft  ligtelyk  wyken, 
en  daarna  dc  Ruitery  der  keurbenden,  die  hen  tot  onder- 
ftant  gezonden  was:  vervolgens  twee  Regimenten,  [Co- 
hortes)  naderhant  noch  drie,  en  insgelyks  de  Ruitery  der 
Bontgeuooten  :  eindelyk  worden  alle  de  hulptroepen,  die 
'er  overig  waren,  van  hen  gequetft,  of  afgemaakt.  En  by 
aldien  de  Keurbenden ,  en  inzonderheit  de  Krygsknechten 
vandevyfde,  niet  fpoedig  tocgefchoten waren ,  zoo  alszy 
van  de  vermoeide  en  in  wanorder  gebragte  te  hulp  geroe- 

pen wierden;  zou  alle  de  manfchap  der  bondtgenoten , 
en  de  ruiterye  der  inboorlingen,  en  by  gevolg  hetgrootfte 
gedeelte  van  het  Roomfche  heir,  in  de  pan  gehaktzyn  ge- 

weeft. OndertuflTchcn  zyn  zommigen  van  hen  gevangen, 
zommigen,  landcwaarts  ingevlugt,  des  anderen  daags,  als 
het  gevegt  voor  de  achtfte  maal  hervat  was,  twee  uuren 
van  het  verdronken  landt,  dat  door  deze  neerlaag  beroemt 
is,  by  het  bofch  van  Baduhenna  i;pr  néér  gehouwen.  An- 

deren, die  de  fchrik  verder  voortgeiaagt  iiad,  als  zy  geen 
kans  zagen  om  by  de  veftiuji  aan   het  FHe  {Cajiellum 
Flevum)tc  komen,  daar  men  denken  kan  dat  zy  naar  toe 

belangt  dat  7rtn>/«  deze  Godinne  niet  Pada^  maar  Bada-  zyn  gcfnelt,  hebben  malkandcrcn  onder  de  voet  geltooten 
Met 



I 

BAK  BAL 

anderen  Vilfchcrs  woonden  ,  daar  nu  Ai»Jlirday,i  flant.  OuJenk. 
Vcclc  willen  dat  lianricm  van  dit  Bakcacs  rou  gclprotcn  Hnarl. 
zyn.  Ecrtyds  ïcni  hier  een  Bolch  hebben  gefhian,  den  l¥iete 

At'\i,odl  Btuchus  toegewydt:  die  omtrent  ditWoudt  woon-  19. 

104        BAD  BAF  BAG  BAJ  BAK 
Met  dc  overi};e  lohynt  dc  Rooinfchc  Vcldthecr  na  dat  hy 
dc  lichamen  der  \  erilagenen ,  hoe  annzienlyke  lieden  het 
ook  waren,  onbei;raveh  had  laten  lei.',gen,  al  vluchtende 
weer  naar  het  Wiiigewell  getrokken  te  /.yn.    'Zoo  dat  uit  r  - 
dit  alles  meer  als  overvloedig  blykt ,  dat  dc  gelegentlieit  den,  wierden  geheten,  verbaltcrt  ui  iirtWj'/drx;  c^/eïj. 
van  de  plaats,  en  de  reden  van  deze  benaniinge,  met  den  in- houdt van  het  verhaal  wel  overeenkomt,  l  ot  dus  verre 
dc  \crklaring  van  den  Hecrc  Alting,  die  de  plaatïc  daar 
het  Wondt  van  i>'././///'iww  is  gewcell,  het  aldernaall  Ichynt 
gevonden  te  hebben.  Doch  wat  de  benaming  belangt , 
ïeker  geleert  man  meent  dat  die  zoo  veel  wil  zeggen, 
als  de  o^oDiimc  Dan  Ijit  Kiaflc  laiibr/  van  jX'öcnaubt. 
Want  i5aöulüf/  23ili50UlVice/ 53aCiiV.lUUT/  naar  de  ver 

en   dus  zou  het    woordt  Uakencs  ,    van  Bacchits  Bofch 

zyn  ontllaan.    Carncluis /hirelius,  ot'  Vem 'Ter  Gunde  ̂   laat zich  dus  hoorcn.  ,,  Hierna  volgde  een  bofch  aan  Bncchus  Leeuw. 
„geheiligt,  beplant  met  Wyngaerden  en  ülmboomen.  üj/. 
,,  De  Invvoonders  dezer  plaatze  wierden  voortydts  gehc-  ;7/«/?r. 
,,  icwBaubiddcs^  nu  Haarlemmers;  een  hardt  volk,  doch  ƒ  1x43,' 
,,  oprecht.  In  onzen  tydt  vvierdcn'er ,  in  'tgraaven  tot  het  Corn 
,,  leggen  van  iiicwe  grondtveiten  der  gebouwen  ,  noch  -^utelii 

Ichcide  uitrpraak,betceKent  Uian KluOt :  •'JlrtiuUif/'^lröoUluc  „  wortels  van  oude  Wyngaerden  gevonden,  zoo  dik  als  «"'"v. 
daarentegen  IjOOiJ  laubt.  En  gelyk  de  oude  Germanen  „de  dye  van  een  Menlch.  Echter  twytclen  vcrlcheide  *•  . 

door  A,do!t:rj,i  ,  oi  Ardiumui,  die  de  Romeinen  geecrt  onderzoekers  der  oudtheden,  ot  omtrent  Haarlem  wel  •^'P'' hebben  met  den  liaam  van  üia^Jti,  verllaan  hebben  de  Go 
dinnc  van  het  hooge  landt,  waar  van  daan  het  Ardneuyje 
o(  ArdeKnebojlh  den  naam  gekregen  heeft;  dat  zy  alzoo 
door  iJ.^/.Y/»i»»rt  verllaan  en  geëert  hebben  deGodinnevan 
de  laage  Nederlanden.  Vervolgens  moet  men  vall  (tellen 
dat  dc  L-erlle  en  eigentlyke  naam  van  deze  Godtheit  niet 
gewcell  is  Bada,  Pada,  of  Pade,  gelyk  dc  Heer  Alting 
heeft  gemeeut;  noch  ook  dat  dit  woordt  door  een  aan- 
hangzel  Baduiue  geworden  is  :  Maar  veeleer  dat  van  het 
oude  woordt  Bad:rjue  dit  Bade,  of  Pade,  als  een  over- 
blyfzel,  by  verkorting  is  overgebleven.  Ook  kon  de  naam 
van  eene  Godinne,  naar  den  aardt  en  eigcnfchap  van  de 
Duitfche  taaie,  niet  beter  eindigen  als  óp  mWC  of  inilC. 
Want  gely  k  zy  gezeit  hebben  Ardiienna ,  Ardomvia ,  Nchaleywa, 
Ne/jaleuyjia,  Nchalhine;  alzoo  hebben  zy  deze  ook  genocmt 
Btiduemta^  Baduheyina^BadtirAyia :  Even  eens  gelyk  van  Man 
gekomen  is  Mayminnc  ̂ wx-xi  voor  by  verkorting  gezeit  word 
Mmy.e:  gelyk  blykt  in  dc  woorden,  Meerryian^  Meeryninnc. 
BAFEELT,  de  geboorteplaats  van  denvermaarden 

Arrlcola^  zie  op  de  volgende  poft  BA  PLO. 
BAFLO,  by  anderen  BAFFLO,  BAFFELO, 

BAFFELT.  Een  dorp  in  de  Gronin^^er  Oryimelanden  ^ 
een  dernegen-en-veertig  dorpen  van  het  quarticr///^;?/7;«^(?, 
daar  leit  het  huis  Meyma^  dat  omtrent  het  jaar  1640.  aan 

Jonker  Havo  Leeuvjcyi  behoorde.  Baflo  heeft  d'eere,  dat 
Hiitve  daarin  het  jaar  1441.  (een  tydt  dat  groote  onwctcnheit  en 
i  D.f.  onkunde, ja  barbaarsheit  inde  wctenfchappen  en  taaien,  de 

Religie  zelfs  niet  vrygaande,  hccrfchte)  geboren  x'i  liudol- 
J>hu5  Agr'/cola^  die  zich,  doorzyne  zonderlinge  geleerthcit, 
in  dien  tydt  zeer  vermaart  heeft  gemaakt,  en  't  licht  al 

een  Bacchris-Bufch  zou  hebben.  Andere  meenendat  ̂ /Z''^'';^* 
■■  •  -  "  ■  Haarl. 

de  naam  van  Bakenes  afkomt  van  een  Buken.  tot  waar- 
fchouwinge  van  dc  Schippers  daar  wel  eergeplaatlt :  noch  ̂ ^^/^^  . 

andere  geevcn  op  dat  ijakey/es^  uudt  Hd:irlerri  is:    Doch  zaan'l i\c  Hccï  O fideyihovc»  mccm^  dat  Haarlem  tc  Bakenes  zyne  ̂ „ad 

eerrte  Parochy-iCcrk  heeft  gehadt :    gelyk  ook  noch  de  p_  ioy_' Bakey/eJ/er  Kerk  lüdajüc  voor  de  oudtlle  der  Kerken  gehou- 
den wordt.    Lang  daar  na,  d'onkundigeu  niet  wetende waar  de  Ihidt  Haarlem  haar  begin  genomen  had,  hebben 

gcwaant  dat  het  te  Bakcr/es  was  geweefl  ,  omdat  daar 
de  oudtlte  Parochye  was.    Dat  het  meergemelde  Bakenes 
eene  vry  ryke  Villchers  buurt  is  geweelt,  oordeelt  de 

zelfde  Schryver  gcnoeg/.aam  te  blyken,  aan  't  zeer  heer- 
lyk  en  koltelyk  gebouw  der  oude  Bakey2cJ/cr  Kerke ;  waar 
van  nu  maar  een  deel  tot  den  Predikdicnlt  word  gebruikt  ; 

zynde  van  het  ander  deel  Burgers  huizen  gemaakt,    't  Zy 
zoo  't  wil,  d'ecne  hoek  der  itadt,  meelt  Üudt- Haarlem 

Idem 

Oiidenh. ihid.  p. 

ZO.  XI. 
Monian. 
in  Gtiicc. 

ƒ.  197. 

171 

genaamt,  heeft  noch  den  naam  van  Backenes  {Bachenes)-'^'^^^^ behouden.    Ook  is  'er  noch  overig  het  oude  wapen  der  5^^,^^ 
Bacchialijlen  \  namelyk,  drï$  kannen  met  drie  bannen.  ^ 
BAKENES,  of  BAKENISSE,ook  I3AECKE- V08. 

NES,  is  een  zeer  oudt  huis  '\\\  Kennemerlandt  ^z.'^zt^ dicht  by  Haarlem;  waar  van  een  oudt  Edel  gedacht  den, 
bynaam  voerde.    Heer  'JaUb  van  Bakenes  ̂   Schildtknaap,  VanSt 
vindtmen  genoemt  niet  lang  na  'c  jaar  1400.  en  hy  ftierf  uouve 
in  't  jaar  i45'5'.  leit  te //^7ijr/^;«  begraven.  Zyn  xoow  Adriaen  i.D.fi 
van  Bakenesy  gewonnen  by  Juii'rouw  N.  \m  Heemskerk  ̂   113 was  Ridder  ten  heiligen  lande.    Zyn  zoon,  Bertbout  van 
Bakenes,  tlofmeelter  van  Grave  Jan  van  Egmundti  ftierf  Goudh. 
zonder  wettige  kinderen,  en  was  de  laatlte  van  zynen  fi^  '58^ zeer  vermaart  heett  gemaaKt,  en  't   ... 

in  die  duifterheit  begon  te  zien:  zie  op  A  G  R I C  O  L  A  |  Stam,  omtrent  het  jaar  15-13.  Zyn  nagclate  ballaardtzoon ,  -f^^^»"». 
Scfc.>?rt».  (RU  DO  LP  HU  S.)  Het  dorp  BAFLO  leit  omtrent  i"/f?^»"  van  .B^-^c;»w,  ftierf  in 't  jaar  tj6i^^  ff-««< 
Kr  -ja»  twee  mylen  van  Groningen.    In  die  zeer  vreeffelyke  wa- Friejl. 

ƒ,79 
Ci'jbe 

ma  Ni:- d.rl. 

Water- iLoedi:n 

tersnoodt  van  't  jaar  1636.  wanneer  door  geheel  Groningcr- 
landi  eene  groote  menigte  huizen, fchuuren,  enz.  ganfch  weg- 
fpoclden  ,of  elendig  verwoeft  wicrdcn,  en  zeer  veele  men- 
fchen  en  heeften  verdronken,  had  dit  dorp 't  geluk  dut 
het  niet  meer  dan  i.  paerdt  en  ó.  koeijen  verloor.  Baflo 
heeft  Kerk  en  Predikant ,  ftaande  onder  het  Claffis  van  de 
Alarne .,  zynde  het  vyfde  Claffis  in  ordre. 

BALCK,  BALK,  eene  zeer  trctfelyke,  ficrlyke  en^^J7 
neeringryke  Buurt,   (beter  den  naam  van  een  aanzien-  Winfem. 
lyk  Vlek  waardig)  in  de  Vriefche  Grieteny  Gaajlerlandt hefchr. 
onder  't  quarticr  van  Zevenwolden ;  heeft  jaarlyks  in  Sep-  v. Triest. 
tember  eene  aanzienlyke  merkt  van  alderlei  koopmans  '^(^"^ 
waaren,  inzonderheit  van  Rogge,  en  andere  graanen : 
daar  by  een  fchoon  Rechthuis ,  voorzien  met  tooren  en 
uurklok;  nevens  een  visx^kv^ztcx  .,hziBa!kfter  Meer  (doch 

BAGOUDA,"zou  voor  veele  eeuwen  de  naam  hooger  op ,  naar  de  ftadt  Slootcn ,  hzt  Skoier-meer)  gthc- 
van  't  dorp  Bodegraven  in  Hollandt,  tuflchen  Leiden  en  ten,  ten  ooften:    Ten  zuiden  en  weften  lag  deze  buurt 

ScUotan. Tried. 
Kron.  f. 

li' 

Oitdenh. 
he'chr. •van  den 

hofch  z. 
D./.ii. 

Houve 
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367. 

Idem Oudenh, 

U^oerden  gelegen,  zyn  geweeft;  zie  op  BODEGRAVEN 
BAJORAUNA,  is  eene  zeer  groote  en  volkrykc^ 

plaats  in  Vrieslandt,  en  van  eene  menigte  menfchen  be- 
woont geweeft:  doch  omtrent  het  jaar  880.  door  d'in- 

gevalle  Deenen  en  Noormannen  verbrandt,  en  t'cene- 
maal  verwoeft;  ja  zoda'nig  in  vergetelheit  geraakt,  dat men  hedendaags  niet  weet  aan  te  wyzen  waar,  of  waar 
omtrent  zy  geweeft  is. 
BA  KEL,  een  dorp  in  de  Meijery  van  \  Hertogenbofch 

heeft  veel  Duin.  Onder  Bakels  kcrkvang  leit  ook  il-lc/w : 
heeft  van  oudts  eene  zeer  groore  Parochie  gehad,  daar 

Gemert  ook  voortyds  onder  behoorde.  l~oen  geheel Brabandt  weleer  eene  fchatting  van  140000.  guldens  moft 
opbrengen,  ftont  de  Meijery  van  dm  Bofch  in  deze  fomme 
geftelt  op  19379.  guldens,  16.  ftuiv.  3.penn.  Daarin  moft 
het  quartier  Peellandt,  een  der  vier  quartieren  van  deze 

JVleijerye,  laften  5-69i.  guldens  10.  ftuiv.  3.  penn.  welke 
omgellagcn  over  de  26  of  27.  dorpen  van  dit  quartier, 
quam  't  dorp  Bakel  te  ftaan  op  22Ó.  guldens  13.  ftuiv.  6. 
penn.  In  't  jaar  I5'25-.  wierd  over  geheel  Brabandt  aan- 
geftelt  eene  fchatting  op  yder  haartfteê ;  daar  toe  moft  het 
dorp  Bakel  yier  halfjaar  betaalen  650.  guldens  15-.  ftuiv. 
i.penn.  i.myt. 
BAKEN  DORP,  een  der  Zeeuwfche  dorpen  op  het 

eiiandt  Zuidt-Bevelandt :  zie  op  BAACKENDORP. 
B  A  K  E  N  E  S ,  ook  BAECKENES ,  en  BAKEN ISSE  , 

is  eene  ryke  VilTchers  buurt  geweeft  in  oude  tyden,  toen 

de  zee  door  't  Syaame  invloeide,  en  Rynlandt  noch  on- 
bedykt  lag.  Dc  eerfte  bcdykinge  gefchiedde  onder  IVillem 
den  II. Grave  van  Hollandt.,  enz.  lioomfch  Koningk .,  omtrent 
het  jaar  i25-5'.  evenwel  viel,  dertig  jaren  daar  na,  de  zee 
noch  door  het  Spaame  in.  Toen  't  landt  daar  rontom 
mccft  pias  lag,  konden  de  Vilfchcrs  tc  Bakey.es  (vermits 
dc  grondt  daar  vry  wat  rees)  zoo  wel  wooacn,  als  dc 

voorheen  aan  zee;  doch  is  'er  nu,  door  verlanding,  vry  wat 
van  afgefcheiden ,  en  heeft  daar  Hollandt  ten  nabuur.  Niet 
verre  van  daar  leit  het  dorp  Harich.    Een  ftuk  weegs  die- 

per in  't  landt  is  eene  plaats,   daarmen  yder  jaar,  op 
Marie-Hemelvaartsdag ,  den  16  Auguftus  ( immers  was 't 
zoo  in  P.  I4''in[emim  tydt)  de  I4''ildemerkt  houdt:  dan 
verfchynen  'er  veclc  kooplieden,  zoo  uit  Hollandt.,  Over- 
vffel  als  andere  plaatzen,  met  allerlei  waaren,  op  het  open  idem 
veldt,  naar  ouder  gewoonte,  onder  den  b'ooten  hemel.  ibid. 
Ten  zuiden  van  deze  14'lldemerkt  leit  Lvcklama^s  Bofch Brugm. 
en  't  dorp  Nyemardum:  Ten  zuidtweften  zietmen  de  dor-  iioor 
pen  Riiigenhuifum  en  Sondel;  ten  weften  Oldcmardum  en  Scriv. 

Mirns  Éachu  fum ,  by  verkortinge  Mi'rns.    Onder  het  Bar-  Kr.  der barifch  woeden  van  de  ftiflicn  dcv  Sckieringers  en  Vetkopers  ̂ "^^^ 

'xn  Vrieslandt  .^hcQÏt  dit  Balk  veelgeleeden;  want  IgoGalama,  C''""-^' 
een  der  Hoofden  van  de  Vetkopers,  lei  deze  buurt  in  't  ̂  ̂' 
jaar  1486.  byna  geheel  in  de  aii'che.  Chrifi.  Schotanus.,  die  Chrifi. 
de  Vriefche  gefchiedeniiren  heeft  befchreven,  fpreekt  'er  Schotav. 
dus  van:  „  's  Nachts  tuffen  St.  Steven  en  St.  Jan  brand-  Kr-zaa 
„  de  Igo  Galama  dit  Balk  byna  geheel  af  met  de  muuren ;  Friesl. 
dat  genoegzaam    het  getuigenis  van  verfcheide  Schry- /-B/t' 
vers  beveftigt,  dat  Balk,  nu  eene  £?/«r2;t' genoemt,  voor  373- 
deze  verwoèftinge,  bemuurt  is  geweeft.    In  de  oorlogen  ̂ J^"* 
tulfchen  Spanjen  en  de  Vercenigde  Nederlanden,  wierd  rf.^^'"** Balckook  jammerlyk  van  de  Spaanfchen  geplondert.    Het  ̂^infetn. 
is  eene  wel  geftraatte  plaats  ,   daar  groot  gemak  ,  zoo  {^^ 
voor  dc  Inwoonders,  als  voorden  reizenden  JVlan  gevon-  ̂ f^^J^ 

den  wordt:    heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't ƒ.738.' Claflis  van  Sn  eek. 
BALDE  VINUS,  of  BALDEWINUS,  ook 

BOUDEWYN  den  1.  en  II.  diens  naams:  zie  op 
BALDUINUS  BISSCHOP  van  UTRECHT. 

B  A  L  D  R  I C  U  S ,  of  B  A  L  D  E  R  I K ,  dc  XVBqjchop 
van  navolger  van  BiJJchoj)  Ratbod;  hy  was  de 

zoon 
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7,oon  van  Ludgerut',  of,  volgens  J.  de  Beka  en  meer  an- 
deren, van  liixfried^  Grave  van  C leef.  Dc  Kronykfchry- 

ver  'JaK  Veldenaar  noemt  Batdriks  Vader  Luthacrdus  , 
tiend?  Grave  van  Cleef.  Hy  heeft,  als  Biffchap,  geregeert 
van  't  jaar  91 S.  tot  977.  en  alzoo  by  dc  60.  jaren.  De  ge- 

melde Fcldenaar  ftelt  zyne  verheffinge  tot  den  Biïïchoply- 
ken  Troon  in  't  jaar  917.  gefchiedt  te  zyn  :  hy  kreeg  den 
bynaam  van  Pius ,  of  den  Godtvruchtigen\  was,  bchatven 
deviercerHe,  Sx..  IFUlchrord St.  Bonifacius ,  St.  Grcgortus 
en  Adclbrici'.s ,  die  in  deze  landen  het  Evangelie  eerlt  ge- 

plant hebben  (  d'eerfte  ,  tweede,  en  \\erde ,  ËKgelfchcK ;  de 
derde  uit  den  Üam  der  Franjlhe  Koningen)  d'ecrltc  Uit- 
landtfche  Bijjchop  van  Utrecht.  De  tien  die  hem  waren  voor- 

gegaan ,  na  d'eerlte  vier  voorgemelde,  waren  a.]\e  Frie- 
zefz  gewceil.  In  ïynen  tydt  wierden  de  Noormannen.,  die 
in  deze  Gcwcftcn  gedurige  invallen  gedaan,  ook  Utrecht 
meer  dan  eenmaal  elendig  verwoeft  hadden,  zeer  zwak: 
daarom  nam  B alderi k  dcie  gelegentheitwaar,  oinzevoort 
geheel  en  al  uit  zyn  Sticht  te  jaagen.  Na  zulks  gedaan  te 
hebben,  herbouwde  hy  de  muuren  en  torens  van  Utrecht; 
maakte  fterke  bolwerken,  naar  dien  tydt;  herftelde  de 
verbrandde  Kerken  ;  verbeterde  het  Biffchops  Hof.,  en 
rechtte  de  vernielde  huizen  weer  op.  Men  fchryft  van 
hem,  dat  hy  niet  alleen  een  herder  was  om  ïyne  fchaa- 
pen  te  weiden;  maar  te  gelyk  een  krygsman  om  hen  te 
verdedigen,  en  met  de  wapenen  te  befchermcn.  In  't 
jaar  96Ó.  trok  hy  naar  Italien,  om  met  Keizer  Otto  den  /. 
te  fpreeken  over  eenige  zaaken  die  zyn  Bifdom  betroffen. 
t^SiZx  Utrecht  keerende,  zou  hy,  zoo  men  voorgeeft ,  ver- 
fcheide  H.  reli(.]uiën  met  zich  herwaarts  gebragt  hebben; 
als  de  lichaamen  van  St.  Benignus,  van  St.  Pontianus.,  en 
van  St.  Agnict,  hem  van  hooggemelden  Keizer  Otto  ver- 

eert:  Dan  ook  noch , door  voorgaande  openbaringen,  die 

van  St.  Lebuinus,  St.  U^erfort,  St.  Plechelmus ,  St.  M'^iro 
St.  IfWenfridus,  St.  Otgier,  St.  Adolph .,  St.  Radbont.,  St. 
Witto  hebben  opgedolven.  De  Kerk  door  St.  Willebrord  te 
L'iref/?!^  gebouw t,  genoemt  St.  Marten.,  brak  hy  ten  gron- 

de toe  af,  en  zette  op  de  zelfde  plaatze  eene  andere  veel 
fchoonder  en  heerlyker  dan  de  vorige,  daar  in  hy  de  voor- 

noemde H.  overblyfzelen  geplaatft  zoude  hebben.  Keizer 

Oito  vergunde  hem  in  't  jaar  936.  by  anderen  95'O.verraoe- 
delyk  beter  940.  binnen  Utrecht  eene  Munte  te  mogen  heb- 

ben. De  gedachte  Majcfteit  heeft  in  December  943  (949) 
aan  Baldenk,  en  zyne  navolgers  in  den  Utrechtfchen 
BifTchoplyken  ftoel  ,gefchonken  he.t  Forejlenfe  jus ofOpper- 
houtvejierfchap ,  en  de  Jagt  van  en  op 't  grofwiidt,  zoo 
in  't  landtfchap  Drenth,  als  in  't  l^'oudt  van  Fnlnaho ,  of 
Vollenhoven:  200  dat  niemant,  zelfs  de  Grave  niet ,  ter 
Jagt  mogte  gaan,  of  eenig  wildt  vangen,  zonder  des 
Bilfchops  bewilliginge.  De  fchenkaadjen  van  Karei  den 

Grooten.,  Kon:Kg  van  l'rankryk  (naderhandt  Keizer  geworden  ) 
aan  St.  Marten.,  of  de  Kerk  van  Utrecht  gedaan,  wierden 
aan  BiJJchop  Balderik  op  niews  beveiligt,  gelyk  ook  die  van 
andere  volgende  Kcizcren,  door  Keizer  Otto  Magnus ,  of 

den  I.  Hy  deed  'er  ook  zelf  noch  in  't  jaar  947.  veele  gif- 
ten by;  daar  onder  viaren  de  Viffcheryen  in  Almeere ., 

(een  water  daar  deftadt  Alkmaar  haren  naam  van  zou  heb- 
ben gekregen  )  en  Alrntifen.  Deze  Baldricus  heeft  den  Bif- 

fchoplyken  Stoel  uit  Deventer.,  daarmen  hem  verplaatR 
had,  toen  de  Noormannen  in  't  Sticht  Utrecht  alles  ver- 

woesten, weder binnende  Üadt  Utrecht  ̂ chr^gx.  Hy  flierf 
den  7.  Kalende  van  Januarius,  of  den  16.  December  des 
jaars  977.  (976.)  leit  begraaven  aan  de  zuidtzyde  van  de 
door  hem  herbouwde  Kerke  van  St.  Marten.  De  Schryvers 
geeven  hem  de  letter  S.  SANGT.  Fulckmarus .,  oiVolck- 
marus  volgde  na  hem. 

Naardien  de  Levenshefchryving  van  dezen  BALDERI- 
CU  S  ,XV  Biffchop  vanUtrecht,gelyk  zy  inheteerfle  deel 
van  h Batavia  Sacra  üaat ,  van  geen  ruim  beflag  is,  en  ech- 

ter zommige  zaaken  ontvouwt  hier  boven  niet  aangcroert , 
(  fchoon  ook  in  veele  t'zamenftemmende )  laaten  wy  die 
hier  geheel ,  met  de  bygevoegde  Aantekeningen ,  volgen  ,  om 
te  meerder  licht  en  voldocninge  aan  de  weetgierige  nafpeur- 
deren  onzer  Oudheden  te  geeven  ,  en  ten  blykbaaren  bewyze 
onzer  onzydigheit :  dus  begint  zy  op  de  613.  bladzyde. 

,,  Radbodus  [a]  heeft  drie  jaaren  voor  zyne  doodt ,  terwyle 
„  hy  bezig  was  met  de  H.Mis  te  doen,  aan  Elwlfus  Ret- 

guit  lts beide  Prielters  uit  de  Abdye  van  £;«wm',^,  voorzeit 
„  dat  hyL^(i/(;/(.r/Vaj,een  deftig  jongman, en  zoon  van  den  Gra- 
„  ve  Ri.xfridus  ,  tot  nazaat  in  zyn  Bifdom  zoude  hebben. 

,,  {b)  Baldericm  was  een  hoog  geleert  man,  zoo  wel  in 
„  den  oorlog  als  in  den  vrede  vermaart,  onder  wiens  tugt 
„  en  opzigt  de  kinderen  van  Keizer  Flenrik  den  eerften, 
„  te  weten  Otho.,  Henrik  en  Brrino  ̂ tüaan  hebben.  Otho 
„  is  naderhandt  noch  Keizer  geweed;  Henrik  is  door  een 
„  ontydigc  doodt  in  het  bloeijenüe  van  zyn  leven  wegge- 
„rukt:  Bntno  is  Aartsbiifchop  van  Keulen  en  Hartog 
,,  van  Lotteringen  geworden. 

„  (O  Deze  Baldcricus  dan,  die  om  zyne  deugden waar- 
„  dig  is  tot  het  einde  der  wereldt,  en  eeuw  uit  eeuw  in 
„  op  de  vlerken  van-de  Faam  te  dryven,  en  op  een  yders 
„  tong  te  leeven.  heeft  na  de  doodt  van  Radbodus.,  met 
„  een  algemeeneblydfchapen  toejuichinge  vanal  het  volk, 
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„den  BifTchoplyken  Stoel  beklommen;  voorv/aar  een 
,,  Kerkvoogd  zonder  weerga,  en  volgens  de  voorzegging 
5,  van  den  zeiven  Radbodus  verkozen. 
„  {d)  Bruno,  zoon  \z.n  Henrik  den  Vogelaar,  en  broe- 

„  der  van  C^y^io  den  Grooten,  noch  maar  een  kindt  van 
,,  vier  jaaren  zynde,  is  by  Baldricus  Biffchop  van  Utrecht 
„  bedelt,  om  van  hem  in  de  wetenfchappen onderweezen 
„  te  worden.  Onder  zoo  een  deftig  meeder  heeft  hy  een 
„  trcdclyken  voortgang  in  de  gelecrdtheit  gedaan;  en  al- 
,,  Ie  de  bede  Schryvers,  die  de  Latynfche  en  Griekfche 
„  taal  ten  top  der  volmaaktlieit  opgevyzelt  hebben ,  tot 
,,  een  toe  doorleezen.  Onder  anderen  las  hy  zeer  gaarne 
„  dc  gedigten  van  den  Poëet  Prudentius. 

,,  Hy  had,  om  zoo  tc  fpreeken,  zodanige  eerbicdighcit 
„tot  de  boeken,  dat  hy  niet  konde  lyden  dat  dezelve 
„  onbedagtelyk  geopent,  of  gekreukt,  of  op  een  achte- 
„  looze  wyze  gehandelt  wierden. 

,,  t  Deze  Baldricus.,  die  dc  leermeeder  van  Bruno,  en 
„  Biffchop  van  Utrecht  is  ge  weed,  en  Baldricus  BliTchop 
„  van  Maadrigt,  die  lang  voor  den  tydt  van  Bruno  gedor- 
„  ven  is,  wordenvan  zommige  Schryvers ,  door  eene  grove 
,,  onkunde,  in  een  gefmolten. 

„  *  Als  onze  Baldricus  nu  tot  de  BifTchoplyke  waar- 
„  digheit  verheeven  was,  is  zyne  eerde  zorg,  na  het  ver- 
„  dryven  der  Deenen  ,  ( i )  gewced  om  de  dadt  Utrecht, 

„  die 

„  fi)  Om  dat  'er  zoo  dikwils  van  de  Deenen  en  Noormannen 
„  gefproken  V70rd  ,  moeten  wy  met  een  woordt  aanroeren  wat  dat 
„  hen  tot  zoo  menigvuldige  ftrooperyen  heeft  aangezet;  en  waar 
„  dat  gedurig  al  dat  volk  van  daan  is  gekomen:  want  het  was  fchier 
„  alle  jaren  te  doen  ,  dat  de  eene  hoop  voor,  en  de  andere  naquani 
„  aangeftooven.  Daar  bleeven  'er  Ibmwylen  met  duizenden  inden 
„loop,  maar  dat  kon  niet  helpen:  voor  tien  die 'er  doodt  blee- 
„  ven ,  quamen  'er  weder  hondert  opdonderen.  Wat  de  eerlle 
„  vrage  belangt;  dc  hoop  van  buit  en  van  beter woonlleden ,  is  ze- 
„  keilyk  al  een  van  de  voornaamfle  redenen  van  die  opi:ogten  ge- 
„  weeft:  behalven  dat  de  koude  geweften,  te  v/eeten  tot  een  ze- 
„  keren  graadt  toe ,  doorgaans  vruchtbaarder  zyn  als  de  heete  en 
„  gematigde,  en  by  gevolg  ligtelyk  al  te  volkryk  zyn  geworden. 
„  En  dus  vindt  men  al  van  ouds  verfchcide  voorbeelden  hoe  die 
„  Noordtfche  volkeren,  onder  den  naam  van  Gotten,  Cimbren , 
„  Jutten,  enz.  byna  alle  digt-en  vergelegene  landen  van  tydt  tot  tydt, 
,,  met  eene  fchioomelyke  menigte  van  volk,  overftroomt  hebben. 
„  Diiitfchlandt,  Italië,  Griekenlandt,  ja,  zoo  men  hunne  hiftorien 
,,  mag  gelooven,  een  groot  gedeelte  van  groot  en  klein  Afie, 
,,  Scythie,  en  ik  weet  niet  wat  landen  al  niet,  weeten  van  hunne 
„  togten  te  fpreeken.  Maar  al  waren  ze  noch  zoo  vrugtbaar ,  eu 
„  noch  tien  maal  zoo  volkryk,  daar  moft  evenwel,  zal  iemant 

„  zeggen,  een  einde  aankomen,  of  het  moet  'er  volk  geregent  en „  geiiieeuwt  hebben.  Hier  op  dient  dan  tot  antwoordt,  dat  het 
„  wel  meeft  Noormannen,  of  Noorwegers,  Deenen,  Gotten  en 
,,  Zweeden  zyn  geweeft,  die  in  zulke  menigte  naar  onze  landen, 
„  om  het  tweede,  derde,  ofte  vierde  jaar,  quamen  afzakken:  maar 
„  dat  'er  evenwel  ook  een  menigte  van  ander  volk  onder  gemengt ,,  was.  Mattheus  van  Weftmunfter,  fpreekende  van  de  Noorman- 
„  nen  en  Deenen,  die  het  eilandt  Britanje  230.  jaaren  lang  ver- 
„  woeft  en  plat  geloopen ,  en  alles  (  van  de  eene  zee  tot  de  andere 
„  toe)  zoo  de  menfchen  als  het  vee ,  vernielt  hebben ,  zegt  uitdruk- 

„  kelyk ,  dat  'er  ook  Wandaalen  en  Vriezen  onder  waren :  een  te- ,,  ken,  dat  ze  alles  opraapten  en  aanfloegen,  wat  ze  maat  koften 
„  krygen.  En  dit  is  ook  het  zeggen  van  Mezerai,  die  daar  by  voegt, 
„  dat  de  quaadtwillige  Franfchen ,  en  alle  die  op  buit  vlamden , 
„  zich  onder  de  vaandelen  van  die  roofvogels  begaven.  Maar  of 
„  dat  juift  zoo  waarachtig  is  (het  welke  hy  ook  doet  gelden)  dat 
„  die  Noordtfche  landen  door  alle  die  togten  zeer  ontvolkt  zyn , 
,,  en  tot  den  huldigen  dag  toe  zeer  onbevolkt  zyn  gebleven,  dat 
,,  laat  ik  aan  het  onderzoek  van  een  ander. 

„  Ik  moet  hier  noch  byvoegen  dat  de  Noormannen,  behalven  de 
„  roofluft ,  noch  doot  een  andere  reden  tot  alle  die  wreedtheden , 
,,  vcrwoeftingen ,  en  af-brandingen  van  dorpen,  fteden  en  kerken 
,,  aangezet  zyn  geweeft.  Dit  is  althans  het  zeggen  van  den  gemelden 
„  Mezerai;  en  hy  ichynt  het  zoo  qualyk  niet  te  raaden:  te  wee- 
„  ten,  dat  de  afgodery,  met  alle  de  afgodifche  Priefteren  en  af- 
,,  godiften,  na  dat  ze  door  de  Franfchen  uit  de  nabuurige geweften 
„verdreven  waren,  in  Saxen-landt  waren  geweeken:  maar  dac 
„  Karei  de  Groote  hun  mettcr  tydt  ook  Saxen  en  heel  Duitfchlandt 
„te  nauw  maakte;  zoo  dat  ze  daar  ook  niet  konncnde  banken , 
„  over  de  Elve  en  tot  in  Denemarken  toe  een  veilige  fchuilplaats 
„  moften  zoeken.  Als  de  Deenen,  de  Noormannen,  enz.  hunne 
„  geloofsgenooten  dus  verdreeven  zagen,  en  uithen verftondenhoe 
„  de  Chnftenen  doorgaans  met  de  afgodiften  leefden,  de  afgodery 
„  verdelgden,  de  tempelen  afbraken  en  verbrandden,  de  afgoden 
„  of  afgodts-beclden  vertrapten  en  vermorfeldcn ,  zoo  liep  hun 
„  gemoedt  over:  en  al  die  noordtfche  koude  veranderde  in  een 
„  helfchen  brandt,  en  in  eene  dolle  wraakgierigheit,omdezenhoon  , 
,,  hunne  Goden  aangedaan,  op  de  Chnftenen  te  verhaalen.  De 
„  verdreevene  Duiifchers,  of  hunne  Neevenen  Na-nceven,  die  nu 
„  onder  de  Noormannen  vermengt  waren,  konden  de  fchoone 
„  landtsdouwen ,  daar  zy  uit  gejaagt  waren ,  en  de  goederen  die 
„  hun  ontnomen  waren,  ook  zoo  ligt  niet  vcrgeeten,  en  zochten 
„  met  alle  geweldt  hunne  fchade  weder  met  woeker  in  te  haaler. . 
„  en  in  goede  en  vette  landtfchappen  te  neftelen.  De  Priefters  en 
,,  Monnikken  ,  als  doodtvyandcn  van  hunne  Goden ,  en  oplutzers 
„  der  Chriftene Koningen  ,  moften  het  meeft  ontgelden;  en  de  ker- 

ken  en  kloofters ,  ter  wraakc  van  de  g-.ftoopte  tempelen,  even 
„  eens  gehandelt  worden ,  als  dceze  laatlle  gehandelt  w  aren  geweeft. 
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„  die  door  dc  woeJc  der  vyandcii  jammcrlyk  gcfchonden 
„  en  gehavent  was,  cn  'er  heel  elendig  uitïag,  te  verbee- 
„  teren,  en  de  vellen  met  grachten,  torens  en  Ichanlleii 
„  te  voorzien.  Hy  heeft  dc  kerk,  die  door  den  H.  l4'iUc- 
„  brorJus  gelticht,en  ter  cere  van  den  H.  Martinus  Biflchop 
„  van  Toiirs  ingewydtwas,  doen  llcchten,  enecneande- 
„  rc, die  veel  prachtiger  en  hcerlyker  was,  op  de  plaats  van 
„  decerllcdoen  opbouwen.  Deze verbeetering  van  Utrecht 
„  is ,  volgens  de  Nederlandtfche  Kronyk ,  in  het  achtllc  jaar 
,,  der  regeeringe  van  den  liillchop  BJdrikits  cerlt  begt)n- 
„  nen :  cii  daar  tlaat  noch  op  den  huidigen  dag  een  toren, 
„  die  den  naam  voert  van  Boldregts-tore». 
„  In  't  jaar  94S.  op  den  7  Juny,  is  'er  door't  bevel  van 

„  Paus //».'j/>i-/.v/ ,  en  uit  lail  \x\\ütho  den/,  tc  hgel.beim ,  in 

„  's  Keizers  Hof,  een  vergadering  gehouden'  binnen  de ,,  kerk  van  S.  Ro>»i^itis.  i  Dezelve  was  uitgefchreven  tot 
„  bcllilling  van  zeer  zwaare  en  gevaarlyke  onlullen,  die 

'er  tulfchen  Koningk  Ladcwyk,  en  Il/tgu  Graaf  van  Pa- 
,,  rys  zedert  eenigen  tydt  gaande  waren ;  als  ook  om  het 

„  krakkeel  tullchen  Artaldiis,  (2)  tot  Billchop  van  lie'iMs 
„  gekozen ,  en  eencn  anderen  I/f/go,  die  tegen  hem  gekozen 
,,  was,  by  te  leggen:  in  deze  vergaderinge  is  onder andc- 
,,  ren  ook  tegenwoordig  geweelt  Baldnais  Billchop  van 
,,  Utrecht;  en  heeft  dc  ordonnantiën  ,  aldaar  gemaakt,  als 
,,  Billchop  ondertekent,  zoo  als  by  {a)  Goldajlus  en  (b) 

„  b'lodonrèiiis  gezien  kan  worden.  Hy  was  ook  tegenwoor- „  dig  by  het  verbondt,  het  welke  tuUchen  Henncus  den 
„  Vogelaar,  vader  van  Otho  den  7.  enKan-l  den  Eenvou- 
„  digen  gemaakt  is  geweelt.  (c) 

„  (d)  Als  Bald.icus  in  't  jaar  pfó.  over  de  Alpen  voor  dc 
„  belangen  van  zyne  kerke  ftont  te  reizen ,  is  hy  eerll  den 
„  Roomfchen  Koning  Otho  den  Grooten,  zoon  van  Hen- 
„  rik  den  Vogelaar,  gaan  vinden.  Deze  Otho  heeft  aan  de 
„  Utrechtfche  kerke,  onder  meer  andere  voorrechten, de 
,,  magt  gegeeven  om  geldt  te  Haan ;  en  heeft  haar  noch 
„  daar-en-büven  dc  vryc  jagt  door  het  landt  van  Drent 
„  gegeeven.  Daar  by  heeft  hy  ,  op  het  verzoek  van  Baldri- 
„  alle  de  giften  en  voorrechten,  die  ooit  aan  dc  Ut- 
„  rechtfchc  kerke  gefchonken  zyn  geweeft,  goedtgekeurt 
„  cn  beveüigt :  de  brieven  van  deze  beveftiginge  zyn  te 

„  vinden  by  li'^.  Heda^  cn  by  P.  Bokkenberg  in  zyne  noch 
„  ongedrukte  Handtveft-brieven. 

„  Baldricus  zyne  zaaken  in  Italië»  afgedaan  hebbende, 
heeft  van  daar  medegebragt  dc  lichaamen  van  C3)  S. 

^.fUrbamis  Paus  en  Martelaar,  van  S.  Benig^us  Bilfchop 
„  van  Chartres  en  Martelaar,  van  S.  Pö»^/rt«aj Martelaar, 
„  en  van  S. -i^g/ies  Maagd  cn  MartelarefTc,  dewelke  hy 
„  in  de  Dom-kerke  van  Utrecht  opentlyk  voor  de  godt- 
„  vruchtighcit  der  geloovigcn  ten  toon  heeft  geftelt.  Dit 
„getuigt  {e)  Pagi  met  de  volgende  woorden,  die  hy  uit 
„  eencn  naamloozen Schryver,  hy Bolkfidus  over  dm  21. 
„  January  bygebragt,  heeft  getrokken. 
„  De  gebceyiten  van  de  H.  Maagd  ylgnes,  die  in  de  derde 
eetiwe  de  martelkroon  te  Komen  heeft  verdient.,  en  van  den 

.^.^  heiligen  Benignus.,  Bijfchop  van  Chartres  en  ook  martelaar 
die  in  de  voorige  eeuwe als  de  Noormannen  Vrankryk  te  vuur 

„  en  te  zwaard  vernielden ,  verborgen  wier  den ,  maar  in  ""t  eer- 
.,.,fte  jaar  van  Keizer  Otto  door  Goddelyke  openbaaring  vjeder 
„  gevonden  zyn  gewseji ,  zyn  in  deeze  hopende  eeuwe  door 

Thiadboldus  Graaf  van  Utrecht  verkreegen  geweejl  voor  Bal- 

„  dricus  Bijj'chop  van  Utrecht.  Deze  Kerkvoogdt  zynen  -vuenfch 
„  'magtig  geworden  zynde.,  heeft  Godt  onder  hei  gefcbal  van  een 
„  menigte  van  Jlemmen  gelooft  en  gedankt;  en  de  Heiligen  met 
31  ̂roote  Jiaatjle,  zoo  als  het  betaamde  ̂   te  weeten  met  al  zyne 
„  Geejlelykhat en  met  een  grooten  hoop  volks  ingehnalt.  Daar 

op  heeft  hy  hen.,  den  lejlen  van  Maart.,  beneden  het  Biffchups- 
paleis  op  ten  en  dezelve  plaats  ge/lelt ,  doch  yder  evenwel  op 

„  zich  zeiven.,  en  in  een  bezonder  kasje :  dit  ts  aldus  gefchiedt 
,,  in  het  jaar  onzes  Heeren  964.  in  de  fevende  Indiktie.,  op  den 
,,  v^fden  dag  der  weeke.  Aldus  fpreckt  de  ongenoemde 

„  S^chryver,  die  ons  de  hiflorie  van  de  vindinge  cn  ver- „  voeringe  van  S.  Agnes  heeft  nagelaaten. 
■>■>  C.0  Noch  heeft  dezelve  BifTchop  de  lichaamen  van  de 

„heilige  IVerenfridus .,  Lebuinus Plechelmus .,  H^tro  .,  Otge- 
rus Odulfns.,  Radbodus  en  "Jeroen  door  *  goddelyke „  openbaaring  gevonden,  en  den  Utrechtfchen  Dom  met 

„  de  gebeenten  van  die  deftige  Patroonen  hcerlyk  opge- 
„  fchikt  en  verfiert. 

Huk- 

„  (i)  Hugo  was  door  de  kuiperyen  en  d wang-middelen  vanzy- 
nen  Vader  Herbenu';,  Hertog  van  Vcrmandois,  tot  Aartsbiirchop 

„  van  Reims  benoemt.  Maar  om  dat  die  tcgcns  de  kerkregels  aan- 
„  liep,  en  Hugo  maar  10  jaren  oudt  was,  is  Artoldus  door  de  Ka- 
„  nonikken  verkozen,  en  naderhandt  ook  beveftigr.  Mex.erai. 

j>  (3)  Hos  dat  deze  Reliqiiicn  van  S.  Agnes,  S.  Pontiaan  ,  en  van 
„  S.  Benignus  door  den  Biiïchop  Baldericus  naar  Utrecht  zyn  ge- 
,,  bragt,  kan  ook  nagezien  worden  in  de.Byvoegzels  op  het  Marte- 
„  laars-boek  van  LTuardus,  en  in  het  Regillertje  van  Molanus. 

„  *  Aldus  getuigt  de  H  Augullyn  in  het  9.  Boek  zyner  Belyde- 
„  ni.Ten,  aan  't  7.  kapittel,  dat  de  lichaamen  der  heilige  Gervafuis „  cn  Protafias  veropenbaart  zyn  ge  weel!  aan  S.  Ambrofius.  En  hoe- 
„  wel  dat  zulks  aan  Buchclius,  in  zyne  Aantekeningen  over  Bcka, 
„  Vicemd  voorkomt  omtrent  het  lichaam  van  Radbodus,  denvoor- 
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,,  zaat  van  B.ddricus,  wiens  lichaam  tc  Deventer  bcgraaven  lag: 
„  zoo  kan  het  echter  zeer  ligt  gelchicdt  zyn  dat  zyn  licliaain  \ 
„  zoo  wel  als  dc  lichaamen  van  meer  andere  Heiligen,  omde  woe- 
„  dc  der  Barbaaren ,  vcrlhooit  of  geborgen  is  geweeft. 

,,  Iliikbaldus ,  Monnik  van  S.Amand,  die  het  leven  van 
„  S.  Lebuinus  heeft  befchrcevcn,  heeft  het  zelve  aan  dc- 
„  zen  Baldricus  opgedraagen. 
„  Eindelyk  is  dc  Billchop  Baldricus.,  Zaliger  gedagtc- 

,,  nilTc,  in  het  jaar  onzes  Hecrcn  977.  op  den  8.  {a)  la- 
„  nuary ,  in  ccnen  hoogen  ouderdom  overleden ,  cn  naar  den 
„  Hecrc  gereid;  na  dat  hy  dc  Utrechtfche  kerk  den  tydt 
„van  (Z-)  J9  jaaren  met  grooten  lof  had  beltiert.  Hy 
„  wierd  met  grootc  ftaatlic  naar  den  Dom  gebragt,  cn  al- 
„  daar  met  ccnekoltclykc  lykpragt  bcnclfcns  zyne  heilige 
„  Voorzaaten  bcgraaven. 

,,  P.  Bokkenberg  heeft  ons  in  de  lyfie  der  Utrechtfche 

,,  Bilfchoppcn  een  graf-digt  't  zyner  cere  opgcgecvcn,  'c 
,,  geen  door  Georgius  Jgricola  gemaakt  is  gcweelh 

7'rajeéiina  feris  mbs  Danis  verfa  latebat , 
Baldricus  prifc:im  reddidit  ille  decus : 

ylnjhiciis  cujus  jaM  Pontus .,  Agna,  Benignus^ 
Confervant  Urbcm ,  fidget  Ecclcfia. 

,,  Hy  is  niet  zonder  reden,  zegt  Heda.,  onder  de  Hei- 
,,  ligen  gcrckent  geweell.  Siffridtts.,  Hamkonius  en  meer 
„  anderen  hebben  hem  ook  een  plaats  onder  dc  Heiligen 
„  toegcweezcn. 

„  Het  gaat  althans  vad,  dat  hy  zeermiltdaadig  is  geweeft 
„  tot  dc  kerk  en  tot  de  iladt  van  Utrecht. 

*   G    I    F    T  E 

By  wyze  van  een  Tejlament  door 
BALDERICUS, 

gedaan  aan  dc  kerke  cn  Itadt  van  Utrecht. 

„  Baldricus.,  door  Gods  genadige  goedheit  en  barmhartigheit y 
„  gerïKg  BiJJchop  der  Utrechtfche  kerke ,  wenfcht  aan  alleChrif- 
11  if*!  geloovigen .,  zoo  die  tegenwoordig  in  het  leven  zyn .,  als  die 
„  noch  ter  wereldt  zullen  komen ,  de  altydt-duurende  en  onuit- 
„  fpreekelyke  vreugde  der  eeuwige  gelukzaligheit.  Het  zy  kun- 
,,  dig  aan  alle  Chrif lus  geloovigcn ,  zoo  die  nu  op  de  wereldt  zyn  ̂ 
,,  als  die  noch  ter  wereldt  flaan  te  komen.,  hoe  düt  ik  Baldricus  ̂  
„  onwaardig  Bijfchop  der  Utrechtfche  kerke ,  z.oo  ras  als  ik  na 
„  de  doodt  van  den  eerwaardige»  Vader  en  Hcere  Radbodus  y 

„  veertienden  Btfjchop  der  Utrechtfche  kerke  ̂   tot  Bijj'chop  van 
„  Utrecht  was  aangc'flelt ,  en  door  den  Metropolitaan ,  f  te  we- 
.,,ten  den  Aartsbijj'chop  van  Keulen.,  was  bevefligt  en  gewydt y 
„  noodig  heb  ge  oor  deelt  de  plaats  der  Utrechtfche  kerke  ̂   waar 
,,  van  het  Bisdom  zynen  naam  heeft  gekrcegen.,  te  gaan  bezoe- 
,,  ken.  Alwaar  ik  gekomen  zynde,  en  bevindende  dat  dezelve 
,,  plaats ,  eilaas !  door  de  Deenen  vernielt  en  t'eenemaal  verwoefl 
,,  was .,  en  dat  daar-en-boven  de  trcffclyke  kerk  van  my nen  loffe- 
,,  lyken  Patroon  den  H.  Martinus .,  en  die  van  S.  Salvator  y 

„  (^)  verdelgt  en  afgebrandt  waren,  ben  ik  tot  in''tbinnen- „  fie  myns  harte  met  eene  onuitfpreekelyke  droef  heit  overflolpt  ge- 
, ,  weeji ,  en  heb  myne  traanen  niet  konnen  binnen  houden.  Ik 
„  heb  dan  de  hulp  des  Hemels .,  onder  het  ftorten  van  een  vloedt 
„  van  traanen ,  aangeroepen ,  en  gebeden  dat  de  geene ,  die  zyne 
,,  heilige  kerk  op  (f  )  de  vaftc  fteenrots,  dat  is  op  Chriftüs, 
gebouwt had .,  my .,  in  het  herfiellen  enverbeeteren  van  de  kerke 

,,  die  my  toebetrouwt  was .,  de  behulpzaame  hand,  volgens  zyne 
„  gewoonlyke  goedtheit ,  geliefde  te  bieden.  Zoo  heb  ik  dan  met 
,,  zyne  hulpe,  die  niet  den  uitwendigen  perfoon  maar  het  hart 
„  aanziet,  een  brugge  over  de  gragt  doen  leggen;  de  fladt  met 
„poorten  doen  voorzien,  en  een  muur  met  jchanffen  rondom  de 
„fladt  doen  ophaalen  en  oprnetzelen  :  Ik  heb  de  plaats  der  het- 
,,  lige  vrede ,  te  weten  de  kerk  van  mynen  doorluchtigen  Patroon 

,,  li'.  Maarten ,  mitsgaders  de  kerk  van  S.  Salvator,  die  door  de ,,  heillooze  Heidenen  vernielt  ex  afgebrandt  waren,  niet  zoo  als 
„  'z  wel  behoorde ,  maar  zoo  als  ik  befl  konde ,  eenigzins  weder 
,,  opge bouwt,  (d)  Ik  heb  de  Kanonikken  der  zelve  kerken,  die 
„  verdreven  en  allerwegen  verflrooit  waren,  tot  dezelve  ker- 

„  ken 

„  (<i)  Heda  zegt,  op  den  j.Augufti. 
„{b  )  Heda  legt  hem  76.  jaaren  toe.  J.  Gerbrand  van  Leiden  be- 

„  groot  den  tydt  zyner  regeeringe  op  óo.  jaaren,  en  word  hier  in 
„  gevolgt  door  A.  I3uchelius. 
„  *  Buchelius  verzekert  in  zyne  Aantekeningen  over  Heda,  dat 

„  hy  den  brief  van  deze  gifte  al  eenige  reizen  onder  de  oude  ge- 
„  denkfchriften  van  't  Utrechtfche  Kapittel,  alle  met  een  oude  let- „  ter  gefchreeven,  heeft  gevonden;  en  dat  dezelve  niets  behelft 
„  tegen  de  waarheit  der  hiftorie. 

„  t  Hy  is  niet  te  Romen,  maar  te  Keulen  door  den  Aartsbiffchop 
„  aldaar  beveiligt  en  gewydt  geweeft. 

,3  {b)  Door  het  verwoeften  van  de  ftadt  en  Biftchoplyke  plaats, 
„  en  door  het  wegvlugten  der  Kanonikken,  is  de  Stoel  van  Utrecht 
„  echter  niet  verbroken  geweeft. 

„  (c)  De  kerk  is  op  de  valle  fteenrots,  dat  is  op  Chriftus,  als 
„  den  eerften  grondtfteen,  gebouwt  geweeft. 

„  {d)  Baldricus  bouwt  de  vernielde  kerken  weder  op,  enherftelt 

„  de  Kapittelen. 



*  T>e 

tli^t  der 
Kano- 
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„  kc»  do:n  vjcderkecref! ,  07  lyi  de  plaatzeH  der  afgejlorvenen 
niewe  Kanonikkc»  aan?efielt.    Ik  heb  met  de  hitlpe  der  ge - 

„  looi'igcn^  die  door  Gods  hefchikki'/ig  van  alle  kayiten  quamen 
aangeloopen ,  de  vyanden  uit  het  landt  ter  jaagt ,  en  dezelve 
uit  alle  de  landeryen ,  landthoeven ,  tienden  en  mrdere  beztt- 
tingen  ̂   tot  de  Utrechtfchen  kerk  behoorende ,  geweldiger  handt 
verdreeven.    *  Daar-en-boven  heb  ik  aan  de  Kanonikken  der 

„  zelve  kerken ,  op  dat  ze  te  rykelyker  zouden  beflaan ,  en  den 
goddelyken  lof  des  te  yveriger  oehartigen ,  meteen  rujlig  harte , 
en  met  een  milde  handt ,  ter  eeuwige  berjtttnge  gegeeven  en 

,,  geschonken  den  aanwafch  van  alle  hunne  tienden^  en  de  tien- 
den  van  de  braaklanden ,  tot  bezolding  der  broederen  die  Gode 
in  dezelve  kerken geduurig  dienen;  hoopende  dat  Godt,  dieil- 
Ie  goede  werken  vergeldt,  en  om  wiens  dienjl  te  bevorderen 

,,  zulks  van  my  gedaan  is,  dit  niet  onbeloont  zal  laaien.  Zoo 
,,  dat  gemelde  goederen  aldaar  tot  f  laaffenis  onzer  ziele  altyt 

meer  en  meer  aangroeijen.    Doch  ingevalle  dat  iemant  (^het 
,,  vielk  ik  echter  niet  en  vertrouw  )  mogt  bejlaan  deze  onze  ver- 
„  eeringe ,  en  den  brief  dezer  gifie,  eenige  onbillyke  mocijelyk- 
,,  heit  of  quelling  aan  te  doen,  die  zal  voor  eerjl  d^  gramfchap 
„  van  den  alrnogcnden  Godt  op  zynen  hals  haaien :  daar-en-bo- 
„  ven  moet  hy  als  een  vreemdeling  buiten  de  heilige  kerk  gcflooten 

„  worden:    hy  zy  door  ons  B:jj'choppelyk  gezag  vervloekt;  en 
„-  dezelve  vloek  moet  op  hem  vallen ,  die  ecriyds  gevallen  is  op 

Üathan  en  Abtron  ,  dewelke  levendig  in  de  aarde  zyn  ver- 
,,  Zonken.    En  't  geen  hy  wederom  eifcht  moet  hem  niet  gewor- 

den.    De  tegenwoordige  gifte ,  die  door  ons  by  wyze  van  een 
,,  teftament  gedaan  is,  moet  ten  allen  tyde  vafl  en  bejiendig  bly- 
,,  ven,  als  (leunende  op  een  wederzydfch  verdrag;    Ik  heb  de- 

zelve  met  eigen  hande  ondertekent ,  en  door  m\n  zegel  bekrag- 
tigt.    Gedaan  en  gegeeven  op  de  Burgt  van  L/irecht,  in  het 

„  jaar  onzes  Heere  {a)  934.0/'  den  i.  July,  in  de  fevende  In- 
„  dtktie,  onder  de  regeeringe  van  den  onverwir.nelyken  Koning 

Henrik  1.    In  den  naame  des  Heere:    tot  geluk.  Amen. 
„  De  Kollegiale  Kerk  te  Oldenzeel  is  omtrent  het  jaar 

,,  968.  gefticht  door  onzen  Baldricus,  zoo  als  Brachius, 
,,  by  Buchelius  (b)  vermeldt,  in  zyne  papieren  heeft  aan- 
„  getekent.    Het  zelve  zult  gy  ook  vinden  by  (c)  Linde- 
„  bom  in  zyne  Deventerfche  Hiftorie. 

„  Daar  was  voor  dezen  maar  eene  Parochi-kerk ,  zynde  ook 
„  een  Kollegiale  kerk,  die  eerfl  aan  S.  Silvefler ,  en  naderhandt 
„  aan  S.  Flechelmus  toegevjydt  is  geweefl.  V  Is  Baldericus 
,,  Bifjchop  van  Utrecht  die  dezelve  op  zyn  erfgoedt  heeft  ge- 
„  bouwt ;  waarvan  het  doodtboek  der  zelve  kerke  aldus  gewaagt : 

,,  In  'tjaar  977.  is  overleden  Baldricus  van  Kleef,  vyftien- 
„  de  Bilfchop  van  Utrecht,  en  ftichter  van  dit Oldenzeel- 
„  fche  Kapittel,  die  het  zelve  in  't  jaar  95-4  heeft  opge- 
M  r<^cht :  hy  heeft  het  Biflchops-ampt  5-9jaaren  lang  be- 

vtlhitft  »5  kleedt.    Al  't  gczeide  flaat  omtre-nt  op  de  zelfde  wyze  uitge- 
f  merkt. 

(*) 

(n £.V§.I. 

Llnde- 
larn  in 

„  drukt  in  ecnige  oude  vecrzen ,  die  voor  deezen  in  de  kapittel- 
„  Zaal  ten  toon  hingen,  en  behelsden  dat  de  BijfchopBaldcricus , 
,,  een  Klevey/aar  van  geboorte ,  het  gemelde  Kapittel  in  ̂ t  jaar 
„  960  had  gejlicht :  daar  by  voegende  dat  het  lichaam  van  S. 
,,  Plechelmus  door  den  zeiven  Baldricus ,  onder  dc  regeeringe 
„van  Otto  I.  naar  0\Atm&c\ gevoert  is  geweefl. 
„  Dit  alles  heeft  Rovenius,  Deken  van  Oldenzeel,  die 

,,  naderhandt  Aartsbillchop  van  Philippen  is  geworden, 
„  met  een  keurige  penne  befchreeven.  {d) 
„  De  gemelde  Heer  Baldricus  heeft  het  lichaam  van  dezen 
Plechelmus  uit  S.  Pieters-berg  by  Roermonde  naar  Olden- 

„  zeel  doen  voeren.  Daar  op  heeft  hy  aldaar  een  Kapittel  van 
Hift.Da-  Kanonikken ,  om  Godt  aldaar  te  dienen ,  opgerecht ,  en  de  kerk, 
-'s"^' '  "  '^^■""'^'^'^''^^  ̂ '^^  ̂ ^^'^  '^^'^  Godt  en  ter  gedachteniffe  van „  S.  Silvefler  op  gebouwt  was,  vergroot  en  begiftigt.  Hy  heeft 

„  ook  begeert  en  bevolen  dat  dezelve  voortaan  den  naam  van  S. 
,,  Plechelmus  kerk  zoude  draagen.  In  dezelve  kerke  rufl  ook 

onder  een  kleine  zark  een  gedeelte  van  het  lichaam  van  den 
„  voornoemden  Heer  Baldricus.  Deze  Baldricus  van  Kleef 

11  ̂"'''/^  59  jaaren  op  den  Utrechtfchen  Stoel  gezeeten:  en  zyne 
„gedachtenis  word  zoo  wel  hier  ter  plaatze  al(  te  Utrecht  ge- 
„  viert.  Wat  de  heilige  Reliquyen  van  onzen  Patroon  belangt , 
„  het  lichaam  van  S.  Plechelmus  is  byna  ganfch  en  geheel  tot 
„  dezen  tydt  toe  bewaart  geweefl  in  een  kafje  ten  dien  einde  ge- 
„  maakt ;  dewelke  ook  op  den  Patroondag  en  op  het  jaargety  der 
„  kerkwydinge  omgedraagen  wordt.  Daar-en-boven  hebben  wy 
„  het  geheele  hoofdt  van  S.  Plechelmus  in  zilver  beflaagen ;  en 
„  noch  eenige  andere  Reliquyen  in  een  zilver e  kruis,  daar  ook 
„  een  flukje  van  V  hout  des  heiligen  kruis  in  gefloten  is. 

BALDUINUS,BALDEVINUS,BALDE- 
WYN,  ook  BOUDEWYN,  de  XVII.  Biffchop  van 
Utrecht,  en  de  I.  van  dien  naam;  hy  quam  aan  't  Bifdom 
in  't  jaar  990.  na  Volk-oï Fokkmarus ,  en  de  tweede  na 
Baldricus.  Van  zyne  Afkomft  en  Vroomheit  fpreekt  d'Ut- 
rechtfche  Jan  Veldenaar  aldus  :    1)1  Ulfl^  em  Clodoeffman 
Vian  groter  buccïjten  cnbe  Ijocclj  geboren  /  toaiit  greüe  ac= 
nout  bic  rij  giTlic  tan  cieiie  öic  tcaé  oein  Vian  Ijem  /  nibe 
^as^  fpn  fufter  focn/  cnbeibifcop  balberlcu^  lua;S  f);n  oub- 
ocm.  Naar  de  Religie  van  dien  tydt  was  hy  aandachtig, 
en  opmerkende,  daar  by  van  zonderlinge  oprechtigheit, 
zonder  valshartigheit  of  bedrog.  Zyne  geboorte  was  Vor- 
«elyk,  als  alreeds  gehoort  is  uit  Veldenaar,  daar  ande- 

ren mede  over-een  Hemmen.   Hy  overleedt  in  May  des 
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jaars  994.  200  dat  hy  den  Biflchoplyken  Stoel,  toen  hy  W.Hei» 
(h'erf,  noch  geene  volkomen  4  jaren  bezeten  hadt;  kit  in  de 
St.  Mariens- Kerk,  by  de  andere  Bilfchoppcn  zyne  voor-  ̂ ''^'^ 

gangers ;  word  ook  onder  de  i5'«»i2^»gerckent.  Hem  volg-  ̂-^^oH- de  Anfndus  of  Atisjridus. 
Gelyk  het  bovenftaande  verhaal  van  BALDUINUS, 

XVII. Bi/fchop  van  Utrecht,  heel  kort  valt,  zoo  wegens 
den  kleineji  tydt  van  zyn  Kcrkvoogdyfchap ,  alsby  gebrek, 
buiten  twyfel,van  breedcr  Aantekening  der  Hiltoryfchry- 
vcren  ;  vinden  wy  geraden,  al  't  geen  'er  de  Schryvers 
van  't  Batavia  Sacra  van  hebben  geboekt,  mede  van  luttel 
beflags,  hier  op  te  laatcn  volgen;  dus  beginnen  zy  op  de 

627.  bladtzyde  van  't  ecrfte  deel. 
,,  Na  *  Folkmarus  is  gevolgt  Balduinus  ,  Zeventiende   *  J- 

„  Biflchop  van  Utrecht,  een  roemruchtig,  vroom,  en  i''^-"'» 
„  doorluchtig  man.  Chron. 

„  Volgens  de  groote  Nederlandtfche  Kronyk,  en  de 
,,  Jaarboeken  van  ons  landt,  is  deze  Balduinus  uit  het  ge- 
„  llacht  der  HoUaudtfche  Graven  ( i )  gefproten.  iV. 
,,         getuigt  in  zyne  Utrechtfche  hiflorie  dat  hy  de  zoon 
„is  geweell  van  Siffridus ,  (2)  op  zyn  Vriefchs  Sikko, 
„  Landtvoogd  van  Kennemerlandt,  en  broeder  van  Dide- 
„  rik  III.  Grave  van  Hollandt.    t  P-  Bokkenberg  fchryft  ̂ Hoh- 
,,  ook  dat  hy  Aarnout  Hertog  van  Kleef,  en  Baldricus iiiC-  kenberg. 
„  fchop  van  Utrecht,  in  maagfchap beilaau zoude  hebben;  inCatal, 
„  dan  y.  Beka  gewaagt  niet  een  v/oordt  daar  van :    en  (jr  in 
„  geen  wonder,  dewyl  dit  alles  rakende  zyn  maagfchap  -f^is 
„  op  vry  lolfe  voeten  ftaat.    Ger.  Noviomagus  fchryft  dat  inedith 
I,  hem  niets  aangaande  onzen  Balduinus  in  de  hillorien  is  ̂'ontif. 
„voorgekomen,  behalvcn  dat  hy  zynen  naam  heeft  ge- ^'""'V" „  vonden  in  de  Kronyk  van  Sigebcrtus:    en  hy  wyt  zulks 
,,  aan  de  ellendige  gefchapendheit  van  die  tyden,  en  aan 
de  floffigheit  der  Schryveren.    Hy  mirt  echter  in  het 

„  lelie,  omtrent  den  naam  van  Balduinus;  indien  hy  dit 
„  van  den  Bilfchop  Balduinus,  en  niet  van  Balduinus ,Grz.- 
„  ve  van  Vlaanderen,  verdaan  wil  hebben,    b  Buchelius  i,  b«- 

,,  maakt 'gewag  van  eenen  kleinen  zilveren  penning,  dien  chel  in 
„  hy  ook  vertoont,  niet  twyfeleiide  of 't  is  de  afbeelding  Bel^am „  van  dezen  Balduinus.    Hy  lleunt  op  deze  reden,  dieook  />. 3Ó. 
„  fchynt  door  te  flaan,  dat  zyn  hoofdt  aldaar  ftaat  afge- 
„  beeldt  zonder  myter,  die  ten  tyde  van  onzen  Balduinus 
„  het  hoofdtfieraadt  der  Billchoppcn  noch  niet  is  geweefl:; 
,,(3)  zoo  dat  de  gemelde  penning  niet  tot  den  Icflen, 
„  maar  nootzakclyk  tot  deneerften  Balduinus  rzlbo-hooxcn. 

,,  c  Na  dat  Balduinus  vier  jaaren  d  lang  het  Harders- 
„  ampt  over  de  Kerk  van  Utrecht  had  geoetient,  is  hy  in 

Veldtn. 

'tr/;p. 

c  y  Be. 
.ka  ibid, 

,,  't  jaar  994.  op  den  10  Mey  in  Chriitus  ontflaapen,  en   4  sok- 
„  by  de  bov en-gemelde  Biflchoppen  in  de  Utrechtfche  hnberg 
,,  Dom-kerke  begraaven.  tnmee^ 

BALDUINUS,  of  als  boven ;  de  XXIXBiffchop  van  ̂'j^jj^ Utrecht,  en  de  //.  van  dien  naam,  opvolger  van  Godevaart  c,/^^. 
van  Rhenen:    hy  wierd  in  't  jaar  1 178.  eendrachtig  van  de  ̂ ^^^ 
Capitulairen  tot  deze  waardigheit  verkoren  en  verheven,  fpreeken 

Men  roemt  hem  wegens  zyne  zachtmoedigheit  en  kuisheit;  '^Vr 

was  cr.en 

eens  als 
„  ( r. )  Zoo  lang  als  wy  geen  tegenbewyzen  tegen  deze  maag-  Bekjh, 

„  fchap  van  Balduinus  hebben,  die  kragtiger  zyn  als  het  gezag  van 
,,  de  groote  Kronyk  en  van  Heda,  zoo  mogen  wy  by  voorraad 
„  hun  zeggen  v;el  voor  het  waarlchynlykfte  houden.   Niet  darmen 
„  alle  vertellingen  moet  aanneemen  die  door  geene  andere  Schry- 

vers  tcgengefproken  worden:  ganfch  niet.  De  ongerymdheit, 
,,  de  ongeloofFelykheit ,  de  belachelykheit,  en  andere  omftandig- 
„  heden  van  zekere  zaaken  ,geeven  dikwils,  en  maar  al  tc  dikwils, 
„  reden  genoeg  om  zekere  vertellingen,  als  ze  door  geene kragtige 
„  redenen  onderüut  worden ,  af  te  keuren  of  verdagt  te  houden : 
,,  maar  zodanige  omllandigheden  komen  ons  alhier  niet  te  voor. 
„  Al  heeft  Gerrit  van  Nimwegen  geen  befcheid  van  hem  gevon- 
,,  den,  en  al  heeft  Beka  zyne  maagfchap  niet  vermeldt,  daarom  is 
„  het  niet  gezeit  dat  Heda  en  meer  anderen  geen  blykvan  hunzcg- 
„  gen  gehad,  maar  deze  bloet-verwandtfchap  uit  hunnen  duim  ge- 
„  zogen  hebben. „  (  2.)  Deze  Siffridus ,  Sivardus,of  Sicco  isgeweeft  de  zoon  van 
„  fïraaf  Aarnoud,  of  Arnnlfus,  en  de  broeder  van  Diderik  III. 
„  Meefl  alle  Schryvers  zeggen  dat  hy  (om  zyn  huwelyk  daar  zoo 
„  over  gekrakkeelt  word  nu  daar  te  laaten)  ae  Stamheer  is  geweeft 
„  van  de  Brederodens  en  de  Van  Teylingens.  De  Heer  vander 
„  Does  getuigt  dat  daar  niet  aan  getwyfelt  wordt,  (^indubitata  ob- 
„  tinct  fides.)  De  Gemeene  Kronykfchryver  zegt  het  zelve.  {Divif. 
„2,7.  c.  10. ) Bokkenberg,  Lazius,M.  Vofiïvs.Hamkonius,  en  veele 
„  anderen  fpreeken  al  even  eens.  De  Rym-kronyk  zal  't  zelve  ze- 
„  kerlyk  gemeent  hebben ,  als  ze  getuigt  dat  'er  een  magtig  geflagt „  van  hem  is  voortgekomen.  En  dc  Heer  Alkemade,  die  in  de 
„  oudthcids-kunde  van  ons  Vadedandt  voor  niemant  behoeft  op 
j,  teryzen,  duidt  dit  fchvyvsn  op  de  gemelde  Stamhuizen  Het 
„  zelve  word  ook  beveiligt  door  de  Kronyk  van  Veldenaar  ge- 
,,  fchreeven  in  't  jaar  1480.  die  't  zelve  met  veele  omllandigheden verhaak,  en  tegen  de  benyders  van  die  twee  doorluchtige  huizen 
„  beveftigt.  In  de  jinale£la  van  Alattheus  Ihvat  een  hiltoric  van 
„  de  Brederodens,  door  Joh.  a  Leidis  uit  oude  gefchriften  getrok- 
„  ken,  daar  't  zelve  voor  een  vafte  waarheit  word  opgegeeven. 

„  (  3.)  Hoe  verre  dit  verftaan  moet  worden  dat  de  hoofden 
„  der  Bilfchoppen  voor  de  tiende  eeuwc  noch  niet  gemytert  wier- 
„  den,  Haat  t'zyner  plaatze  ondcrzogt  te  woidcu. 

O  z 
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was  een  HaU-ntJer  van  geboorte :   7.ync  broeders  waren 
Florls  tU  UI.  Cuive  van  ILllauJt^  cm.  cn  Didenk  Dora- 

l'rojj}  binnen  Ut>\-cht ^  nevens  C/.'w,  Crave  van  lienthem. 

i-M'-  Voor  zyne  verhcrtinge  tot  dezen  llaa^,  was  hy  Proojl-Al- yj.irO.  jj.j.jr  van  S(.  MirUti  ̂ e\veel^.    Hy  was  v.ecr  Itrcng  tegen 

Rovers,  Straatlchen.k-rs  en  Rebellen,  die  hy  Icherp  ver- 
volgde, en  allerwegen  uit  zyn  Bisdom  verdreef;  voerde 

oorlog  tegen  (hr.inl  m  ütto^  Gravc;i  vm\  GeLler,  teroor- 
zaakeVan  de  i'chiwe:  dc  reden  was  de/.e.  De  Hertog  van 
BrMitnJt  hieldt  de  rflmve  van  'tUtrechtfcbe  Sticht  te  leen; 
welke  hy  weer ,  als  achterleen ,  aan  Grave  Gcrard  van  Gtlder 

ovorgegeevcn  had  :  Balduy>i,h\  den  Billchoplykcn  Stoel  geze- 
gen, bèlchrecf' alle  tyne"^  Leenmannen  :  maar  de  Brab^indcn  ,, vcrtuimde,  of  verfinaadde,  uit  hoogmoedt,  het  leen  van 

Bijlihop  Balduyn  wcir  te  ver7oeken,  of  liever  te  verhef- fen: die  derhalvcn  de  Velnwe ,  als  verbeiirdt,  van  Grnve 
Cer.trd  Van  Gelder  (achterleenman)  weer  eifchte;  daar 

dc  Grave  ongenegen  toe  was.  Balduyn ,  niet  wel  te  vree- 

den, viel  op  de  P^cluvjc  aan,  die  zeer  vervvoeftende  en  ver- nielende: ook  bezette  hy  alle  welgelege  plaatzcn  met 
menidite  van  volk.  Dit  onheil  wierd  door  Keizer  Frederik 
Barbaroft vopr  ecne  wyle  tydts  ,  gelluit :  want  zyne 
Majclkit  quam  zelf  naar  beneden  af;  en  terwy  1  Grave  Gemrd 
de  Billchoulykc  Üadt  Deventer  byna  tot  het  uiteille  gc- 
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„  mcf  Gr^f  X)tto  in  nader  verbondt,  cn  ontleende  van  P-^  D'- 
„  hem  ecne  goede  magt.  Otto  hadt  hier  zyne  redenen  toe;  denh.de 
„  want  vermits  men  hemte  lallc  leï ,  dat  hy ,  voor  de  twee-  ''f'f'- 
„  de  iiineeming  van  Koevorden^  uit  nydt,  en  in  fpyt  van  ̂ "'"'■'t „  den  Bijjlhop^  de  Dranhers  onderduims  opltookte,  bc- 
,,  toonde  hyhd  tegendeel ,  radende  L'/y/ii»»/;  ii.iW//)'» ,  dat  hy, 
„  overnecmende  van  de  Groningers  vier,  en  van  AnDren- 
,,  thenaars  twaalf  Pantsmannen ,  degeheele  zaak  te  Deveyi- 
„  ter  zou  laten  bemiddelen.    Als  dienvolgens  Otto  de  Gy- 
„  zeiaars  daar  leverde,  zyn  dezelve  van  den  Bilfchop^  te- 
„  gens  alle  billykheit,  verzeekert,  in  't  gezicht  van  den 

, ,,  Graaf,  die  daar  op  met  een  bulderend  gemoedt  de  ftadt 
uittrok;  zoo  dat  Otto  naderhant,  zonder  groot  onrecht , 
fulkert  met  krygsvolk  en  geldt  geltyfc  heeft;  die  daar 

„  mede  geheel  Dreyith  en  Twenth  tot  afval ,  en  den  verloren 
„  Burgt  weêr  in  zyn  gewelt  bragt.    Op  dat  toornig  weg-  Idem 
trekken  dan  van  Grave  Otto  (nu  vervolgen  wy  't  boven  Ponta». 
afgebrokene  uit  andere  Schryvers)  volgde,  dat  Folkert ,  i^''d-f> gcllyfc  van  Otto,  in  aller  haalt  voor  Koevorden  rukte, toen  84* 
van  nodige  behoeften  qualyk  voorzien,  eivniet  wel  be- 

waart; kreeg  het  derhalvcn ,  zonder  veel  tegenweer,  in 
zyne  magt,  cn  te  gclyk  dc  Gravinne  van  Benthem,  met  al 
haar  Hofgezin,  en  rykdom.    Biffchop  Balduyn ,  daar  zeer 
door  ontroert,  cn  over  bekommert,  lorte  tegen  haar  alle 

bragt  hadde,  dwong  hy  hemhetbelcgoptcbreeken  ;  enden  (  de  Pandtsluidcn  van  Gro^/W^f/z  en  Z^rr»?^  ;' verzamelde  ^  ̂ 
Grave  van  Gelder  èi^Vehvje-x-xwiim  BiJ/c'jop  weer  tc^ec\cï\;  \  weêr  een  groot  en  niew  leger,  verbrandde  het  meefte  ge-  ̂''■■> 

J.de 

ook  maakte  hy  een  beltant  voor  eenige  jaren :  beide  partyen 

zeer  ernih'g  beveelende  dat  flipten  fcherpteonderhouden. 
Daar  na  raakte  Balduyn  in  oorlog  tegen  de  Groningers  cn 

 Drcnthers;  daar  van 't'volgen'de  de  oorzaak  was.  Tuffchcn 
liaid  )l.  tiem  en  de  Burgery  van Gro»;w^^a  was,  wegens St./^^'^/^wrf^ 
poKtan.  AVr/t,  verfchil  ontltaan:  Dc  burgers  zeiden,  dat  die,  voor- 
cAd.  tyds  van  hen  tegen  de  Noormannen  iterk  gemaakt,  nu  ook 
gjch.i.  aan  hen,  als  een  eigendom  van  dc  Itadt,  behoorde.  De 
X),y;8i.  Bi(/chop  daar  tegen  beweerde,  dat  zc  van  oudts  af  in  de 
Sj-  magt  zyner  Voorzaaten  had  gcltaan.  Zoo  hoog  liep  dc- 
l.l.yoJT.  twilt,  dat  dc  Gruningers  het  dak  van  deze  St.  li^alburgs 
liuarb.  j^erk,  met  een  gedeelte  der  muuren,  ter  neder  wierpen. 

Baldiiya  verweet  hen  hunne  heiligfchcnding,  en  meinec 

Ondertuirchen  begon  ook  Floris,  Kallelein  of  een  verdrag  te  geraaken ;  maar  dat  'et  Bald»yn  lyne  tOQ- de  daar 

denuar 

Jafc. 
tem'.f. 
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dighcit 
dlnhov    ■B'^^?-^'"'^^'^         Koevorden,  onrcdclykcr  wyzc 
dtlHc  voorby  rydende  wagens  en  karren  van  Grave  Otio\&i\  Ben- 
(j^/m' in  them ,  broeder  van  Biljchop  Balduyn ,  te  fchatten.    Als  hy 
Bitld.u.  nu  op  geene  vermaningen  van  dezen  Prelaat  wilde  paffen, 
'J.Vel-   wierd  hy  van  hem  in  den  Ban  gedaan.  De  Kaltclcin  Fhris 

verachtte  dit  alles;  daar  op  belegerde  Balduyn  de  Vefting 
Koevorden ,  veroverdeze,  en  maakte  Griïw  Otto  van  Ben- 
them  daar  Kaficlein  of  Bnrg-Grave  van,  en  te  gclyk  Drof- 
fa.irt  van  Drenih     Eenigen  tydt  te  vooren  had  Folckert 

van  Koevorden,   ftiefzoon  van  Floris ,  die  op  't  Kafteel 
Horfl  in  bewaring  gefloten  bleef,  cene  adclyke  Jongk- 
vrouwc   ten   huvvclyk  genomen  :    De  vrienden  der  ge- 

melde Jougk  vrouwe  hcwogcn  Bijfchop  Balduyn ,  aan  Folc- 
kert ccn  gedeelte  \an  zyn  ftiefvaders  (F/oris)  goederen  in 

te  ruimen,  onder  belofte  dat  Floris,  die  ontflagen  wierd , 
M-  Vojf.  nooit  iets  tegen  den  Billchop  zou  onderneemen.  Haal! 
iild.      verbrak  hy  zyn  gegeeven  woordt :    Want  kort  na  dat  hy 
lij.i.     uit  zyne  hechtenis  ontkomen  was,  verzamelde  hy  heime- 

lyk  zyne  vrienden,  en  werkte  zoo  veel  uit,  dat  Drenth 
card.     in  't  geheel  van  Balduyn  afviel.    Die  van  Groningen, 
Kr.  van  hunnen  Kaftelein  haatende ,  om  dat  hy  zich  aan  de  zyde 
Dnmh.  Biffchop  cn  zynen  broeder  Grave  Otto  hielt,  floe- 
/.iSo.    gen  hj-m  doodt:   Bemuurden  ook,  tegens  hunnen  Eedt 

aan  den  Biffchop  gezworen,  de  Itadt  Groningen,  en  na- 
men met  de  Drcnthers  de  wapenen  tegen  hem  op :  Trok- 

ken alle  de  Bilfchoplyke  Thienden  in  T'vjenth  waar  zich, 
brandden  Koevorden  t'eencmaal ,  tot  aan  't  Kafteel  toe, 
af;  en  verwocftten  alles  dat  des  Bijfchops  was,  zoo  veel 
ïy  konden.    Balduinus  bragt  een  Üerk  heir  by  een,  daar 

mede  hy  T'wenth  en  Drenth  niet  weinig,  aan  de  Koevord- 
jld^m  fi'""^  zyde,  plaagde.    Aan,  of  naar  den  anderen  kant  van 

p'ic  'ibid  Steenvjyk,  deed  Grave  Otto  van  Benthem,  met  eenen  andc- Vok.ihid       hoop,  het  zelfde.  Grave  Otto  van  Gelder,  na  de  doddt 
ic6.    van  zynen  broeder  Gcrard,  aan  't  gebiedt  over  Gelderlandt 

a- jeij    geraakt,  ftookte,  als  Leenman  trouwloos  en  tegen  zynen 
J  Haf-  pligt  ,  in  't  geheim  deeze  wederhoorighcit  aan ;  quam 
fdthifl.  echter  in  't  openbaar-  als  Leenman,  doch  geveinft,  den 
Cdr.     BiJJ'chop  Balduyn  ter  hulpe :  ried  quanswys  tot  vrede,  en 314-    floeg  voor,  dat  die  van  Groningen  \\ex ,  en  die  van  Drenth 

twaalf  gy zeiaars  naar  Deventer  zouden  zenden,  om  daar 
in  verzekeringc  te  blyven,  tot  dat  dc  Groningers  en  Drcn- 

thers aan  Baldusn  genocgdoeninge  gegeeven  zouden  heb- 
ben.   Dc  voorlïag  wierd  v/ederzydts  aangenomen,  en  't 

gemelde  getal  Pandtsluidcn  in  handen  van  Grave  Otto  van 
Gelder  gelevcrt;  die  hen  naar  Deventer  deed  brengen. 
Midlcrwyle  ontllont  'er  eenig  verfchil  tu/Tchen  Otto  van 
Gelder,  en  Biffchop  Balduyn,  die  veellicht  genoegzaam  re- 

den van  misvertrouwen  zag,  en  daar  op  dc  16  gedachte 
Pontan.  perfooncn  in  dc  Bocijen  deed  zetten.    De  Grave  dus  van 
Ccld.     zyn  bedrieglyk  voorneemcn  verwecken,  trok  met  een  zeer 
ff/c^.  2..  toornig  gemoedt  weg.     De  Heer  Pontaan  verfchoont 

deelte  van  't  Drenth,  cn  belliormdc  Koevorden  van  dag  tot 

dag.  'D'AartsbiJlchoppen  Philips  van  Keulen,  en  Coenraadt van  Mcntz  quamcn  te  Deventer.,  omdat  zy  vrcefden,  dat 
Grave  Otto  van  Gelder  opentlyk  Folkcrt  zou  toevallen.  Zy 
werkten  ook  een  verdrag  uit:  Dat  Rudolph,  zoon  van 

Godfchalk  Superoch  ( zic  op  'G  O  D  E  V  A  A  R  T  van  R  H  E- NEN  BISSCHOP  van  Utrecht )  als  wettige  Erfge- 
naam, en  dieshalven  rechte  Kcfielein  van  Koevorden,  het 

}La^iee\\an  \  Drenth ,  volgens  oude  gewoonte,  teleenont- 
fangen  zou  van  Biffchop  Balduyn;  en  voor  gelede  fchade 

aan  hem,  in  gerceden  gelde,  "duizent  Mark  gceven.  An- deren noemen  dit  geen  akkoordt;  maarzeggen  dat  diteen 
voorflag  van  de  voorgemelde  Aartsbijfchoppen  was,  om  tot 

ftemming  noch  niet  toe  gegeeven  hadde:  immers  het  quam 
weêr  tot  eenen  oorlog.    Grave  Otto  van  Benthem  was  zeer 
t'onvreden  ,  dat  hy  Koevorden  en  't  Drenth,  hem  van  den 
Biffchop,  zynen  broeder,  toegevoegt,  zoo  haalt  was  quyt  j 
geraakt:    porde  derhalvcn  Balduyn  aan  ter  herftellinge,  I 
die  hem  magt  gaf  om  volk  te  vergaderen;  gclyk  hy  zelf 
ook  decde.    Dus  trok  de   Grave  van  Benthem,  nevens 
de  Bilichop,  tegen  den  Kaficlein  van  Koevorden,  en  de 
Drcnthers  op  :  die  zich  in  ftaat  van  tegenweer  (lelden.  Op 
den  avondt,  als  het  gevecht  den  volgenden  dag  zou  aan- 

gaan, begonnen  eenige  jongelingen ,  uitdartelheit,  eenen 
aanval  op  de  Drcnthers  te  doen,  en  met  pylen  te  fchieten, 
die  hen  zoodanig  met  hun  geknodft  werpgeweer  ontfin-  o.Éoll 
gen,  dat  ze  ganfch  verbaaft  de  vlucht  namen,  en,  door  Kron.f. 
deze  hunne  verbaaftheit,  het  geheele  Biffchoplyke  heir  194. 
deeden  vlieden.    Balduyn  zocht  zyn  volk  wel  te  weêrhou-  P.a.Di- 
den,  onderftont  zelf,  met  eenen  kleinen  hoop,  tegen  de  denh.de 

Drcnthers  te  vechten;  maar  niet  konnende  bellaan,  ont-  ̂ '/>//t. 
quam  het  ter  nauwer  noodt  levendig  uit  de  moeraffen.  Germ.in 

Hy  meende,  en  zeker  niet  zonder  reden,  dat  Grave  Otto  ̂'^'■d  ü. 
van  Gelder  heimelyk  de  Byftander  van  die  van  't  Drenth  ̂ ''"''^ 
was:    derhalvcn   trok  hy  in   hevigen  toorn  den  Ijfel  ""^^ over,  en  Hak  vcelc  van  des  Graven  dorpen  in  brandt; 

deze  laatrte,  daar  tegen,  belegerde  Z)<?w»^e?- :  maar  Hcnrik ,  ̂^'^^ Hertog  van  Lotharingen  enBrabandt  (die,  door  moedtwillig 
verzui*n  van  't  leen  te  verhetien  ,  de  Veluwe  verbeurt  * 

hadt,  en  daar  door  oorzaak  van  dezen  verderflyken  twirt,  ' tuflchen  den  Biffchop  en  Grave  Otto  van  Gelder ,  was  ge-  j^^t 
weeft)  quam  na  Balduyn  ter  hulpe:    bragt  ecne  wapen- ^f,::^/» 
Ichorllinge  te  weege,  tot  dat  midlcrwyle  Keizer  Henrik  de  Bald.il. 

afquam,  en  dc  verfchillen  deed  eindigen:    maar  zoo  o.Holl. 
haaft  hy  weêr  vertrokken  was,  braken  de  Drcnthers  den  Kr.f. 
vrede.  Alle  de  Biffchoplyke  inkomften  in  \  Drenth  gaven  2.93. 
ze  aan  den  Grave  van  Gelder,  tot  vergoedinge  van  zyne  i94- 

gedaane  onkoften.  Balduyn  trok  naar  Mcnts,  deed  aan  den  Schotan. 
Keizer  zyne  klagte  over  deze  niewe  geweltdadigheit ,  en  ■F'''"j^>  ; 
kreeg  belofte  van  byftant:    maar  eer  de  hulp  hem  toege-  /• 
zonden  wierd,  ftierf  hy,  in  't  jaar  1 196.  den  21  April,  of 

den  II  Kalende  van  May,  aan  ecne  fchielyke  ziekte,  na-  q^i'/"' dat  hy  het  Bifdom  18  jaren  beftiert  hadde.    In  het  tweede  ̂ ^r^  ̂ 

jaar  na  zyne  intree  in  't  Bifdom  (in 't  jaar  1182.)  trok r  g  " 
zyn  broeder  Grave  Floris  van  Hollandt,  7.eelandt ,  enz.  ne-  g^'/jaq,, 
vens  Grave  Philips  van  Vlaanderen,  Grave  Willem  van  He-  y^jjjf 
ncgouvj,  Grave  Thibauld  van  Ardennes,  Grave  Matthias  van  'JaArh.  ' 
Brernen,  Bifchop  Petrus  van  Karneryk,  met  veelc  andere  p  106. 
Nédcriandtfchc  Heeren,  naar  Jeruzalem,  daar  zc  eenen  v/eqq. 

gelukkigen  oorlog  tegen  de  Saraccnen  voerden.    Even-  P.a.Di 
wel  kondenze  niet  bereiken  om  dit  Geweft  (een  kerk-  denk. 
hof  van  veele  hondert  duizenden  Chriftcnen )  te  behouden.  Picard, 

Bif/chop Balduyn  ]eit  in  St.Alartens ,  ot'  de  Dorn-kerke  f  Utrecht  Grc. 
begraaven.  Zyne  navolgers  raakten  in  ecne  groote  fcheu-  o.Holl. 

ii.f.  84.  echter "'Gr<ïi.e  Otto  s^^' Gelder.  „  f/olkert  "(zegt  hy  )  tradr  riuge  ,  welke  waren  A  R  N  O  U  D  van  Ifcnb^tir^^tn  ̂ ^^^i- 

DIDE- 



O,  Holl. 
l(ren. 
Sthoian, 
Velden. 

Eeka , 
Sarlan- 
dus,  en 
meer  an- 
deren. 
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DIDERIK  de  Hollander;  zie  op  hunne  NAMEN; 
cn  van  den  Drenthfchcn  handel ,  op  K O E  V  O R DE  N, 
GRONINGEN,  enz. 

Wy  hebben  rcedts  boven  in  't  Leven  van  A  D  E 
B  O  L  D,  XIX  Biflchop  van  Utrecht,  op  de  20  en  21 
bladzyde,  iets  van  dezen  Biffchop  B  -A  L  D  U  W  Y  N 

aange'roert,  by  gelegentheit  der  Lecny/iamcn ,  die  d'eerft- 
gemelde  zou  hebben  gehadt ,  doch  daar  hy  door  't  paar 
Roomfchprielkrlyke  Schryvercn  van  't  Batavia  Sacra , 
om  redenen  daar  als  waarfchynlyk  aangewezen ,  van  be- 

rooft word;  waar  in  wy  hun  op  't  gezagh  van  Jan  p'el- denaar^  van  hen  bygebragt,  zyn  toegevallen.  Doch  wy 

hebben  ons  daar  met  reden  beklaagt  over  't  bcleit  dezer 
twee  geeltelyke  Schryveren,  dat  zy  dezen  ouden  Kronyk- 
fchryver,  als  hy  tot  hun  wit  dient,  welweeten  byte  bren- 

gen, doch  als  hy  hier  mede  Itrydt,  hem  voörbygaan ,  en 
van  hem  zwygen,  als  of  hy  hun  onbekent,  of  nooit  in  de 
wereldt  gewcefl:  ware;  en  zulks  wel  over  het  zelve  Huk 

en  gefchil ;  't  geen  in  dit  geval  zonneklaar  blykt,  wan- 
neer de  lezers  het  geene  zy  ter  aangehaalde  pl;iatze  bewee- 

ren  ,  met  de  volgende  fchraale  Levensbefchryvingc  van 
dezen  XXIX  Ucrechtfchen  Biflchop,  en  hun  diep  ftil- 
2wygen  zyner  doorluchtige  Leenmannen,  vergelyken; 
waarom  hier  dan  ook  alles  volgt  't  geen  zy  van  hem  heb- 

ben te  boek  gebragt,  en  dan  verder  al  het  geene  3^.  Velde- 
naar ^  inzyne  eige  oude  taaie  en  fpellinge,  van  hem  heeft 
aangetekent;  om  zoo  veel  te  klaarder  deze  aanmcrkelyke 
zaak  ,  der  uitbundige  trotsheit  en  hovaardye  van  dezen  Kerk- 
voogdf,  hoe  groot  ook  van  geflachteen  afkomrt ,  inhaaren 
vollen  dag  te  zetten ,  en  ons ,  naar  vereifch ,  van  ons  woordt 

tequyten  ;  't  volgende  is  dan  van  dezen  Balduwyn  uit  hunne 
Roomfchgewyde  pennen  gevloeit,  in  het  II.  deel  van  'tge- 
dachte  werk,  van  de  120.  tot  de  126.  bladzyde  ingefloten. 
„  Balduinus  a  de  tweede  van  dien  naairt,  gcfproten  uit 

„de  Graven  van  Kollandt,  en  van  zyn  moeders  wege 
„  (die  uit  de  /ioo^^/i/;*.'  Paltsgraven  en  Landtvoogden  van 
„  Benthem  afltomftig  was)  bygcnaamt  vanBcuthemi^  Proolt 
„van  Oldenzeel,  en  van  S.  Mariaas  kerke  te  Utrecht, 
„  is  tot  Bilfchop  gekozen;  behoevende  wegens  zyne  zagt- 
„  moedigheit  en  kuisheit  voor  nicmant  der  voorgaande 
„  RiÜchoppen  te  wyken:  tot  zno  verre  ^  zegt  Heda.,  dat 
,,  r/ten  gelooft  dat  hy  tot  het  laatjle  van  zyn  leven  toe  maagd  is 

gel^leeven ,  en  maagd  is  geftorven.    Als  hy  tot  die  waardig- 
heit  verheven  was ,  heeft  hy  de  zorge  voor  de  zynen ,  noch 

„  voor  den  Adel  van  zyn  bloedt  niet  vergeetcn.  Want 
„  hy  had  tot  broeders,  Floris  Graaf  van  HoUandt,  Diderik 
„  Domprooft  te  Utrecht,  die  naderhandt  Bilichop  van 
„  Utrecht  is  geworden,  en  0«o  Graaf  van  Benthem;  door 
„  welkers  hulp  hy  zyne  onderdaanen  een  wyle  tyds  inruil 

„  en  vrede  heeft  beiUert,  en  't  geene  door  de  vyandenaan 
„  het  Stift  ontvreemt  was,  wederom  gewonnen.  Daar 
„  by  heeft  hy  de  gerechtigheit  opeene  deftige  wyzegehandt- 

„  haaft. 
„  Als  de  Keizer  een  ryksdag  te  Ments  had  uitgefchre- 

„  ven,  om  over  een  kruisvaart  naar  't  H.  Landt  te  han- 
delen ,  is  Balduynus  daar  ook  verfchcenen ,  en  met  den 

„  Grave  van  Gelderlandt  ( i )  verzoent.  Hier  van  fchryft 
„Godcfridiis  aldus  over  het  jaar  118S.  De  Bijfohop  van 
,,  Utrecht ,  de  Graaf  van  Gelderlandt en  veele  anderen.,  die  te 
„  vooren  door  niemant  kojlen  verzoent  -vjorden ,  zyn  ter  zelve 
,,  plaat  ze  door  geen  anderen  middelaar  als  door  den  H.  Geejlmet 
„  elkander  cn  verzoent ;  en  veelen  van  dezelven  hebben  het  kruis 
„  met  blydfchap  aangenomen. 

„  Want  ia  het  jaar  1188.  is  'er,  volgens  het  bevel  van 
,,  Alexander  lil.  en  achtervolgens  de  ordonantie  van  Fre- 
„  dericus  Barbarojfa.,  toc  herwinning  van  't  H.  Landt  en 
„  van  't  Kruis,  C^)  een  groot  leger  vanallerhande  Chrif- 
„  tenen  met  het  kruis  getekent  geweeü.  (3) 

„  Maar  dit  leger  heeft  van  den  Keizer  van  Konftantino- 
„  polen,  die  de  PaufTclyke  Gezanten  tegens  het  recht  der 
„  volkeren  gevangen  hieldt,  cn  van  hun  geldt  beroofde, 
„  veel  fchade  geleden.  Daar  op  is  de  Keizer  Frederik,  te 

„weten  in  'tjaar  1190.  in  (4.)  zekere  riviere  verdron- 
„  ken.  Ook  is  'er  Floris  Graaf  van  Hollandt  binnen  het 
„zelfde  jaar  geftorven,  en  te  Antiochie  beneffens  den 
„  Keizer  begraaven.  Zommige  Schryvers  voegen  daar  by 
„  dat  14'^iUem,  Floris  jongfte  zoon,  zynen  vader  met  (5-) „  een  aanzienlyke  Vloot  is  gevolgt;  en  dat  hy  noch  vyf 
„  jaaren  na  zyn  vaders  doodt  in  't  Heilig  Landt  is  geblee- 
„  ven;  daar  hy  met  ó.g  Kennemers  ̂   die  onder  hem  dienden, 
„  groote  eer  zoude  ingeleit,  en  de  onverwinnelyke  üadt 

„  üarniate^  'm  Egipten ,  verovert  (6)  hebbe'n.  Dan  deze „  ftadt  is  niet  vermecdert  geweeft  voor  het  jaar  1318.  of 
„  19.  Waar  over  Buchelins  over  Beka  en  Heda  verder  kan 

,",  nagezien  worden. 
„  Balduinus  ( 7  )  is  te  Ments ,  in  het  achtiende  jaar  zy- 

„  ner  rcgceringe,  in  't  jaaronzes  Heeren  1195-.  overleden. 
„  Doch  anderen  ,  als  Godefridus  Momük  vanS.  Pantaleon , 
„  ftcUen  zyne  doodt  op  het  jaar  1196.  en  niet  op  den  26 
„  -A^prilj  gelyk  Heda  en  meer  anderen  doen;  maar  opden „loMcy:  daar  het  doodcboek  van  S.  Salvators  kerke 
„  mede  overeen  komt.  (8) 

BAL  töp 

„  'Zvn  lichaam  ïs  van  Ments  gevocrt  naar  de  Domkerk „  van  Utrecht,  daar  hy  by  zyne  Voorzaaten  is  rullende, Daaf 

„  (t.)  De  vyandtfdiap  tuffclicn  den  BilTdiop  en  den  Graaf  van 
»,  Gelderlandt  was  ontdaan  over  het  bezit  van  de  Vcluwc ,  dcv.  cl- 
„  ke  door  den  Hertog  van  Brabandt  gefchonken  ms  aan  den  Grave 
„  van  Gelderlandt;  doch  daar  de  BilTchoppen  van  Utrecht  het  op- 
,,  pergebiedt  over  hadden,  of  althans  volgens  hunne  meening  mof- 
„  ten  hebben ;  (  Zie  Heda  in  Boudeifyn.  II.  )  Hier  over  is  al  ecni- 
„  gen  tydt  een  fchrikkelyken  oorlog  met  moorden  en  branden  ge- 
„  voert  gewceft.  Na  vcclkrakkeelcns  envechtcns,  heeft  Frederik  I. 
„  de  zaak  zoo  bemiddelt,  dat  de  Graaf  van  Gelderlandt  in  het  be- 

„  zit  van  de  Veluwe  zou  blyven,  ter  tydt  toc  dat  'er  na  ryp  on- 
„  dcrzoek  eene  wettige  uitfpraak  zou  gcgceven  worden.  Eindelyk 
„  heeft  Henrik  VI.  Frcderi'.^s  zoon  de  laatüe  uitfpraak  gedaan,  cn „  het  Graaffchap  van  de  Veluwe  door  zyne  Keizerlykc  oppermagt 
„  tocseweczcn  aan  de  kerke  van  Utrecht,  en  aan  dcnUirechtfchcn 
„  Bilichop  Balduinus;  doch  met  deze  voorwaarde,  dat  gemelde 
„  Bilichop  het  zelve  Graaffchap  vry  cn  onvermindert  zou  over- 
„  geeven  aan  den  Hertog  van  Brabandt. 

„  (  2.)  In  dit  zelve  jaar  was  Jeruz.aicm ,  met  meeil  alle  deplaat- 
„  zen  van  'tH  Landt,  uitgezondcrtTyrus,  Tripoli,  Antiochie,  en 
„  nog  ecnige  weinige  Steedtjens,  ingenomen  gewceft  door  Saladi- 
„  nus.  Koning  van  Syrië  en  Egipten.  En  dit  heeft  niet  alleen  den 
„  Paus,  cn  den  Keizer,  maar  ook  meert  alle  de  Chrillenc  Vorftcn 
„  gaande  gemaakt  om  die  plaatzcn  te  gaan  herwinnen. 

„  Omtrent  deze  kruistogten  maakt  Mezerai  deze  opmerking , 
dat  ze  in  den  tydt  van  meer  als  200  jaaren,  (want  zoo  lang  heeft 

„  die  drift  gcduurt)  den  ondergang  van  groote  Heeren,  en  een 
,,  menigte  van  armen  veroorzaakt  hebben:  maar  dat  'er  de  Pau- 
,,  zen  cn  de  Koningen  hunne  rekening  by  vonden:  de  Pauzen; 
„  om  dat  ze  het  opperbevel  van  die  legers  willen  in  hariden  le 
„  krygen  :  dat  ze  de  perfoonen  zoo  wel  als  de  goederen  van 
„  alle  de  Kruisvaarders  onder  himne  belcherminge  namen  : 
„  dat  ze  het  gebruik  der  aflaaten  en  ontheffingen  van  de  weiten 
,,  By  gelegentheit  van  deze  heilige  oorlogen  veel  gcmecner  maak- 
„ten:  dat  hunne  Afgezanten  de  aalmoefll-n  en  giften,  die  tot 
„  uitvoeringe  van  deze  oorlogen  ged^n  wierden,  ontfingen  en 
„  behandelden:  en, eindelyk,  om  datze  hier  door  gelegentheit  had- 
„  den  om  de  tienden  van  de  Geeftelykheit  in  te  vorderen.  Voeg 
„  hier  by ,  't  geen  v/el  de  befte  reden  van  allen  is,  dat  de  Paus  zyn 
„  Geellelyk  gebiedt  te  meer  uitbreidde,  hoe  dat 'er  meerongeloovi- „  ge  landen  onder  de  magt  van  Chriilene  Vorften  gebragt  wierden. 

„  Hy  zegt  vorders,dat'er  de  Koningen  ookvvcl  meê  gedientwa- „  ren ;  om  dat  zy  hunne  llrydtbaarlle  en  oproeriglle  oorlogsharten 
„daar  door  loosden,  't  welk  himnc  regeering  geruller  maakte; 
„  voorts  dat  de  groote  Heeren  hunne  landerijen  aan  denKoning  ver- 
,,  kochten  of  verpandden  om  geldt  te  hebben:  of  dat  die  landen  ,by 
„  de  doodt  van  de  eigenaaren.aan  minderjaatigekinderenofvrouw- 
,,  luiden  vervielen ,  aan  wien  dezelve  lichtelyk  konden  ontfutfelt 
„  en  ontdraait  worden:  En  eindelyk,  wat  Vrankryk  aangaat,  om 
„  dat  dit  groote  Koning'^ryk,  het  welke  van  eene  ontelbaare  me- 
„  nigte  van  menfchen  krielde ,  door  zulke  groote  en  menigvuldige 
„  bloetlaatingcn  ontM  zynde ,  onderdaaniger  en  gezeggelyker  zou 

„  blyven. „  Hoe  verre  dat  deze  redeneering  gaat ,  laat  ik  een  ander  oor- 

„  deelcn.  Daar  is  ongetwyfelt  al  wat  aan  geweeft.  Maar  't  is  ook 
„  zeker  dat  'er  deftige  Pauzen  zyn  geweeft ,  die  meefl  gezien  heb- „  ben  op  de  uitbreiding  van  den  Chiillelyken  GodsdienÜ;  en  dat 
„  de  Koningen  ook  altyt  die  baatzuchtige  inzigten  niet  gehad  heb- 
„  ben.  Wie  zou  dat  durven  verzekeren  van  den  H.  Lodewyk  Ko- 
„  ning  van  Vrankryk  ?  Hebben  de  Keizers  en  Koningen  hunne 
„  eigen  perfoonen  daar  niet  aan  gewaagt ,  en  in  gevaar  geilek  ? 
„  zyn  veele  Keizers  niet  half  door  de  Pauzen  gedwongen  geweeft 
„  om  die  togten  aan  te  vaarden is  het  niet  dikwils  gefchiedt  op 
„  de  vuurige  vermaanmgen  en  predikatiën  van  yverige  of  heilige 
„menfchen?   wierden  de  Koningkryken  door  het  vervoeren  van 

het  geldt  niet  arm  en  berooit,  en  van  de  befte  manfchap  ont- 

,,  bloot.^ 
„  (?)  A^et  het  Kruis  getekent.  Zy  naaiden  een  Icruis  op  hunne 

„  mant,els,  of  bovenrokken,  zodaanig  dat  het  ten  toon  en  als  tè 
„pronk  ftont,  en  van  ieder  een  gezien  kon  worden :  (Analefi. 
„  Matth.  3./'.  23.)  de  een  droeg  het  op  zyn  borft,  de  ander  op 
,,  zyne  fehouders,  anderen  wederom  op  den  rechter  arm ,  enz.  De 
„  Kruiften  waren  van  verfcheide  kleuren,  volgens  de  verfcheiden- 
„  heit  van  ieder  landtaart.  De  Geeftelykheit  van  Vrankryk  was 
„  over  die  kruistogten  niet  zeer  verheugd  ,  om  dat  de  menleken , 
,,  tot  het  draagen  van  zullce  onkoften,  zondermate  gekncveltwier- 
„den;  even  eens,  zegt  Mezerai,  (in  het  leven  van  Philippus  de 
„  Valois)  als  of  men  de  Franfchc  kerken  zogt  kaal  te  plukken  en 
„  te  vernietigen,  om  de  kerken  van  Palertync  te  herftcllen. 

„  Maar  de  yver  was  doorgaans  zoo  groot ,  dat  veele  vrouwen 
„  zelfs,  hoorende  dat  'er  een  Jeruzalem  cn  een  H.  Landt  te  ver- 
„  overen  was ,  niet  t'huis  te  houden  waren.  Ziende  dat  zoo  een „  Kruisteken  zoo  mooi  ftont,  en  dat  de  manluiden  zich  zeiven  zoo 
„  uitgelaaten  en  vrolyk  aanleiden,  als  of  ze  naar  een  bruyloftgin- 
„  gen ,  naaiden  zy  ook  een  kruis  op  haare  klederen ,  cn  gingen 
,,  zoo  wel  te  fcheep  als  de  mannen.  Maar  die  yver  moet  altydt 
,,  niet  al  te  heilig  geweeft  en  gebleven  zyn ;  want  het  gebeurde  al 
„  heel  dikwils,  dat  ze  onderwege  tot  hoercry  of  overfpel  vervielen. 
„  Onze  Hollandtllhe  en  Vriefche  Vrouwtjes,  clie  doch  voor  Hel- 
„  dinnen  in  de  Hiftorien  te  boek  ftaan ,  zyn  ook  al  met  zoo  een 
„yver  ontlloken  geweeft:  maar  die  ook  al  dikwils  op  een  dier- 
„  gelykc  menlchelykheit  uitdraaide.  En  hierom  heeft  Broeder 
,,  Thomas  van  de  Order  der  Predikheeren ,  en  bewaarder  van  "t „  H.  Graf  te  Jeruzalem,  een  brief  gcfchreeven  ;van  do  Prooften  cn 
„  aan  de  Regenten  van  de  andere  kerken  in  Viicslandt,  en  hen 

O 
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,,  vermaant  zodanige  Trouwluiden  t'hiiis  te  houden;  en  haar  tcon- „  derrechti.n ,  J.it  ze  beter  zouden  doen  met  het  geldt  dat  ze  ver- 
reizen  en  vetteeren  zouden,  aan  de  gemelde  l'roollen  ter  handt 

„  te  Ikllen ,  die  het  dan  naar  het  H.  Landt  zouden  overniaaken : 
„  of  dat  gemelde  vrouwluiden  voor  dat  zelve  geldt  cenige  mans- 
„  perfoonen  kollen  huuieu  om  naar  'i  H.  Landt  te  trekken.  Dit 
„  llaat  verhaalt  in  de  Kronyk  van  Menco,  Abt  in  Weerum.  {jina- 
„  Lil.  Matth.  r.  3. ) 

„  (4  )  In  eenriviere  van  Cilicic,  Cydnus  genaamt,  diedemuu- 
ren  van  de  lladt  Taifus  hefpoelt,  daar  de  Keizer  was  gaan  baden, 

,,  en  daar  Alcxander  de  Groote  eertydts  ook  onder  het  baden  by- 
„  na  verdronken  is  geweeft. 

„  (5.)  Zommigcn  meenen  dat  deze  Schry vers  Akron ,  of  Ptolo- 
„  mais  gemeent  hebben ,  eene  ftadt  in  Feneeie  aan  de  Syrilche  Zee 
„  gelegen ,  die  de  Chriftcnen  in  den  zeiven  togt  veroverden :  en 
,,  waar  in  zy  zeer  geholpen  wierden  dooreen  Vloot  Decnen,  Vrie- 
„  zen ,  Hollanders  en  Vlamingen.  Zie  Matth.  Weftmonall.  Meije- 
„  rus,  van  Leeuwen  ƒ>.  183.  enz 

„  (6.)  Dat  Willem  zyncn  Vader  is  gevolgt  is  zeker  uit  alle  onze 
„  Hillorien,  cn  Ant.  Alattheus  bcwyll  in  de  voorreden  van  het 
,,  vierde  deel  lyncï  AmUila ,  dat  hy  twee  maal  naar  Syricn  is  ge 
„  trokken „  (7.)  Tot  lof  van  dezen  BilTchop  (laat  noch  te  melden  ,  dat  hy 
„  de  twee  broeders,  Diderik  VII.  Graaf  van  HoUandt,  en  Willem, 
„  zoonen  van  Floris  III.  die  in  Syrië  overleden  was,  met  groote 
„moeite,  en  na  veel  talmensen  over  en  weer  reizens,  vereenigt 
„  en  tot  broederlyke  ecndragt  bew  ogen  heefr. 

„  ( 8. )  Deze  Biflchop  heeft  ook  een  zwaaren  oorlog  met  den 
„  Kaftelcin  van  Koeverden  en  met  de  Drentenaaren  gevoert:  want 
„de  Drentenaars,  door  den  Kallelein  gcholp..'n,  en  onderfteunt 
„  door  den  Graaf  van  Gelderlandt,  zogten  zich  aan  de  BiiTchop- 
„  pclykc  regeeringe  te  onttrekken.  l3e  BilVdiop  trok  zelf  voor 
„  Koevcrdcn ,  cn  had  de  hulp  van  zyncn  Broeder  den  Grave  van 
„  Bcnthem.  Het  ging  alles  naar  wenich :  Koeverden  wicrdt  ver- 
„  overt:  Folkerus,  de  ftiefzoon  van  den  Kaflelein,  gevangen  ge- 
„zet:  alles  onder  zyne  gehoorzaamheit  gcbragt:  Otto  Graaf  van 

„  Benthem ,  's  Biflchops  Broeder ,  tot  Kaltc;lcm  aangeftelt ,  enz „  M.ur  de  kans  is  wei  haaft  verkeert.  FoLkerus,  onder  fchoonc 
„  beloften  op  vrye  voeten  eeftelt,  zag  weer  binnen  Koeverden  te 
komen:  de  Drentenaars  uonden  tegen  den  Bilfchop  op;  en  floe 

„  gen  de  handt  aan  de  BifTchoppelyke  inkomiten  :  het  verdrag  door 
„  bemiddehng  van  de  Aartsbiflchoppen  van  Keulen  en  van  Ments 
„  gelloten  wierd  by-na  zoo  haaft  gebroken  als  getroffen.  De  Bif- 
„  lehop  trekt  zyne  vyanden  met  een  Heldenmoedt  tegen ,  maar 
„  mofr  door  de  lafhartigheit  van  de  zynen  het  veldt  aan  den  vyandt 
„  laaten.  De  Keizer  komt  in  het  fpel,  en  brengt  wederom  een  ver 

,,  drag  te  wege;  't  welke  zoo  lang  duurde  als  de  Keizer  by  de  handt „  was:  maar  hy  was  noch  qualyk  buiten  het  gezigt,  of  de  Dren- 
„  tenaars  gingen  hunne  oude  gangen.  De  Biff;hop  daar  op  naar 

„  den  Keizer  toe ,  om  hem  zynen  noodt  te  klaagen ;  doch'als  de „  Keizer  nu  gcreedt  llont  om  hem  Lragtiger  te  helpen,  is  de  Bif- 
„  fchop  te  Ments  overleeden. 

Daar  hebben  wy  de  Leveasfchets  van  dezen  Biffchop 
BALDUWYN,  die,  met  onze  Befchryvinge  vergele- 

ken, van  alle  onzydigen  als  te  mager,  om  niet  ergers 
te  zeggen,  moet  gekeurt  v/orden;  de  lezer  hebbe  een 
vry  oordeel,  nadat  hy  alles ,  ook  het  geene  volgt  uit  Fel- 
deiiaar,  zal  hebben  geleezeii,  en  met  onze  aanmerkingen 
overwogen,  zoo  die  hier,  als  boven  by  IBilIchop  ADEL- 
BOLD,  zyn  necrgeftelt:  dus  vinden  wy  dan  het  Leven 
van  Bilfchop  BALDUWYN,  door  den  gedachten 
Utrechtfchen  Hiftoryfchryver ,  in  zyne  oude  taaie,  fol. 
CCLVIII.  en  CCLIX.  geboekt. 

23alDeïuinu^  ban  ïjolïant  greiie  flojgjj  bioebcr  liaii  ï)ol= 
ïant  toa^é  öie  xxix  Wtlc^op  üan  uriecljt  xW]  jaec  laiich  i^i 
toa^  een  gocberriercn  man  enbc  fuuec  üan  leucn  fo  öatnien 
meent  öat  Iji  niaecljt  ftacff  ̂ ijn  üioeiiag  Ujaren  grcue 
fl0Ji)S  \jan  ()ol(ant.  DiDcl»  ban  IjoKant  bonipi'oefl  rot  btiecör 
<CnDe  otto  üau  ïjoHaiit  gmie  ban  bentijcn  Cnöe  bi  önlpe 
ban  Dcfcn  fo  jaecijDe  iji  alle  bie  conecG  U3t  fmm  fticljt  enbe 
ïji  öercfótc  öat  lant  fccc  luijifelicü  €nbe  alle  Ijoec  borgijecgi 
namen  frabt  rccijt  ttm  öem. 

<Dcfe  öifcop  tjalbe'oiimtó  bebe  tiefcduen  alïe  be^  gïjefiicöt^ rnbe  bcr  fteruen  leenmannen  ban  btcccl)t  bat  fl  quamen  of 
feunbe  göecccljte  ptocncatocrja  enbe  ontfengljeji  ï)oec  leen  ban 
ï)cm  al^  fi  fculbicf)  bjaren  te  boen  €nbe  öit  sijn  beji  fllcöt^ 
Öogtje  mannen  bie  ijiec  nae  bcfneben  fiacn  enbe  mit  bjat 
goebe  (1  mebe  bcrleent  bjaren  op  battctbliuen  foube  tot  cence 
etoigöec  gljebendteniffe. 

•:ora--  tjectoctj  "ban  özaöant  ié  be^  bifcopsj  broflaert  enbe  ï}i ban:.  ï)out  ban  ben  fticljt  te  leen  bie  ftabt  ban  riel  enbe  öat  öaec 
toe  bet)oert  enbe  alle  hempcnlant  cn  öie  bclue. 

IDlaen-     ?9ie  grcef  ban  blaenbecen  Vuasï  bie  anbecöc  enbe  Ijout  ban 
Deren.  flicl)t  te  leen  ine  iii)  amborljten. 
fêallant.  "^'^  Ö^^^^  ïjoHant  i^  iit§  bifcop^  maerfcljalcft  bie 

ïjoiit  banben  llicijt  te  leen  luateclant  enbe  fommige  goeben 
in  l)o(Iant  enbe  bccl  tienben  enbe  anbeie  goeben  in  3eelant. 

«ebeltf.  mc  gteeff  ban  gijclie  beci  üifcou^  meifiec  jagljec  bic  Ijout 
banben  ftfcljt  öie  giceffcö'ap  ban  sntpöen  enbe  öalffenv- mericft. 

«Cleiie.  53)ie  gccef  ban  cleuc  beé  biflcïjopé  onerlïe  enbe  menflec 
canicrtingöe  bie  t^out  banben  ftim  te  leen  bis  gceeffcljapban 
rijftatant  öat  is  een  bcrl  ban  tielce  toeecbt.  enbe  luat  in  bic 
öetuUje  ciiöe  Ijeel  bocmclw  bjeecöt  öat  ub  al  gtjelcc  toEbe= 
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Ijocrt  Cnbc  ocili  bat  ïant  banljuefbrn  enbe  öat  ïant  ban  ah 

tcna. 5Die  granc  ban  bentljnn  bej*  bifcopjS  oncvUc  öocrbjaerb'  2?i'n- 
bic  tjielt  banöcn  fiiii)t  te  leen  öie  boitljgraenvijip  mittcn  caf-  t'Jtm. 
teel  tot  bentijcm  enbe  aiiö'  goeben . 5Die  grcne  ban  luuicl»  beo;  uifiop^c»  fcljenftec  bie  Ijout  ban^  ïiiuirft. 
ben  ihcijt  te  leen  bat  mecftc  öccl  banben  lanbc  bmi  luiucii enbe  anbeu  goeöc. 

3Die  grcne  ban  goer  öciS  biffxipö  meifiec  pocrrbjacljrcr  bic  Ooct. 

Ijielr  banben  fltcljr  öat  nieelle  bed  ban  all  fün  goet  51>c|"e 
boerraciicn  Ijocclj  mannen  bie  Ijicten  bcp'bircöpi>'Jlmptnun= 
ncn  l'onbec  blacnbctcn  en  l)abbe  geen  amprc. 

SPie  grcne  ban  5utpljcn  bie  l)ielt  banben  flicljt  te  leen  bie  Suu 
gracffcap  ban  3ntpljcn  enbe  goplant  »iEnbe  bat  gracffcip  ban  pljcii. 
3utpljcn  quam  acn  gljclic  enbe  goi'lant  quam  acn  bat  col^ 
icoinm  tot  *iElrljen  mit  ccn  bocljtcc  ban  5nrpljcn  öie  'lübifTc 
b.i.is;  enbe  banben  collegium  off  'Hlbbpe  ban*iiltocn  fo  qnam 
goplant  om  fchec  pcnfien  aan  tjollant. 

5Die  greeff  ban  rcpficrbant  Ijiclr  fijn  graeffcïjap  banben  fifitlcr^ 
flicljt  ban  btrccijt  te  leen  bjant  een  grcne  ban  cleuc  phuljfe  bm. 
banben  flicljt  re  tjouben  «ifnbe  bie  gceuc  loiflcrüiint  bjaö 
gljecomen  enbe  taljcbcplt  btui  een  jongljer  bjocbec  ban  cleuc 
enbe  na  ban  ben  ljufc  clibc  ban  ccn  jonger  brocber  ban  bjabanr. 

ï©ie  grcue  ban  Iticecljem  in  bie  bclue  bic  Ijielt  banben  flicljt  ̂ tto 
ban  btrcctjt  te  leen  bic  belue  cnöe  ban  Ijcm  i^  öie  belue  !)nn. 
gljcliomcn  acn  bzabant  cnöe  ban  brabant  acn  gljelre. 

ÏDic  grcue  baiiDcn  iïPop  hielt  banben  fticljt  te  leen  bie  «5op. 
borcl3gïeefffcl)ap  ban  brrecyt  enbe  fyn  cafleel  mit  anbec 

goeben. 
m)ie  bojcljgïecf  ban  groningcn  bie  ï}it\t  banben  flicljt  te  «öjoiiinj 

leen  bie  bo?ci)gracffcip  ban  groningljcn.  öbcn. 
3Die  öeetban  coeuoccbcn  bie  Ijicit  te  leen  banben  flicl)t  bat  ̂ ^of- 

caftclepnfcljap  ban  cociiocrbcn  mit  bat  maerfcalliclt  '^mpt  uoejbé. banben  lanbe  ban  brintfjc  Iji  en  fijn  ecuen  ter  tijt  toe  bat  Iji 
een  fefter  fomme  ban  gljelöe  bjcclj  l)aö  öie  t)i  ben  flicljt  bacc 

op  gljcleent  tjaöbc. 50ie  Ijecr  ban  Ijnefben  placljmcn  fyn  ïjccrllcljcpt  eerfl  fe  ÏJiicfï 
tjoubcirban  ben  flicljt  enbe  na  ban  cleue  enbe  bacr  na  ban  öen. 

foliant. 
<©ie  liecc  ban  Irclicl  Ijiclt  tc  leen  banbec  flidjt  bat  lant  2tctfefl. 

ban  Ijagljeflcfui  enbe  ïjacfrractjt. 
5^ic  Ijcer  ban  altena  placljmcn  fijn  Ijeerlicljdt  eerfï  te  ljou=  ̂ tc* 

ben  banben  flicljt  enbe  nae  ban  cleue  Cnbe  noctj  öacc  na  nae. 
ban  Ijollanr. 

5I5ie  Ijere  banbec  Icbe  bie  Ijldt  te  leen  banb'  flidjt  een  bed  %tttt. eriten  enbe  tienben. 
5B>ie  Ijccc  ban,  25ucren  placet  banben  flicljt  tc  leen  te  SSiicrcn. 

Ijonbcn  fonniiigljc  tienben. 
ÖBie  Ijecc  ban  culnibojcïj  Ijidt  tc  leen  banben  flicljt  fom-  €iilen; 

miglje  rlcnöen  nibe  Ijcerlictjcbcn.  bo^clj. 
^ie  Ijeec  ban  bpanen  bie  placö  te  leen  tc  ïjoubcn  bant  W>imm: 

flidjt  fommige  tienben  enbe  anb'  Ijecdicljebcn. ^ie  burcijgrabe  ban  montfoerbe  tjoiit  te  leen  banben  Mwu 
flidjt  bie  burcijgraeffcap  ban  montfocjbe.  foctt. 

^ieljea-  ban^Hlemfld  Ijidt  te  leni  banben  flicljt  batmcefle  3ïcmftcl. 
bed  ban  fijnrc  Ijceclidjcut. 

^it  tjcer  ban  'Hlbcoube  Ijidt  tc  leen  banben  flic^t  bat  caf-  WJtm 
tcd  mitcec  Ijceriidjeur  ban  abcoube  enbe  mit  buecflebcn.  öc. 

5?ie  Ijeer  baiijöderfl  öie  tjiclt  tc  leen  banben  flicljt  öat  caf^^  ©octfï. 
tcd  te  boecfl  mit  anbec  Ijccdidjcben. 

^ie  tjeec  ban  pfdfleun  bie  pladj  te  leen  tc  Ijoubcn  banben  iftt! 
flicljt  bed  tienben  enbe  anbec  ambodjtcn.  flci'"- 
èie  Ijeer  ban  bjoerben  bic  Ijidt  tc  leen  banöen  fltc^t  öat  ̂ '^^i- 

flot  mittec  Ijceriidjept  ban  bjoccöcn.  ^en. 
5^ie  Ijeec  ban  aenïjolt  cnöe  ban  fulcn  öie  Ijidt  te  leen  ban:-  Sfculjolt 

öen  flicljt  öat  cafled  mitter  Ijccrlidjept  ban  fulcn.  èulen. 

5Eiie  tittt  ban  bjateriant  Ijidt  te'  leen  banöen  flicljt  bat  J^Jter^ meefle  bed  ban  fijnre  tjecclicljctït  ban  biateriant. 
5Bie  Ijecc  banb'  amcpbe  bie  ijidt  te  leen  banben  fHcïjt  bic  Imeju 

ïjcedicljcpt  ban  b'amcube.  öc. ^lle  befe  boerfcrcuea  grote  Ijeccn  bjc  plagen  ban  oxité  ïjoer 
leen  te  tjouben  banben  flidjt  ban  btredjt  <JBnbe  nocfj  bccl 
meer  anbec  Ijeren  enbe  rlbbecen  bie  Ijier  nijt  gijefcceben  flacii 
iBec  bed  pffec  banben  flicljt  bccboelt  ouermitjï  bcrflcrftcnbc 

orclogöe  enbe  ouecgljeuinge  öattet  nu  anöa*  Ijeren  cnöe  p?in» ccn  bentten  bat  mit  gob^  redjt  toe  bcljocit  öen  gljeflidjt  en 
öc  fterft  ban  btredjt  oEnöe  al|  öie  bifcop  balöeUiinup;  alle  fijn 
leenmannen  öie  tjo  öoc  Ijab  gljeropcn  Ijaööe  om  tjoec  leen 

te  onrfangfjen  foc'ontfcnaljcn  fl  al  Ijoec  leen  fonöec  öie  ljcr=> toclj  ban  b?abant  öie  berfumcöc  öat  Iji  öie  bdiie  niJt  te  tijöe 
en  berfodjt  öie  öc  gceuc  ban  gljdre  boert  re  leen  Ijidt  ban  öe= 
fen  tjertoctj  boecfeut  3©acc  oni  öie  bifcop  in  öie  bdue  tocclj 
m.it  cratjct  enbe  béröreeft  öacc  bJt  öen  gcaue  gljecaect  baix 
gljdre  mit  alle  fijn  Ijiilpccj?. 

Tot  meerder  beveiliging  dezer  Hoogadelyke  Leenman- 
nen van  't  Sticht  van  Utrecht  ,  als  de  bovengedachte 

Amptenaaren  des  BilTchops  BaUuwy^s,  diene,  dat  'er  bo- ven aan  den  muur  van  de  grootftc  Gehoorplaatze  der 
Academie,  dooreenen  trans  aa.n  St.  Marters  Keike,  of  den 
Dom  gehecht,  met  groote  hooftletteren  gcfchreven  ftaat; 
DIE  EDEL  MANNEN  DES  STICHTS  VTRECHT. 

Hier  onder  nu  hangen  hunne  wapcnfchilden  naall  mal- 

kan- 
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Ifandcren ,  met  kkurcn  gcichilderf ,  omtrent  In  dc  zelve 

ordic  als  d'Amptcimarcu  hier  van  Veldcnaar  zya  geboekt, 
dezer  voegen  : 
Brabant.  Hollant.  GelderlaHt.  Cleef.  Benthem. 

Goor. 

HoMve 
jiandv. 
Chron. 
x.D.f. 

79- 

J.Pic. 
tntiq. 
V.  Oudt 
Triesl. 
m-p. 
141.  fï. 
Neand, 
/.144. 

Idem 
Picaid 
antiq. 

idem 
Keand. 
deantiq 
Germ. 
p.147. 

ftti,  r. 
Meieren 
Jol.  219. 
P.  C. 
Hooft 
l^ed. 
hifl.f. 
903, 
904. Hor  Ke- 
derl. 
Oorl.  18. 

Meie- 
ren ihld 

i'lt  m 
litcft 

Gelyk  dit  nu  (by  afwezigheit)  cnkelyk  uit  de  geheugenis 
word  opgeüelt,en  men  zich  niet  kan herrinneren dar ///^^;?- 
i^r<r»  onder  deze  £^/t'/ejW^w?c'«  flaat  uitgednikt,ofdat 'crmecr 
dan  zeven  naamen  en  wapenen  op  den  wandt  zy  n  gcmaalt,te- 
kenen  wy  die  alleen  aan,  daar  wy  volkomen  zekcrheitvan 
hebben;  en  vinden  wy  naderhant /^/^r^Wfr^K  hier  ook  by  ge- 
meldt,  of  ook  d' order  ecnigzins  anders,  zullen  wy  zulks 
in  ons  jByw^;^?^/  van  zomm'igc  overgeflagene  Jlukken :).znwyze]i, BALGÜY,  een  Geldcrfch  dorp  in  Maas  en  Waal. 

Toen  in  't  jaar  I5'47.  het  geheel  Hertogdom  van  Celder  en 
't  Graaffchap  Zutphe-zi  eene  fchattinge  van  75-000  guldens 
opgelegt  was,  ftont  het  quartier  van  iVy^c^^e»,  een  der 
vier  vandit  Vorftendom,  daar  in  gefchat  op  24342  guldens : 
Tot  deze  fom  molt  Maas  en  iVaal  (een  der  zes  verdec- 
lingen  van  't  Nymeeg[che  quartier)  daar  in  opbrengen  389Ó 
guldens;  die  omgeDagen  over  de  22  of  23  dorpen  van 
deze  verdeclinge,  quam  het  dorp  Balgoy  te  (laan  op  194 
guldens  16  Ituiv.  even  zoo  veel  als  Pnffelik,  /Jppe/teerK , 
/Ihprji,  en  Oye  met  Dide>i  te  zamen.  Zeven  van  dc  dor- 

pen dezes  deels  waren  hooger,  en  zes  laager  geilelt. 
BALLERHOUT,  anders  BALLÈRBOSCH, 

leit  in  het  landtfchap  Drenth,  onder  't  Dingfpil,  of  de rechtbank  van  Rolde.  Het  is  te  vermoeden  dat  het  voor- 
tydts  een  der  Heidenfche  geheiligde  Boflchen  is  gcwecft, 
waar  in  de  Landtzaaten  by  een  quamcn,  om  met  den  an- 

deren raadt  teflaan,  en  acht  op  hunne  wichelerijen  te  gee- 
ven,  nopende  de  gelukkige  of  ongelukkige  uitflagen  hun- 

ner ondernemingen,  als  andere  zaaken  van  Staat,  enz. 
BALLERKUIL,  eene  zeer  oude  en  zeldzame  ver- 

toonplaats in  't  landtfchap  Dremh.  Rondtom  den  kuil , 
in  't  voorgedachte  Ballerhout.,  ziet  men  zitplaatzen,  als 
banken  van  aarde  gemaakt :  waar  uit  is  af  te  neemen  dat 
in  oude  tyden  alhier  de  groote  byeenkomften  derinwoon- 
deren  dezer  landen  gehouden  zyn  geweeft  :  dat  ook  daar 
zonderlinge  plegtigheden  zyn  verricht,  waar  toe  zoo  deze 
kuil,  als  de  zitbanken  van  aarde  gedient hebben.  Volgens 
't  vermoeden  van  J.  Picard,  die  dezen  kuil  en  de  zit- 
plaatzcn  bezichtigt  heeft,  is  wellicht  deze  de  plaats  ge- 
weert  waar  uit  de  Satan  zyne  orakelen  aan  de  Heidenen 
gegeven  heeft.  De  Inwoonders  daar  omtrent  hebben  van 
dezen  kuil  (mogelyk  een  heiligdom  geweeft )  ceueplaats 
gemaakt,  daar  ze  hunne  doode  krengen  in  werpen,  waar 
mede  de  ravens  en  honden  zich  nu  vrolyk  mogen  maaken. 

B  A  L  T  H  A  Z  A  R  G  E  R  A  R  D  S ,  een  Burgu^idier  van 

geboorte ,  moordenaar  van  Pri>is  14'^iller/i  den  I.van  Orayijen. Het  voornemen  van  zyn  moortdadig  feit  had  hy  aan 
eenen  Jefuit  van  Trier ecnen  Minnebroeder  Gcray.,  en 

aan  &^/IJfoKville,  Raadt  van  den  Prins  van  Panna.,  en  Gou- 
verneur der  Spaanfche  Nederlanden ,  ontdekt.  De  Jezult 

nevens  de  Monni-k  porden  hem  daar  toe  aan,  als  tot  een 
hoog  verdienftig  werk,  ten  voordeclc  der  R.  Catholyke Re- 

ligie: hem  verzekerende  niet  alleen  den  Hemel,  maar 
zelfs  de  voornaamfle  plaatze  der  glori<;;  en  dat  hy  daar 
door,  zoo  hy  dieswegen  mogt  fiieuvclen,  de  heerlyklle 
kroone  der  Martelaaren  zou  bekomen.  D'/IJfonville  be- 

loofde hem  uit  den  naam  des  Kunings  van  Spanje^  boven 
maaten  groote  belooningen,  zoo  van  ftaat,  als  rykdom, 
indien  hy  deze  Heldendaadt  uitvoerde.  Dus  aangemoe- 
digt  ,  volbiagt  hy  door  een  pifloolfchoot  de  moordt 
te  Delf.,  daar  hy  op  de  daadt  gegrepen  wierd,  en  het  bo- 
vcnverhaalde  bekende;  defgelyks  hoe  hy  tot  de  verrich- 
tingewas  getreeden.  Ookzeide  hy  na  't  pynigen  rondt  uit : 
„  Het  berouwde  hem  niet,  dit  werk  ondernomen  en  uit- 
„  gcvocrt  te  hebben  ;  ja  dat ,  ware  het  niet  uitgevoert ,  hy 
,,  't  noch  wilde  doen  al  zou  't  hem  duizent  levens  kollen. 
,,  Onder  't  pynigen  voerde  hy  deze  taal ;  dat  hy  zulks  om 
„  zyne  oude  zonden  leedt,  geenzins  om  dat  hy  den  Prins 
„  vermoort  hadde;  dat  hy  daar  in  als  een  vroom  voor- 
„  ilanderder  H.  R.  Catholyke  kerke  hadgehandclt.  Toen 
hem  de  doodt  wierd  aangezeit,  ontroerde  hy  zich  in  't 
eerft  vry  wat;  maar  herflelde  zich  haaft,  en  zeide;  hy  zou 
de  reize  naar  den  Hemel  aanneemcn ,  en  den  rrtenfchen  by  Godt 
ten  Z'oorfpraake  verflrekken.  ,,  De  inhoudt  zyner  Sententie 
„  was ;  gcbragt  te  worden  op  't  fchavot  voor  't  ftadthuis 
,,  te  Z)<7/f,  daar  zyne  moortdadigc  rechter  handt  af  te  fchroei- 
,,  jen  met  eentoefluitend  (wafel-)  yzer;  het  dikfle vleefch 
,,  van  zyn  lyf  met  gloeijeiide  tangen,  op  zes  plaatzen,  af 
,,  te  knypen ;  den  buik  tot  in  de  bord  op  te  fnyden ,  het 
„  hart  daar  uit  te  rukken,  en  in  zyn  aangezicht  te  werpen  ; 
„  zyn  lichaam  van  beneden  opwaarts  te  vierendeelen ;  het 
„  hooft  af  te  kappen, -op  een  Itaak  te  Hellen,  en  de  vier 
,,  quartieren  op  de  twee  bolwerken  van  Z-)^/f  op  te  hangen. 
Hy  ftont  alle  die  fmerten  zonder  misbaar  te  maaken, 
even  als  vy are  hy  ongevoelig  geweefl,  uit.  Dc  Roomfih 
Catholyke  Schryvers  pryzen  de  Zaak.  Jdr.  van  Meerbeek  zegt ; 
„  en  alzoo  is  deze  jongeling,  omtrent  vicr-cn-twintig  ja- 
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„  ren  oudt,  met  nfgryfclyke  tormenten  ter  doodt  gcbragt ,  Borilid. 

,,  om  dat  hy  't  vonniii'e  zyns  Konings  had  uitgevoert.    De  v-c 
jefitit  Pater  C.  Hnfart  fpreekt  'tr  van;  als  hadde  dc  Pnns  lnzy«' 
van  Oranje  loon  naar  werk  ontfangen,  verheffende  des  ̂ ''^''^v/'- 
moordcrs  daadt ;  en,  m,edelyden  met  zyne nraffe hebbende,  <■-''•'' befluit  aldus;  ,,  Dit  is  dc  ilrydt  die  Balthazar  Gcrards  heeft 

,,  ondergaan.  Fr.  Lanariusy  tn  zyn  Compendium  in  V  Hoog-  ''"'f- 
driitfch  vertaalt  door  Cafp.  Ens .,  onder  den  titel  van  Fafciculus  ̂ ?'^^  , 
tempxri'M .,  fpreekt  'er  kort  van  ;  ,,  namelyk  ,  dat  dc  dader 
„  gruwelyk  geflraft  of  gemartelt  wierd,  echter  alles  ̂ c-  ̂^t^^^^/ 
„  duldig  leedt :    voorgeevendc  dat  hy  't  gedaan  had  ten  p.i^,' 
„  beflc  der  R.  Catholyke  Religie,  en  ten  dicnflc  des  Konings.    'zie  ook Maarte  Dunay  h  een  boekjen  by  ccntn  Jean  Bogard  mi:t  Cull. 
privilegie  gedrukt  en  uitgegecven,  onderden  titel  van  67»-  F.fili 
rienfe  en  Tritimphatite  Martelary  van  Balthazar  Gerards ;  ge-  Hifi.  der 
vifttcert  en  gcapprubeert  van  Gail.  Efiius  Theol.  Do.  ̂ c.  daar  Martel. 

word  de  welgelukzalige  Balthazar  Gerards  by  eenen  v.Gor.';. m 

Jjod  (Ebud)  vergeleken,  geraakt  van  Pinehas  'heiligen 4 yver,  enz.  hem  van  Godt  toeleggende  dc  kroone  van  d' 
Martelaar  en  ConfeJJenr :    dat  ook  zyne  geheugeniffe  eeuwig  zy 
ter  benedictie.    AlfonfodeVillcgas,  in  lyn  Flos  Sanélorurn ,  tc  -^'Iph. 

S'alarnanca  in  Spanjen  gedrukt,  roemt  hem  als  eenen  heilig,  ̂'■^'^i'" dien  de  Paus  te  zyner  tydt  noch  beatizeeren  en  canonifeeren  „ 

zal.    Deze  moorder,  om  te  ligter  toegang  tot  het  uit- '!''p 
voeren  van  zyn  gruwelyk  fchelmRuk  te  mogen  verkry-  ̂ ^^^Z.' 
gen,  had  zich  uitgegeven  te  zyn  van  de  gereformeerde  Re-  ///i  ** ligie:  veranderde  zynen  naam,  in  dien  van  Franpois  Guyon  Qg^}  ,g 
van  Bcfanfon;  zeide  zich  eenen  zoon  te  zyn  van  Pierre  B.f.cé 
Guyon  van  Lions ,  toen  ,  ter  oorzaake  van  eenen  voorgeno-  Eman. 
menaanflag  tenvoordcele  der  Protelf  anten ,  als  verder  om  -van  Me- 

de Pvcligie,  ter  doodt  gebragt.  Maar  deze  moordenaar  was  ttr.KcJ. 
geboren  te  Fiilcfans  in  Burgundii-n  ,  kort  van  perfoon ,  ̂//?./. 
decht  van  geftalte,  en  leelyk  van  aangezicht. 

B  AM  A,  een  Staat,  Stins,  of  Adelyk  huis  in  de  Vrie-  Winfem. 
fchc  Grictenye  Collumerlandt ,  onder  't  quartier  Oojlergoo. 
BANK  ER  T  (JOOST)  Admiraal  van  Zeelandt: 

een  man  die,  in  veclerlei  voorvallen  en  gevechten  ter  zee, 
treffelyke  blyken  heeft  gegecven  van  zynen  moedt.  Door 
zyne  wakkerhcit  wierd  hy  ,  van  flechtBootsgczel ,  hooger 
bevordert ,  en  zoo  allcngskens,  door  zyne  manhaftigheit ,  tot 
Commandeur  over  dc  Zceuivfche  Kujl.    Noch  Kapitein  zyn- 

de,  lloeg  hy  met  zyn  fchip  alleen,  t'eener  tydt,  tegen 
dertien  Duinkerker  fchecpen ,  fchoot  'er  drie  van  in  den 
grondt,  en  redde  zich  met  zyn  niet  weinig  doorboorde 
fchip  uit  zyner  vyanden  handen:  dit  bragt  hem  in  achting. 
Op  zekeren  tydt  van  twee  vyandtlykc  Spaanfche  fchepen  £  v.  den 

aan  beide  zyden  aangeklampt,  en  nu  in  't  uiterlte  gevaar,  Bofih 
wierd  hy  van  dc  Spaanfchen  dikmaals  verzocht  om  zich  leven 
over  te  gecven:    maar  wilde  op  gecnerlei  wyze  daar  toe  vc. 
verflaan :  In  tegendeel  fteldc  hy  zynen  oudtflcn  zoon,  derZee- 
met  eene  brandende  lont,  omtrent  de  kruidtkamer,  hem  belden 
beveclendc  't  kruidt  aan  te  fteeken,  zoo  haaft  hy  hem  dat 
geboodt,  of  anders  zou  hy  hem  den  kop  klooven:  Hy 
raakte  noch  van  de  Spaanfche  kielen  los,  en  heeft  nadcr- 
handt  diep  gedeelt  in  de  eere  der  heerlyke  zege,  door  den 
manhaften  Admiraal  Marten  Harpertz  Tromp,  1639.  tegen 

dt  gewtXd'xgc  Spaanfche  Floot ,  onder  Don  O c^uendo,  in  Duyns bevochten.   Zy  noemden  hem  den  gecjfcl  der  Spaanfchen. 
In  Brafil  was  hy  den  Portugezen  ook  zeer  ontzachelyk. 
Toen  hy  uit  IVeJl-lndiën  (daar  hy  loflyke  daaden  verricht  ihm 
had)  weer  naar  huis  quam,  wierd  hy,  onder  de  Linie  nj. 

.c^uinoéiiaal ,  oi'dcn  Evenaar ,  van  tene  apoplexie ,  of  beroert- heit  overvallen  en  weggerukt;  latende  dien  naam  na,  dat 
hy  een  der  moedigüc  Zeehelden  is  gcweeft  die  de  Staat 
ooit  gehadt  heeft.    Het  lyk  wierd  geopent  en  gezouten , 
en  door  zyne  twee  zoonen  in  Zeelandt  binnen  gebragt.  Jdcm 
Het  If  onk ,  onaangezien  alle  bedenkelyke  hulpmiddelen'^'"^-, 
daar  tegen  aangewendt,  zoodanig,  dat  zelfs  de  fpys  daar  f:.^'"'' 
door  geoordeelt  wierd  in  't  fchip  fmakeloos  te  worden.  ."JK-'i, 
Het  Scheepsvolk  zou  ook,  in  weerwille  der  zoonen,  't       g  - 
lyk  in  zee  gezet  hebben,  indien  't  niet  in  Zeelandt,  daar  ̂ /^^'j/. 
Bankcrt  zeer  bemint  was,  had  moeten  aanlanden.    Zyne  j^;^  ' 
Zoonen  hebben  zich  ook  by  den  Staat  wel  verdient  ge-  *  jq, 
maakt. 
BANJAERT,  by  anderen  BANJ ART,  ook  BA-  5.-,. 

NIAERT,  voortydts  een  zeer  oudt  Kalleel ,  't  lag  in  Leeuw, 
Hollandt,  tuffchen  Caflricum  en  Beverwyk;    aan  het  oudt  Bat.iU 
Adelyk  gcflacht   der  Banjarten  behoort  hebbende.    Het  lujl.f. 
wierd  in  't  jaar  1203.  of  1205-.  door  het  vuur  verteert.  1243. 
BANT.  Alfridus  de  derde  BifTchop  van  Munflcr,  die  ook 

het  leven  van  L7/<^fw  den  eerften  befchreven  heeft,  noemt  i^at. 
met  dezen  naam  een  Eilandt  van  Vrieslandr,  het  welk  is  Cenn. 
tulfchen  de  Eems  en  deLauwers:  doch  zoo  magtig,  dat  hy  !k/.  p. 
het  zelve  als  een  zesde  gedeelte  gelyk  Helt  met  devyf  aan-  11. 
zienlykc  landtdeelen  ,  waar  in  hy  die  gehecle  landtfireek  ver- 

deelt, tot  een  zeeker  bcwys  dat  het  è//r<r/w;;vz  van  de  Romei- 
nen, waar  van  ik  (  zeit  de  Heer  /Uiting)  elders  gefprokcn 

hebbe,  ten tyde van Lair^eT/w,  dat  is,  in  dc  negende  eeuw, 
noch  niet  verkleint  was  ;  immers  dat  het  zelve  aan 
BANT,  het  welk  daar  van  het  Oonergcdeelte  is,  noch 
valt  is  geweelt.    Gelyk  nu  dc  Romeinen  het  gehcele  Ei- 
landt  BURGHANA  gcnocmt  hebben  naar  JJojcfjcni/ 

het 
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hetwelk  het voornaamrtc  dorp  is  vun  den  wcRkant ;  ah.oo  formeerde ReUf^ie  vrywat  uit.   Joha;n!es  tiit  de^Bo^aerdt,  i[% 

gcct't  /■f/jr/./«.i  hot  ïclvc  dcu  naam  van  BANT  naar  een  een  groot  vriendt  van  Bi;rl.c/is,  7,cgt,  dat  hy  met  *^cnc  rJifl  p ander  dorp  dat  aan  den  overkant  Icit.    Na  dat  ze  beide  ̂   vryiiioedigc  rechtvaardigheit  van  fprecken  in  dat  Vertoog 
;  ook  :  d'ondcugendc  Raadtlhigen  van  'iommigc  Predika»te» ^  en  m '  " bellraftc    Maar  dat  J 

veel  afgenomen  waren,  heeft  de/e  gemeene benaming oi 
een  einde  genomen :  en  het  Weller  is  alleen  BüRKNA,  !  (  jotitgelcerden  onzes  V'aderlandts 
het  üoller  alleen  BAN'I'  genoemt.    Hedendaags  is  het  fchritt  is  zoodanig  wederleit,  en  van  den  ouden  'Juhannes  ttnboi. 
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ook  zoo  klein  geworden,  dat  het  nauwelyks  langer  een 
vcrblyfplaats  van  de  konynen,  ik  laate  liaan  van  men- 
Ichen ,  kan  zyn. 
BARDERS-POLDER,  leit  in  Vlaardinger  Am- 

bacht. 
B  A  R  B  N  E  G  O  S.  Keizer  Otto  de  derde  maakt  in  zy- 

ncn  giftbrief  van  het  jaar  996.  dien  wy  (zeit  de  geleerde 
Schryver)  dikwils  aangehaalt  hebben,  gewag  van  eene 
landt  lUeek  ( territoir  )  het  welk  de  affehry  ver  gemcent  heeft , 

mill'chien  door  verzinninge,  dat  dusdanigen  naam  hadde. 
In  eenen  anderen  giftbrief  van  Keizer  Lotharius  den  twee- 

den ,  van  het  jaar  11^4.  waar  in  de  zelve  inhout  herhaalt 
word,  (laat  al  zoollordig  BERBNEGET.  Dochütto  de 
Groote  verklaart  inzyne  brievenvan  hetjaar  968.  waar  van 
my  een  affchrift  gegeeven  is  van  een  zeer  goede  handt,  dat 
Gr.xaf  Wichman  aan  het  Kloollervan  Elten,(////;»eyyc';het 
welk  hy  gcltieht  hadde,  zeerveelc  ryksgiften  overgedragen 
hadde,  daar  de  Keizer  zelf  het  eigendom  by  gedaan  heeft, 
en  dat  wel  in  elf  verfcheidcGemeenfcbappcn  :  als  daar  zyn 
het  Graaftchap  op  den  oever  van  den  Rhyn,  het  welk  he- 

dendaags Zutphen  is;  het  lant  van  Urch;  het  vlek  Scdo;  het 
Graaffchap  Nerdcrla»t  (in  een  ander  affchrift  Nardimhnt) 
cn  Hamelayit.    Otto  de  derde,  en  Lotharius  de  tweede  doen 
'er  daarenboven  noch  by  de  landtftreek  BARBNEGOS 
en  Utmes^  of,  gelyk  de  affehry  ver  van  Lotharius  het  uit- 

drukt, BERBNEGET  ew  OtHnens;  en  insgeiyks  deze 

vier  Graaffchappen ,  Hunej'go  ̂   Fualgo  ̂   Merma  cn  Michcta. Waar  uit  blykt  dat  door  Barhicgos  en  Otmes  verdaan 
moeten  worden  landen  of  iandthoeven ,  die  gelegen  zyn 
buiten  de  grenzen  van  alle  de  andere.    Doch  dewyl  men 
vindt  dat  dezelve  zoo  wel  in  der  daadt,  als  met  woorden 
gevoegt  worden  aan  den  zuidtkant  van  het  Vliemeer  (^Lacits 
Flevonis)  en  het  Eilandt,  waar  van  het  ook  byna  den 

noordtkant  uitgemaakt  heeft;  zoo  is 't  waarfchynlyk ,  dat 
heteenige  Eigendommen  zyn  geweeft,  leggende  ooitwaarts 
aan  achter  den  binnen  [ten  inham  van  het  Meer  en  langs  den 
Yirel,die  geen  gemeenfchap  hadden  met  de  Vriezen,  gelyk 
de  Kaarten  genoegzaam  aanwvzcn.  Doch  om  de  verbalter- 
de  benamingen  BARBNEGOS,  of  BARBNEGET 
te  recht  te  brengen,  komt  my  tot  noch  toe  geene  gilling 
voor  die  eenigzins  waarfchynlyk,  is,  of  fchoon  de  ande- 

re benaming  Ome/  eene  verbeetermg  kan  krygen,  die  niet 
zeer  wanfchikkelyk  voorkomt,  gelyk  te  zyner  plaatze  zal 
gezien  worden. 
BARENDRECHT,ookBEERENDRECHT, 

•  een  Hollandtfch  dorp,  in  Ooft-en  IVefl-Barendrecht  ver- 
.  deelt,  aan  Dordrecht  lot  fchictende,  fchoon  het  onder  de 
Ryder  vjaert  leit.    De  naam  van  dit  dorp  zou,  naar  zom- 
miger  voorgeeven ,  ontltaan  zyn  uit  het  gebaar,  en  het 
klaaglyk  gefchreeuw  der  vrouwen  en  kinderen,  alhier 
gemaakt  over  hunne  vaders  en  mannen,  gefncuvelt  inden 

Z^<-;//»/«/ gehekelt ,  dat  Ü.W.t'«/  nooit  weer  lult  heeft  gehadt  ̂ ft'A 
om  'er  op  te  antwoorden.    Na  het  houden  van  't  Synode  ''i/l-f. 
te  Dordrecht,  in  't  jaar  i6i8.  en  1619.  wierd  hy  van  zync 
ProfeJ/ie  cn  Ónder-regentfihap  te  Lf/Wf»  ontzet :    maar  na- 
derhant  ,  toen  de  Jllu/tre  School  door  de  Magijlraat  der  ̂ """««i 
itadt  Amjleldam  opgerecht  was,  wierd  hy  'er  Phdufopbr 

Dat  hy  een  goedt  Poëet  was,  blykt  uit  zyne 

contra 
Barl. 
Commil. 

ProfeJJar. 
Poëmata.   Voorts  heeft  men  van  hem  zyne  O  rationes:  Me- 

dicca  hofpes ,  feu  defcriptio  gratulationis  publide ,  qua  S.  P.     //.  r*"''' excepit  Mariam  de  Medicis:  Res  gcJLc  Mauritii ,  Comitis  NaJ- Jüvii  in  Brafilia,  Sec. 

„  By  gelegentheit  der  bovenftaande  Levensfchets  van 
„  den  geleerden  Barlxus ,  in't  Ncderduitfch  (als  wy  op 
„  de  poltvan't  leven  zyns  Vaders  zien)  van  BAERLE, 
„  zullen  wy  hier  laaten  volden  het  geen  de  Heer  Menfa 
,,  /]/ting  op  't  woordt  BAERLE  heeft  aangctekent, 
,,  toevallig  volgens  d'order  der  letter  overgeflagen;  naar- 
„  dien  deVooroudcrs  van  onzen  geleerden  Heer  van  BAER- 
„  LE  hunnen  oorfprong ,  en  dieswegen  ook  hunnen  naam, 
,,  daar  van  duan  wel  konden  gehadt,  en  aangenomen  heb- 
„  ben  ;  dat  echter  niet  hooger  dan  eene  giffing  wordt  voor- 
,,  gellelt,  en  ter  proeve  van  nauwkeuriger  Oudtheitskun- 
,,  digen  overgelaaten ;  immers  de  Heer  /ilting  maakt  'er 
„  geen  bedenking  omtrent,  die  't  volgende  alleen  van  de 

„  plaats  ophaalt. BAERLE,  wordt  in  den  brief  van  Hilswydt ,  Gravinne  -^W»! 
van  Stryen ,  van  het  jaar  899  een  hofftede  genaamt ;  van  Gfm. 
welken  brief  Boxhorn  een  gedeelte  voor  den  dag  gebragt  ̂"f"'' 
heeft  uit  de  Archiven  van  de  Abdye  van  Thoorn  :    Doch  ̂ ' 
de  jcfuiten  van  Antwerpen  hebben  den  geheelen  inhout 
gebragt  op  het  jaar  992.  en  dat  veel  beter,  immers  indiea 
deze*  Hilswydt  geweefl  is  huisvrouw  van /^»i/rW,  Bi/Fchop 
van  Utrecht,  dewyl  die  gelecft  heeft  over  het  jaar  dui- 

I  zent  naar  dc  gemeene  tydtreekening.    Daar  dicht  by  is 
geweelt  het  Üutaar  van  Remigms .,  dat  is  ,  een  Kapel- 
letjen,  ten  dienlte  van  eenige  weinige  huizen,  waar  van 
de  Prielter,  zynde  van  de  geringlte  foort,  den  naam  vaa 
Outaardienaar  hadde.    Het  fchynt  geweeftte  zyn  een  aan- 
hangzelvanGeertruidenberg,  nu  behoorende  onder  deBa- 
ronye  van  Breda,  derdehalf  gemeene  Duitfche  mylen  van 
die  (tadt,  naar  het  zuidtooften. 
BARLANDUS(ADRIANUS)ADRIAAN  Gt[rum 

van  BAARLAND;  (  Baarlandt  is  een  dorp  in  Zeelandt B'- 
op  Zuidt-Bevelandt  ,t\Q  BAARLANDT)  hyis  geweelt 

d'ecrlte  Profejfor  der  Latynfche  tale  in  't  Collegie  van  Buflei-  Goudh. 
den  y  of  Drie-tongen,  te  Leuven  in't  jaar  lyiS:  vertrok  êii?'?" 
met  den  Baron  van  Grimbergen  naar  Engelandt.    Keerde  .^"7"*. 
uit  dat  Ryk  weer  naar  Leuven  en  zyne  Profejfie.    Heeft,  ̂ "1"''" 
nevens  meer  andere  dingen,  nagelaaten  eene  Kronjk  der  r^^^' Graven  van  HoUandt;  Hertogen  van  Brahandt;  Biffchoppen  j^^j^^i^ 
van  Utrecht;  Hertogen  van  l^enetii-n;  ook  eene  befchryvinge 

flag  tuifchen  de  Koningen  Dagobert  en  Clotarius  aan  d'eene  ;  [  van  de  Steden  der  Nederlanden.  Louis  Guicciardyn  noemt  hem 

was  geboren  in  't 

Brandt 

zjer  in  't regifier. 

J.Cor- 

•vlni 

Oratio 

f-.ir.elr. in  ohit. 

C.  Bar- Ui. Scerm. 

Acade- 

en  Beroald  Koningk  der  l^nezen  aan  d'  andere  zyde :  zie 
op  BEROALD.  Daar  van  daan  zou  het  landt  van 
Putten  ook  de  benaminge  gekregen  hebben  van  de  Putten, 
oi  Kuilen,  waar  in  de  verllagenen  met  menigte  gewor- 

pen wierden;  het  dorp  Heenvliedt',  van 't  heene  vlieden 
der  noch  overgeblevene  Vriezen;  het  landt  van  Stryen, 

van  den  J;r)'i// daar  voorgevallen ,  enz.  Maar 't  is  lioch niet  bewezen  dat  die  fiag  aldaar,  en  niet  veeleer  aan  de 

U'^efer,  of  elders  daaromtrent,  zich  toegedraagen  zoude 
hebben.  Waarfchynlyker  word  het  geoordeelt  te  zyn, 
dat  Drecht  des  naams  oorfprongk  genoegzaam  te  kennen 
geeft,  en  dat  Barendrecht  dus  den  naam  gekregen  zou  heb- 

ben van  een  riviertjen,  daar  dit  dorp  op  gelegen  was,  voor 
den  vervaarlyken  inbreuk  der  groote  Zuidt-Hollandtfche 

wacrdt,in  't  jaar  1421.  de  Baar , of  Beer,  Beerne  ot' Baarne geheten:  zoo  ook  Dordrecht  van  dc  Dorta;  Moordrecht  van 
de  Morre  of  Moere;  Sly drecht  van  de  Slye ,  of  Slie ,  enz. 
daar  een  drecht,  of  overvaart  op  geweelt  is.  Het  dorp 
Barendrecht  heeft  Kerk  en  Predikant,  Itaandc  onder  het 
Clalfis  van  Dordrecbt. 

B  A  R  L  U  S  (CASPARUS)  of  GASPAR 
van  BAERLE,  zoon  van  LAMBER  T  US  BAR- 
L.(EU  S  ,  eerft,  in  zyn  vaders  plaats,  Grijfier  van /^nt- 

iverpe-n,  daar  na  Rccior  in  de  Latynj'che  idnooX  Bommel; üvcrleedt  in  Januarius, 
BARLiEUS  (CASPARUS)  zoon  van  den  bo- 

vengemelden  Cafparus  Barleus  ,  geboren  den  8  Februarii 
15-84.  geftorven  den  14  Januarii  1Ó4S.  was  1Ó08  tot  Predi- 

kant op  de  Nieuwe-tonge  beroepen  :  vertrok  in  't  jaar  161 2. 
naar  Leiden,  om  het  Onder-regentJ'chap  aldaar,  van  het Theologifche  Collegie  der  Staten  van  Hol  landt ,  te  aanvaarden  ; 
wierd  ook  bevordert  tot  de  Profejfie  in  de  Logica.  Hy  be- 

gaf zich  driftig  aan  de  zyde  der  Remonstranten,  en  Itreek  , 
ia  een  uitgegeeven  Vertoog,  de  Predikanten  van  de  Gere- 

eenen  oprechten ,  en  geleerden  man : 

jaar  14S8.  Itierf  te  Leuven,  15-42. BARLANDUS  (HUBERTUS)    of  HU-  Gtfna, 
B  R  E  C  H  T  van  BAARLANDT,  een  Zeeuw  van  ge-  inii- 
boorte,  en  Dodor  in  de  Geneeskunde.  Hy  heeft  een  Boek  hüoth, 
van  Galenus  uit  de  Griekfche  in  de  Latynfche  taal  overge- 
bragt,  nevens  eenige  andere. 

B  A  R  L  A  N  T  fchryft  Hadrianus,  die  van  deze  zyne  ge-  A\tmi> 
boorteplaats  den  toenaam  van  Barlandus  gehadt  heeft,  dat  •'Y"'- 
het  is  digt  by  de  (tadt  Goes ,  eene  gemeene  Duitfche  myl  Gtrtn. 
en  een  vierdedeel  ooitwaarts  aan:  hy  prylt  deze  plaats  by  ̂̂ i'^' 
uitnementheit,  zoo  wegens  haare  vruchtbaarheit  en  over-  ^ 

vloet  van  alles,  als  wegens  haare  gebouwen,  en  vermaa-  ■'"•.ƒ■'" kelyke  llranden  en  plantagiën,  en  verder,  wegens  haare  ̂ ^-^^ 
waterryke  weilanden.  MfZ/^ÓVoXc  maakt  van  dezelve  gewag  ̂ j/.  ' 
op  hetjaar  1295-.  daar  by  voegende  het  woordt  Sc.erc ,  het 
welk  noch  hedendaags  by  deEngelfcheneen  Landtvoogdye 
beteekent.    Wy  twyfelen  ook, daar  benevens,  in  wat  zin 
hy  de  woorden  neemt  propere  cn  prope.    Het  heeft  in  dien 
tydt  zyn  eigen  Heer  gehadt,  die  om  verraadt  op  een  radt 

is  gelegt.  Hy  voegt  'er  by  dat  deze  plaats  van  de  Vlamin- gen verwoell  is,  die  eenigen  tydt  daar  na  deerlyk  ge- llraft  zyn. 

BARNEVELDT,  een-  Gelderfch  dorp  in  de  Neder-  Ho-avi 
Veluw.    Toen  in  het  jaar  15-47.  't  geheele  Hertogdom  van  H.  V. 
Geldcrlandt,  nevens  't  Graaffchap  Zutphen ,  eene  fchatting  Chnn. 
opgelegt  was  van  75-000.  guldens ,  molt  het  quartier  van  i-D.j. Arr^hem,  of  de  Veluwe,   een  der  vier  quartieren  van  dit  84. 
Vorftendom,  tot  die  fom  opbrengen  17108. guldens ;  daar 

in 

*  D' Aantekenaar  in  V  Batavia  Sacra,  boven  op  onze  95  bladt- 

zyde,  col.  2.  bygcbragt,  noemt  haar  Hilswindis ,  dat  met  deze  be- 
naminge omtreni  overeen  komt;  en  die  Schryver  llclt  vaft,  dat  ze 

de  Gemalin  van  den  Biffchop  Ansfried,  o[  Aufried,  toen  hy  noch 
Graaf  was,  is  geweelt. 
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BAR  BAT 

in  droeg  dc  Ncder-Veluive ^  ecu  der  vier  vcrdeclingen  van 
het  Arnker/i\chc  qutirücr ,  6958  guldens  ;  die  omgellagcn 
over  de  zeven  dorpen  van  dit  deel,  quain  het  dorp 
Barncvelt  te  rtaan  op  1902  galdens  14  ftuiv.  z}  penn.  het 
hüO<^lte  van  alle  andere. 
BARNEVELDT.  (JOHAN  ï'^«OLDEN) 

Advokaat  en  Raadt-Penfionaris  van  Hollandt,  enz.  zie  op 
OLDEN-BARNEV  ELT.   (JOHAN  7.^«) 
BARNINGER-HORN  ,  BARRINCK-HORN, 

BARRING-HORN,  door verbaflering  BURGER- 
HüRN,  üudtydts  B  A  R  S  I  N  G  E  R-HORN,  een 
dorp  onder  Alh,7aar:  zie  op  B  A  R  S  I N  G  E  R-HO  R  N. 

BARRADEEL,  txme  Fr/V/?^^  Grieteny',  in 't  quar- 
tier  van  Wcftergn:  naar  't  Weften  en  Noorden  heeft  ze 
de  zee;  naar  't  Zuiden  de  Grietenye  Wonj'eradccl ^  en  Fra- 
Mckcradeel;  naar  't  Ooften  Mc;7aldumadccl.  Deze  Grieteny 
Barradeel  heeft  acht  dorpen;  namelyk7V//'«w<?r/^<jf,  Furdgum, 
'Tzummarum  ̂   Ooflcrhierum  ̂   Scxb  'teriim  ̂   P  'tetersbiernrn  ̂   IVi- 
naldum^  en  Alnicnum^  noch  zyn'er  twee  dorpen,  Dykhoorn 
en  Hejierk'crum ,  door  de  zee  wechgefpoelt.  Twee 
Mecren  zyn'er  in  deze  Grieteny,  't  MoKKikker-meer ,  en't 
Dungie-meer  \  ook  't  water  de  Ried^  dat  zich  door  Ko^ta- 
«)7  lüll.  Men  ziet  'er  veele  treftelyke  Staaten,  Stinzen  , 
en  Huizen ,  zoo  van  Edelen  als  Eigen-erfden ;  te  Mmnerj'gae die  van  Hermana  ,  Thejfmga^  en  Folopta  of  Fulta  ,  van 
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uhter    Fird^nrn ,  Farn  'ta  ,  Camjlra ,  en  "Jelgerj'ma ;  te  'ïzummarum 
Xnnyk. 
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heeft  men  de  Staat  koürdema  ;  te  Ooflerbterum  de  Staat 
Haar  da;  te  Sexbierum  ̂   Liaukema^  Adelen,  Eeljma,  Hid- 
dama,  Elifiga,  Laihjhja,  nevens  meerandere:  te  Pieters- 
bierum,  Cronenburg,  IVyyialdurn  ,  Oldenhuts  ,  Nyey2hHis  en 

T^icffèfis  \      Almeyium,  Gratr/iga. 
B  A  R  R  A-H  U  I S ,  eene  plaats  in  de  pVtefihe  Griete- 

nye Leeuwcrderadecl ^  onder  't  quartier  van  Oojiergoo :  daar 
plagtcn, gedurende  de  bloedige fcheuringen  der  Schierrngers  . 

cnp'ctkopers ,  de  Landtdagen  gehouden  teworden.  Het  be- ' hoorde  voortydts  aan  het  Convent  van  Berguy>7.  1 
BARRINCK-HORN,  een  dorp  in  Noordt-Hol- 

landt,  eertyds  B  ARSl  N  G  ER-HO  RN  :  zie  't  vol-, 
gende.  j 

B  A  R  S  I  N  G  E  R-H  O  R  N.    Oudtydts  aldus  geheten ; 
naderhant  verandert  in  BARNINGER-HORN,  en 
BARRINGER-HORN,  ja  ook  verbalkrt  in  BUR- 

GER H  O  R  N  :    het  is  ccn  Noor dt-Hollandtfch  dorp  ,  ia  | 
het  Bailjuwfchap  Schagcn ^  on^cx  Albmar;  heeft  Kerk  en 
Predikant,  (laande  onder  het  ClaJJts  van  de  genoemde  (tadt. 
BARTEL  ENTES,  zeer  berucht  in  den  aanvang 

der  Nederlandtfche  oorlogen  tegen  Spanjea:  zie  op  ENTES 
(BARTEL) 
BARTWYK,  een  HoUandtfch  dorp  in  het  landt  van 

Hcufdcn :   zie  op  E  A  A  R  D-W  Y  K . 
BA  T.  In  den  oudcnBlaffert  derUtrecht[cht  Bijfchoppen , 

rakende  hunne  Geeftclyke  Jurifdidie  'over  de  Kerken, KlooÜcrs,  en  Kapéllen  in  Zedandt,  word  jB^/;  geftelt  onder 
de  Decanye  van  Zitidt-Bevelandt.  M.  vander  Houve  plaatft 
dit  Bat,  o( Badf^  onder  de  verdronke  dorpen,  in  de  Ooft- 
watcrwg  van  Zuidt-Bevelandt ,  daar  ook  de  ftadt  Roemers- 
waal  in  gelegen  heeft,  in  't  jaar  If32.  door  inbreuk  en 
overvloeijinge  van  de  zee,  teniet  gegaan.  De  n'sewe  groote 
Zeeuwfche  Kronyk  van  M,  Smallegange  Ipreekt  'er  aldus  van  : 
Wat  verder  van  ̂ /7/i?W^,  naar  de  Moffelkrcek  heene,  leit; 
de  oude  Ambachts-Heerlykheit  van  Bat,  waar  omtrent 
een  groote  tooren  heeft  geftaan,  daar  noch  eenige  over- 
blyfzels  van  gezien  worden  ,  de  Batzen  tooren  genaamt. 
Inden  bladtwyzer  zegt  hy  BAT,  cene  oude  Heerlyk- 
heit  in  't  verdronken  Zuidt-Bevelandt. 
BATAVIA.  Dat  een  gedeelte  der  nu  verecnigde 

Nederlanden  de  naam  van  Batavia  gevoert  heeft  ( te 
weeten  in  Latynfche  boeken  ;  want  in  'tDuitfch  hiette  het 
toen  Battaitvjen)  lang  voor  C'/ir//?»/ geboorte ,  is  overbe- 
kent.  OndertufFchen  bemoeijen  zich  de  voornaamllen  on- 

der de  geleerde  Schryvers,  tot  zweetens  toe,  met  het  on- 
derzoeken, of  Batavia  den  naam  aan  de  Inwoonders , 

dan  of  de  Batavi,  of  Bataviers,  den  naam  aan  het  Landt 
gegeeven  ,  of  mcdegedeelt ,  en  het  zoo  naar  zich  genoemt 
nebben ;  als  mede  om  den  oorfprong  van  het  woordt  Ba- 

tavia uit  te  vinden:  waar  aan  zy  danal  vry  veel  arbeidt  en 
hooftbrekens  te  koft  gelegt,  en  ,  naar  hunnen  zin  en  mee- 
ninge,  den  voet  vafl:  gezet  hebbende,  komt  een  ander  die 
alles  om  verre  werpt.  Groot  is  ook  het  verfchil  over  de 
Landtfchappen,  en  welke  ze  zyn  die  wel  eer  onder  5<zc^7Wrf 
behoort  hebben.  De  Itrydt  daar  over  tulichen  Philippus 
Cluverms  en  J.  J.  Pontanus,  is  den  bcleezcnen  in  deze  zaa- 

ien niet  oiibekent.  Eenigen  hebben  den  mimBataviaxzn 
BATü  afgeleidt,  die  zoon  van  den  Koning  der  Catten, 
nu  IL'ifen,  lang  voor  Chrijius  komfte  geweell  zoude  zyn. 
Hy,  van  zyne  lliefmoeder  gehaat, zou  door  haare  laagen  in 

lyfsgevaar  geraakt,  en  me'teenen  hoop,  zoo  Edelen,  als 
gemeenen,  uit  het  Ryk  ditx  Catten  geweeken,  in  deze  lan- 

den aangekomen  zyn,  en  zich  daar  in  nedergezet  hebben. 
N^^'"  ïou  't  landt,  daar  hy  eerit  aauquam,  nevens het  naburige,  daar  de  zynen  zich  zeer  in  vermeenigvuldig- 
den,enwydten  breedt  uitbreidden,  den  naam  van  BATO'S 

BAT  rij 

HAVEN  (nu  Gelderlandt,  Hollandt,  doch  een  gedeelte 
maar  van  dat  het  nu  is ;  als  ook  Utrecht,  enz. )  gekregen 

hebben  :  dewyl  die  naam  Have  ,  zou  beteekcnen  't  goedt 
Landt,  en  bezit  van  Bato;  welke  woorden  BATO'S  j>  i  r 
HAVE  Romeinen  naderhant,  naar  hunne fpraake ,  zou- 
den  verbogen,  en  m  t  L(?/%«den  naam  van  gegeeven  ̂ famia 

hebben  ;  of  wel  zoude  het  zoo  genaamt  zyn,  naar  Bafjs  q^,^  '* 
"Hlulueil  /  Bato\!  ödÖCli:    want  het  Duitfch  HliOJ  f  be-  p_Ci.' tekent  een  ©döt  by  ons.    Van  dezen  Bato  (Battus,  Ba-  Brauwc 
tavus)  en  zyn  volk,  willen  ook  veele  dat  BATAVO-  ri  chro^ 
DURUM,  nu  WYK  te  DUURSTEDE,  gebouwt  niconf. 
zoude  zyn,  alsmede  BATENBURG;  hctcerfteecne  3'7. 

vermaarde  Stadt  in 't  (licht  Utrecht,  en'tlaafteeen  Stecdje  Elhard. 
en  Kaftecl  in  Gelderlandt.    Dat  de  Batavi ,  of  Bataviers,  Rhudius 

Stichters  van  deze  plaatzen  zyn  ̂ eweefl,  zal  niet  veel  te-  ̂'R^'^- genfpraak  vinden  :  maar  dat  13  A 1  O  voor  een  Prins  der  Ct?/- 
ten,  of  Vorft  der  Vermanduren  zy  te  houden,  word  by  ̂ 
veelcn  niet  erkent  noch  aangenomen.    De  Ouden  fchry-  ;f  . 

ven 'er  wel  van;  maar  de  jonger  en  beleezener  neemen  f"'^'** 
't  op  voor  cenen  droom ,  of  fabel  der  Ouden ;  mceft  op 
dezen  grondt ,  om  dat  Corn.  1'acitus  van  dezen  BATO  geen  wo," gewag  maakt :    maar  wel  van  BATAVI,  VIRTUTE 
PRAECIPUI,  Bataviers ,  ds  voornaamflen  in  heldtdadigheit.  z.a O'C 
Wy  Itellen  ons  geenzins  tot  voorllanders ,  noch  tegen-  zie  bo- 
fprekers,  van  dat  Batavia  vm  Bato's-Have ,  Bato's  Auwe ,  vui. 
Batavifch  l^eldt ,  of  Landt  zynen  naam  van  dien  Prins  zou  Tacitus 

hebben  gekregen  ;.maar  zeggen  'er  by ,  dat  van  dien  ,  zoo  zeer  deMo- 
van  zyne  ftiefmoeder  gehaatten ofverdrcvenen  Prins, min-  rib. 
der  zckcrheit  is,  dan  van 't  boven  aangeroerde,  dat  de  Ba-  Ccrm. 
taviers  van  AiiCatten  oorfprongkelyk  zyn,  en  een  deel  daar 

van  hunnen  naam  aan 't  landt  medegedeelt  hebben.  T'acitus  prine. 
noemt  geenen  Bato;  't  zou  evenwel  konnen  zyn  dat 'er 
een  Bato  geweeft  ware,  en  dat  Tacttus  iu  zyne  andere  boe-  f"^* ken ,  waar  van  de  meeftc  verloren  zyn ,  gewag  van  hem  . 
gemaakt   hebbe.     Onder  de  Schryvers  ,  die  den  naam 
van  Bato  als  eene  fabel  verwerpen ,  zyn  'er  die  eenen  an- 
deren  naams-oorfprongk  zoeken;  (lellende  dat  de  Catten^ 
(of  zommigen  van  hen)  komende  in  dit  landt  tulïchea 
den  Rhyn  en  de  IVaal,  Gelderlandt ,  Utrecht,  en  een  deel 
van //c/Z/iïWï  afzakken,  en  het  landt  goedt  vindende,  het 
zelve  Baat-Haven ,  eene  goede-haven  genoemt  hebben,  om 
dat  ze  daar  baat  en  voordcel  van  konden  trekken;  name- 
lyk,  zoo  wel  van  't  landt,  als  van  d'aankomende  vaar- 

tuigen, die  tol  doende  betaalen,  of  zich  van  hunnen  aan- 
voer der  waaren  bedienende.    In  dit  gevoelen  (taan /fi/r. .  Schrlek 

Schriekius ,  Ger.  Hajjelt,  Putemannus ,  en  anderen.  Daaren-  ̂ "JJ'^t 
tegen  zyn  'er  die  't  voor  eenen  miflag  houden,  dat  men  ̂ '*"- 
alhier  Catten  of  Hejfcn  in  't  fpel  brengt,  als  d'cerfle,  en 
de  naamgecvers  dezer  Landen;  omdat  dit  al  lang  Batavia 
zou  genoemt  zyn  geweeft,  eer  de  Cö«f»  zich  herwaarts 
op  weg  begaven.  x\ndcren  weder,  waar  onder  S.  van  Lecu 
wen,  met  M.  vander  Houve,  haaien  den  naam  Batavia  af  ̂ ^^^^ 

uit  des  landts  gelegentheit,  daar  Gelderlandt  het  eerfte  ^y^' van  op  den  aankomll  zynde,  van  hen  voor  goedt  laiidt,^^_^_ 
Baet,  of  Bet  Auvj ,  dut  is,  beter,  vetter  Veldf,  gekeurt,  hohvê 

den  naam  van  Baet-ot" ,  Bet-Auw,  Baetouw,  ot'Betauvj  h.V. 
(Batavia  by  de  Romeinen)  zou  bekomen  hebben;  als  ook  Kronyk 

dc  l^acl-Auw ,  dtVelauw  ,\m  l^'acle ,  fchraale,  of  fchraalder  x.D.f.i, 
Auwen  oï  W cXA^n:    mogclyk  mede  van  veele  Auwen,  dat  Pontan. 
is  veele  landen  in  getal,  maar  fchraalder,  en  niet  zoo  Geld. 

goedt  als  de  üf/-/^»ii/t'»,  oi^  Beter  Auwen ,  dat  is,  landen  en^^fi^'-^9 
velden  in  de  Betauw.  Die  met  Baat-Hoven  voorden  dag 
komen,  en  den  naam  Batavia  daar  van  daan  willen  haa-  1. 
Icn  ,  even  als  Schoon-Hoven  van  fchoone  hoven  (zie  op  -^-^S- 
SCHOONHOVEN)  ti\  Batavia  van  de  goede,  vet- 

te,  en  lullige  Hoven,  of  Boomgacrden,  daar  veel  Baat''^''"\ en  ï'öori/ff/ van  getrokken  word,  verdienen  niet  dat  men 
hen  zeer  ni  aanmerking  neeme.   Insgelyks  anderen ,  die  ,„ 
wy  al  mede  voorby  gaan,  den  naam  van  Batavia  afleiden- y/^//^^^^ 
de  van  de  BetuLe,  in  't  Ncêrduitfch  Berkeboomen ,  die  in  Hoüve' 
de  Betuw  zeer  weelig  wieden.    Dus  vindt  men 'er  die,  i.n.f.i. 
om  den  oorfprongk  van  eenen  naam  uit  te  vinden,  van  de  Tacit.' 
Gambrivii ,  by  Tacitus  de  Moribus  Germanornm ,  de  heden- »^i//.f  i, 
daagfche  Hamburgers  wel  zouden  maaken ,  en  het  alzoo 
goet  erkennen  als  Fy  en  Anne,  voor  Stichters  van  Fyanne ^ 

anders  l\'arjen ;  als  Ulvjfes  (Odyjeus  in  't  Grieks  )  voor  Stichter 
van  l^liffingen ;  of  wel  dat  die'naam  van  St.  Wtlkbrords  won-  BoajJ». derdadige  j^^/7è»  zon  herkomftig  zyn.  Het  naafte gevoelen,  Kron  v, 
onzes  oordeels,  is,  dat  zy  eer  den  naam  van  B^i/iJü/  hier  ge-  Zeel.i. 
bragt,  dan  gevonden  hebben;  en  dat  naderhant  het  Landt  ̂ /-iSö. 
van  de  Romeinen,  naar   hen  ,  het  Batavorum  injula  ge- 

noemt is;  waar  van  de  naam  noch  heden  aan  de  Be- 
tauwe ,   oiBettiwe  alleen  is  overgebleven;  als  die  noch -Pf 
zoo  hiet.    Tacitus  geeft  ook  met  genoegzaame  uitdrukke- 
lyke  woorden  tc  kennen,  dat  de  Batav:  een  gedeelte  van 
het  gehecle  lichaam  der  Catten  eertydts  uitmaakten,  doch 
dat  zy  door  eene  inwendige  huistwill,  en  tweefpalt  al- 

daar ,  met  meer  anderen  in  't  landt ,   of  de  landen  der 
C/?f/f«  woonendc ,  zich  van  daar  begeeven,  en  nedcrge- 

(lagen  hadden  in  dat  landt  ,  of  in  cas  fcdes  tranigrejj'us  i» 
cjuibiis  pars  Romani  Imperii  fierent.  d.  c.  29.  het  welk  nader- 
liandt  van  dc  Romeinen  voor  ccn  gedeelte  van  hun  Ryk 
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gcrckcnt  wicrd.  Dcwoordci\  van  /rtnVw/iynkhiar:  Infitliun 
Rheut  (UHnis  cjIhu:  ;  'Zy  hcwooiKii  het  Lilaudt  aan  den  Rhyn- 
ilroom  ;  Ciitt^rMmquonMtrnfuptihn  ;  wel  eer  woondedit  Volk 
in  der  Cattcn  gebiedt ,  Sed  /I'i///««f  donie/Iica  i»  eas  fedcs  tranj- 
injjus ;  dat  is ;  maar  door  cene  inlandtlche  tweefpalt  vertrok 
hei  Volk  (te  weten  het  Popitlus  Batavus ,\  Batavilch  Volk  ) 
uit  der  Cmtc»  gebiedt,  en  lloeg  'iich  in  dit  ons  Eilandt  of 
landt  neder :  by  gevolg  heeft  het  Volk  al  Batavus  populus 
geheten,  eer  het  uit  der  Gatten  gebiedt  n^iLï  Batavorttm 
Infula  trok  ,  en  den  naam  van  Batuvi  al  gcvoert  eer  het 
Aan  den  Rhynltroom  zieh  nederzette.    \Vy  hebben  uit 
Taatus  aangetoont  dat  de  Batavl^  uit  het  gebiedt  écx  Cat- 
ten^  zich  aan  den  kant  van  den  Rhy»Jhoom  o'p  \  eilandt 
ncdergelhigen  hebben ,  zonder  dat  'er  aangeroert  word  of  de 
Bat^fvi  het  landt  ledig  vonden;  't  welk  nauwelyks  ge- 

loofbaar is  ,  dat  in  z'ulk  eene  goede  landtftreek  geen 
\o\k  te  vooren  zou  gew^oont  hebben.  Mogelyk  kondehet 
ook  zyn  dat  de  vorige  Inwoondcrs  het  ter  dier  tydtverlaa- 
ten  hadden  ;  't  zy  uit  de  gcwoone  verhuislull  der  oude 
Natiën  en  Volken,  't  zy  gcperll  door  watersnoodt,  hoo- 
ge  invloeijingen,  ofwel  uit  andere  inzichten  en  redenen.  Im- mers vvy  moeten  bekennen,  dat  men  by  geene  Schryvers 
vindt,  dat  'er  andere  Volken  voorheenen  op  ons  Batavia, 
dan  de  Batavi,  gewoont  hebben.    Zoo  dat  het  ons  niet 

waarfchynlyk  voorkomt,  dat  de  Aowafwe"»  veel  moeite  zou- 
den hebben  gehadt  om  't  woordt  Batavia  te  vormen,  te 

krommen,  of  te  buigen  van  Bet-Auvje,  Baat-Have,  daar  |  de  naam  der  CVr»?<»»?»,  die  niet  lang  voor  Ca:fars  i)ét  in 
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zyn  by  veranderinge,  en  verzachtinge  van  uitfpraak ,  ook 
Hatten  ( Uatti )  eii  Challen  ,  ook  Hallen  of  Hellen  genaamt : 
gelyk  Cluverius  met  voorbeelden  bcvvyft,  cnccn  groot  ge-  Q>A. 
deelte  van  deze  zyn  geweeil  de  Batten  (Batti)  aan  de  ri-  l'l>  UI, 
vier  Adrana,  of  de  Éder ;  gelyk  daar  groote  waarfchyn-  "^•''« lykheit  van  gecven  de  plaatzen  iSJattCUbcrg  en  25attcnljaiu 

fni:  welke  naam  zoo  beroemt  is  geweell,  dat  noch  zelf  .'vf^'' ten  tydc  van  Strabo  dit  ganfchc  volk  dan  eens  C</«f«,dan 
eens  Batten  gcnoemt  wierdt.  Deze,  door  cene  inlantfche 
tweefpalt  verdreven,  hebben,  gelyk  Taciius  verhaalt,  de 
uitterllc  zoomen  van  den  Gallifchen  bodem,  zonder  bc-  
woondcrs  ledig  leggende,  cn  te  gelyk  het  Eilandt  tulFchen  ̂ Jj) 
de  verdronke  landen  [Vada)  ingenomen;  cn  hebben  van  Gtm. 

die  landen ,  die  in  de  Duitlbhc  tale 'JïVucn  hictcn ,  buiten  twy-  ca^.tj. 
fel  den  niewgemaakten  naam  van  23ntauVüiTJÏ  gekregen.  Dit 
is  de  rechte  en  oorfprongkelyke  grondtnaam  van  dit  zeer 
beroemde  volk  :  al  wat  hier  van  afwykt  is  niet  dan  zotte 
praat.    Nopende  den  tydt  van  hun  verhuizen  herwaarts 
aan,  vindt  men  niets  befchreven.    Cafar  immers  fpreekt  j»/ 

van  de  Batavjcrs ,  tulFchen //-W  en  Ri^^'n,  even  eens,  als  g*»].'/; 
hy  fpreekt  van  de  Lingons  aan  den  oorlprong  van  de  Maas , 
en  van  de  Leponters  aan  dien  van  den  Rhyn  ;  niets  daar  by 
doende  waar  uit  men  eenig  vermoeden  kan  hebben  dat 
zy  daar  onlangs  gekomen  waren:    Zoo  dat  zy  toen  al 
voor  zeer  oude  bewoonders  van  deze  plaatzen  fohynen 
gehouden  geweeft  te  zyn ;  cn  miflchien  zelfs  ouder  dan 
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't  Volk  cn  de  Natie  zelfs  den  naam  hun  als  inden  mondt 
gaf,  fchoon  zy  in  hunne  eige  taal  geen  Batavi  of  Batavie- 

ren genoemt  mogten  zyn  gcweeft.    Wy  hebben  hier  voor 
gezegt,  dat  de  naam  van  Bataviïn  alleen  in  de  Betuwe  of 
Betaitiv  noch  overgebleven  zoude  zyn :    Maar  Montanus 
Helt  zich  daar  tegen,  beweerende  dat  dcBetuw  niet  on- 

der Batavia  betrokken  kan  worden,  zich  van  en  met  de 

Hellingen  cn  woorden  v^w'Julitis  CtcJ'ar,  Plinius,  enz.  be- dienende en  behelpende,  die  Bataviën  zodanig  zouden  bc- 
paalen,  dat  ze  de  Betuwe  niet  zou  influiten ;  om  dat  Bata- 
t'/V// een  Eilandt  word  geheeten  met  den  Rhyn  heüoten , 
dat  aan  beide  zyden  zich  in  den  üceaan  ontlaft  ;  heb- 

bende alvorens  de  Maas  in  den  eenen  arm  van  den  Rhyn 
( de  /^«ij/ geheten )  ontfangen.    Volgens  dit  getuigenilfe 
van  Julius  C<£far,ic.gt  Montanus,  dat  Bataviën  begint  daar 
de  Waal  In  de  Maas  valt,en  zich  llrekt  tot  aan  deZee,maken- 

de  de  Scooo.  palTen  van  J.Ctej'ar;  hier  uit  blykt  dan  (befluit  hy) 
dat  men  'er  de  Betuwe  niet  onder  begrypen  kan.  Maar 
J.J.  Po»/<j»a;  Helt  zichzeerernftigtegens  dezulken  ,  die  de 
Betuw  h\i\xm  Bataviën  ÜVLXlcn,  en  zegt,  na  eenigekragtige 
tegenbewyzen,datmen  daar  uit  als  met  handen  kan  tallen, 
hoe  befpottelyk  een  waanwys  Hollander  (hy  verftaat 'er C. Goudanus  of  Jurelius  door)  die  in  dit  Huk  de  reden  zelfs 
tegen  heeft,  onderfcheidt  poogt  te  maak  en ,  tuflchen  de 
hedendaagfe  Gelderfche  Betuwe ,  en  ons  oudt  Bataviën 
welk  Bataviën  hy  zegt,   of  droomt,  alleenlyk  verrtaan 
te  moeten  worden,  van  hctNedereindt  desEilandts;  door 
de  Noormannen,  ofDeenen,naderhandt  Hollandt  genaamt. 
OndertulTchen  ontkent  Pontanus  niet  dat  de  Gelderfche 

Betuwe  een  eilandt  is  tulFchen  Rhyn IVaaltxv  Lek,  maar  be- 
weert ,  dat  zy  mede  een  Huk  en  groot  gedeelte  van  oudt  Ba- 

.  tavién  is.  Men  kan  by  P .Montanus  zien  hoe  weinige  Steden  hy 
iyvoe^f.  onder  Bataviën  hegvypt.    Maar  Jrnoldus  Montanus  ga.it  wat 
inGuicc.  verder,  en  noemt  vry  meer  Steden,  zeggende,  dat  die  Ste- 
ƒ189.    den,  volgens  bygebragteblyken,  zich  den  naam  van  Ba^^w- 
jirnold.  j-ci^^  met  recht  mogen  aanmatigen  en  toepalFen :   men  kan 
Monian.  hem  nazien  inCommelyns  Amiterdam;   daar  hy  ook  met 
in  Com-  veele  redenen  bewyft  ,  dat  Amjlerdam   in  gcenerley  wyze 

een  gedeelte  van  Bataviën  is.    OndertulTchen  beelde  zich 
niemant  in  dat  de  oudtfte  Steden ,  zelfs  van  ons  Neder- 
landt,  binnen  de  paaien  van  Bataviën  befloten,  toen  al  in 
ftant  en  in  wezen  zouden  zyn  geweeft:    want  men  vindt 

in  Taciius,  dat  'er  voor  de  tydcn  \an  Fefp aftaan gtcngtyvag 
M.M-  word  gemaakt  van  eene  cenigc  Ikdt  meer,  dan  van  eene 

iing.      alleen,  by  hem  Uppidurn  Batavorum ,  de  Batte  of  Bataver- 
üoiit.    Jiadt  genoemt,  en  van  Batavodurum ,  nu  IVyk  te  Duurjlede; 
Cerm.    maar  dat  was  toen  Hechts  een  Vicus,  Vlek  ,of  Dorp,  daar 
feu  Agri  len  tyde  der  Romeinen  twee  Legioenen,  nevens  eenig 
Batavi.  Krygsvolk  meer,  hunne  legerplaats  hadden ;  welke  twee 
part.i.   Qeden  'iich  tegenwoordig  rekenen  onder  oudt  Bataviën  te 
/• 7' leggen ;  de  geene  die  'er  niet  in  leggen,  of  van  welke 

zulks  betwifl:  wordt,  gaan  wy,  om  dendraadt  wat  te  ver- 
korten, voorby  :    de  lezer  zal  die  in  andere  Schryvers , 

als  in  Cnmmelyns  Amfterdam ,  cn  meer  anderen,  op  den  kant 

aangewezen,  wydtloopig  en  ver'fchillig  vinden.  Alleen 
hebben  wy  goedt  gevonden  deze  poft  met  des  Hceren  Menl'o Altings  BATAVI  te  eindigen,  en  de  volgende  daar 
mede  te  beginnen,  dus  fchryft  hier  over  die  geleerde  Heer. 
De  GATTEN  [Catti)  een  zeergroot,  ftrydtbaar  en  fchran- 
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jeweeft  de  laatile  van  de  geenen,die,  gelegen  tulTchen 
den  Oceaan,  of  de  Noordtzee  ,  de  Zoutrivicr  ,  (als 
die  zeer  veel  Zout  uitlevert)  en  de  Main,  waar  van  de 
eene  ia  den  Rhyn  ,  cn  de  andere  in  de  Elve  valt,  de  Ro 

Bicincn  roemen  dat  van  hen  zyn  t'ondergebragt.   Deze  byaa  de  zelve  lengte: 

Galliën  eerft  opgekomen  was. 
Het  landt  nu  dci  Batawer  sis ,  of  vz(ï  landt,  of  een  eilandt. 

Het  vaftc  landt  noemt  Tachns  den  uherjlen  zoom  van  den  Taeit. 
Gallifchen  bodem,  of  een  kleine  Jlreek  van  den  oever,  verftaan-  Gtm. 
de  daar  door  den  flinker  oever  van  den  Id'^aalflroom ,  waar  ci. 
op  gelegen  heeft  de /iö/^iycryïi?.-^/  {oppidum  Batavorum)  die     .  1 

Civilis,  by  Vetera  (  nu  Z<ï«/i.'« )  in  eenen  vcldtflag  overwon-    '  ! nen  zynde,  eer  hy  naar  het  eilandt  week,  in  brandt  ftak. 
Doch  Plinius  noemt,  behalven  de  fi^/^Jtü^rj,  die  hy  even 
te  vooren  binnen  het  Eilandt  geplaatft  had,  daarenboven 
noch  andere,  naaft  de  Gtigemcn  gelegen.  VVcshalven  men 

moet  denken,  dat  binnen  dezen  GalliJ'chemoom  begrepen is  geweeft  al  het  landt  dat  zich  van  de  Gugerncn ,  of  tuf- 
fchen  beide  de  rivieren  uitftrekt ,  tot  daar  Maas  en  IVaal 
zich  met  malkanderen  vereenigen,  dat  is,  tot  aan  Geer- 
vliettoc:  namelyk ,  een  klein  gedeelte  van  X/?^y>/;jW^,  het 
ryk  van  Nymeegen,  Maas  cn  IVaal,  Bommel,  het  landt  vati 
Altena,  Dordrecht ,  het  landt  van  Stryen,  van  Putten ,  en  wit 
daar  onder  hoort.   Cafar  heeft  allereerft  het  eilandt  met  Stl 
zeer  weinige  woorden  zeer  net  befchreven.   Een  gedeelte  Call. 
van  den  Rhyn,  zegthy,  de  Waal  genaamt,  maakt  het  eilandt 
der  Batawers ,  en  valt  niet  verder  als  80000.  fchreedcn  daar  van 
daan  in  de  Noordtzee  ( Oceaan. )  En  Servius  fchryft  bynamet 

de  zelve  woorden:  De  Rhyn  maakt,  daar  hy  nu  de  Wahal'"''^- 
wordt  genoemt ,  het  eilandt  der  Batawers.  De  Waal  dan  maakt 
het  voorrte  van  het  eilandt,  daar  zy  zich  van  den  Rhynaf- 
fcheidt,  en  na  80000.  fchreedcn,  daar  zy  in  de  Maas,  of 
den  Oceaan  ftort,  ook  het  achterfte  of  het  einde.  Het 
overige  word  befloten  door  den  anderen  arm,  of  de  kil, 
die  den  naam  van  Rhyn  behoudt :    en  van  vooren  word 
het  bepaalt  door  de  Noordtzee.    Tacitus  heeft  dit  zelve  A. 
aldus  uitgedrukt:    De  Rhyn  verdeelt  zich  by  het  voorjle ,  cajf  < 
of  begin  van  het  landt  der  Batawers  als  in  twee  flroomen,en  be-  fi'f- 
houdt  dien  fier  ken  loop ,  zoo  als  hy  Germaniën  voorby  firykt ,  tot  ■ 
dat  hy  in  den  Oceaan  fïort.    Naar  den  Gallifchen  oever,  daar  hy 
veel  breeder  is ,  en  zachter  vloeit,  wordt  hy  van  de  bywoonders 
met  eenen  anderen  naam  Vahales  genoemt.    Ken  weinig  daar 
na  verandert  hy  dezen  naam  ook  in  dien  van  de  Maas ,  VAet 
wiens  zeer  breeden  en  wyden  mondt  hy  in  den  zeiven  Oceaan 
valt.   Het  Eilandt  wordt  derhalven  van  vooren  van  den  ̂  
Oceaan,  van  achteren,  en  aan  beide  zyden ,  van  den  Rhyn 

befpoelt:  Dit  noemt  hy  nu  daarom  te  Eilandt  van  den  Rhyn'  '"t" 
Jlroom,  en  nochmaals,  een  Ei  landt  iujfchen  de  ondiepten  (^ver-*^'' 
dronke  lande»)  gelegen,  omdat  de  rivier  overflroomcndc ,  den^''^ 
moerigen  en  laagen  grondt ,  even  eens  als  een  poel ,  vry  dikwyls  be-  *3 
dekt,  of  plat  maakt.  Plinius  zegt  dat  onder  alle  de  eilan-  ̂  
den ,  die  in  den  Rhyn  leggen ,  dit  Eilandt  der  Bataweren  het 

allerberoemfte  is,  doch  dat  zy  het  gemeen  hebben  met  de^^';., Caninefaten.   Dion  Ca/fius  noemt  dit  eilandt  in  den  Khya  jj^f, 
Batavia:  doch  geen  van  beide  bepaalt  zyne  grenzen  van 
rontomme.  C<f/riralleen  geeft  de  lengte  van  het  Eilandt  te 
verftaan,  die  ftel lende  op  8ooco.  fchreedcn,  net  zoo  veel 
als  'er  zyn  tulFchen  Schenkefchans ,  ter  plaatze  daar  de  If^aal 
van  den  Rhy»  afwykt,  en  de  lladt  Brehel,  of  den  Briel; 
alwaar  dezelve  in  de  Maas  geftort  zyndc,  met  haaren 
zeer  breeden  en  wyden  ftroom  naar  den  Oceaan  loopt. 
De  breette vindt  men  by  niemant  der  Ouden  bepaalt, zelfs 
niet  langs  het  ftrandt,  om  dat  het  doorgaans,  en  mceft 
overal,  al  te  onzeeker  en  moeijelyk  zou  zyn  geweeft  te 
meeten, wegens  de  fchuinte,of  geerenden  grondt.  Langs 
de  Noordtzee,  daar  het  eilandt  op  het  breedfte  is,  ftrekt 
het  zich  niet  verder  uir  als  22000.  fchreedcn,  dat  is,  vyf 
gemeeneDuitfche  mylen  en  een  half,  vauGatwyk ,  totaaii 
denmeeftuitfteekenden/^e/?e>--hoek.    Het  vaftc  landt  heeft 

doch  daar  het  op  zyn  brectfte  is, 

is 
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is  het  nict  veel  meer  dan  zes  duixent  fchreeden,  dat  isj 
anderhalve  g.*meene  Duitfche  myl,  of  twee  uren  gaans: 
maar  't  mccfl  is  noch  7>oo  breedt  niet.  Binnen  deze  paa- 

ien Icit  dat  kleine  gedeelte  van  Galliën,  gelyk  Tiuitus  het 
noemt,  en  't  geen  de  Reiskaart  van  Peutinger  alleen  den 
naam  van  PATAVIA  geeft,  het  welk  de  BATA- 
WERS  bewoont  hebben,  zynde  dedapperlle  van  alle  de 

.  volken  van  Germaniën,  en  pronkende  met  de  eere,  dat 
waren  Bondtgemoten  ̂   ja  Broeders  van  het  Roumfche  l/ulk\ 

gelyk  men  vindt  op  twee  oude  marmerlteenen :  bevrydt 
daarenboven  van  alle  lajlcn,  en  alleen  gefpaart  wordende  om 
in  den  kryg  d:enfl  te  doen. 

Hier  zullen  wy  by  voegen  eenige  Aanmerkingen  over  de- 
ze verfcheide  gevoelens,  zoo  als  dezelve  ons  van  een  ge- 

leerdt  man  ter  handt  zyn  geftelt.  Vooreerll  moet  men 
Vveeten,  dat  de  naam  van  BATAVIA  niet  gebruikt  is 
by  iemant  van  dc  oudtfte  Latynfche  Schryveren,  die  van 
dit  Eilandt  gewag  gemaakt  hebben,  als  daar  zyn  dy^r, 
Tacitus.,  en  Plinim,  maar  dat  deze  benaming  ,  gelyk  de 
Heer  Alting  wel  heeft  aangemerkt,  allereerft  gevonden 
word  by  den  Griekfchen  Hilloryfchryver  Dia  CaJ/ius,  die 
geleeft  heeft  in  het  jaar  na  de  geboorte  des  Heilandts  230. 
onder  den  Keizer  Alcxander  Severus ^  en  insgelyks  by  den 
Griekfchen  Schx'jvcx Zofimus die  noch  veel  laater,  onder 

Ibcodnfius  'Juntor  .,gt\Q.tü  heeft.  Want  de  Romeinen  noem-  | 
den  de  volken  dezer  landen  alleen  ,  of  Batavi,  23tltau'aiCl'^ /  j ofFriJii,  IDricSen:  niet  het  Hndt  Batai'ia of  Fnjia.  Verder, 
dat  het  meer  dan  waarfchynlyk ,  ja  byna  ontwyfelbaar  is 
voor  hen,  die  acht  geeven  op  den  aart  der  taaien,  dat  de 
Romeinen  den  naam  van  Batavus  gemaakt  hebben  van  het 
inlandtfche  woordt-6(7^<2iüi,T:  endat  dit  niet  anders  wil  zeg- 

gen dan  een  inwoonder  van  Bataw.  Vraagt  mtn  nu  , 
wat  beteekent  dit  woordt,  en  welk  is  deszelfs oorfprong : 
daar  over  zyn  verfcheide  gevoelens.  Maar  om  andere, 
die  min  waarfchynlyk,  en  beuzelachtig  zyn,  voorby  te 

gaan,  zullen  wy  'er  alleen  drie,  die  welde  meeÜe  grondt 
en  waarfchynlykheit  hebben,  voorftellen.  De  zeer  ge- 

leerde en  verziende  Heer  Ahmg  meent,  dat  Batawe  zoo 
veel  zeggen  wil  als  Batten  //ty,  dat  is,  het  landt  der  Bat- 

ten., die  uit  Germaniën  derwaarts  afgezakt  zyn.  Doch 
hier  tegens  zou  men  kunnen  inbrengen,^  dat  uit  de  Ro- 

meinfche  Schryvers,  en  inzonderheit uit  7"iï«/V/«,  welblykt dat  de  Batavjcrs ,  door  ccne  inlandtfche  twecfpalt  uit  hun  landt., 
van  de  overz.yde  des  Khyns verdreven  zynde zich  op  dit  ei- 
landt  in  den  Rhyn  hebben  neergezet :  doch  dat  daar  uit  niet 
volgt,  dat  zy  dezen  naam  van  Batawers toen  al  in  Germa- 

niën gehadt,  en  vervolgens  aan  het  Eilandt  gegeeven  heb- 
ben :  maar  dat  zy  toen  veeleer  Catten  genaamt  zyn  ge- 

weeft,  gelyk  Tacitus  wel  uitdrukkelyk  zegt  dat  zy  een  ge- 
deelte van  dat  volk  waren:  waar  uit  dan  zoude  volgen,  dat 

zy  naar  hunne  woonplaatze  de  Bataw  den  naam  van  Ba- 

/iïxüm  gekregen  hebben.  En  hier  komt  noch  by  dat  'Julius 
Cccfar.,  gelyk  de  Heer  Alting  wel  aanmerkt,  van  de  Bata- 
„  wcrs  ZOO  fpreekt,  als  of  zy  toen  al  voor  de  oudtite  in- 
„  woonders  van  dat  landt  gehouden  wierden,  en  niets 
„  ftelt,  waar  uit  men  eenig  vermoeden  kan  hebben,  dat 
„  zy  van  elders  daar  onlangs  gekomen  waren.  Vervol- 

gens is  de  gilfing,  dat  dit  Eilandt  dezen  naam  gekregen 
heeft  naar  deszelfs  grondt  en  gelegentheit :  gelyk  de 
Heer /f//;??^  fchryft  dat  de  f^elaw,  zynde  het  naaftgelegen 
landt,  zonder  twyfel  met  eenc  kleine  verandering  aldus 
genoemt  is  van  het  P^lie  (Flevus)  als  of  men  zeideK//(?«ty ; 
gelyk  hier  boven  op  het  woordt  AUCHf ,  AUCKERS ,  kan 
gezien  worden.  Want  aldus  heeft  men  noch  hedendaags 
door  geheel  Duitfchlandt  menigvuldige  naameii  van  lauden 
en  plaatzen,  die  op  deze  wyze,  naar  den  aart  en  de  gele- 

gentheit van  den  grondt  ,  gevormt  zyn  ,a\s  Alorazu Moldaw , 

Bnfgaw.,  ofBri  'gow,  Siintgow  ,  Hanaw NaJ'aw R.hyngavj , Rinckaw.,  Landaw.  Doch  hier  doet  zich  nu  weder  twee- 
derlei giffmge,  of  aanmerkinge  op :  want  zommige  mee- 

nen,  gelyk  hier  boven  aangewezen  is,  dat  het  woordt 
23ata\Uzoo  veel  wil  zeggen ,  als  baat.,  bet,o[  vet  landt ;  daar 
in  tegendeel  ©riaUl  zoo  veel  zoude  zyn,  als  vaal.,  dor, 
fchraal  landt.  De  andere  giffing,  die  ons  van  zeeker  ge- 

leert  man  opgegeven  wordt,  'is  deze;  dat  BATAW komt  van  BA  of  BAS  en  AW,  en  zoo  veel  zeggen 
wil  als  laag;  landt;  gelyk  zyn  gevoelen  ook  is  dat  de  Go- 
dinne  BAÖUHENNA  hier  van  daan  haaren  naam  gekre- 

gen heeft.  En  uit  dien  hoofde  meent  hy  het  te  zyn  ontftaan , 
dat  zommige  latere  Schryvers,  als  Aimo  en  Regino  ,  het 
zelve  eilandt  BATTUA,  BATUA,  of  BADUA 
genoemt  hebben  :  het  welk  met  de  hedendaagfchc  berta- 
rx\'\ï\g  Betaw .,  oi  Betuwe  n-i-nd  overeen  koomt.  Want aldus  noemt  het  Dio  in  het  Griekfch  B  A  T  O  U  A,  of, 
gelyk  anderen  hebben,  BATAOUA;  (in  Zofimus  BA- 
TA  B  I  A;  waar  van  daan  het  anderen,  volgens  eene 
plompere  uitfpraak  ,  PATAVIA,  gelyk  in  de  reiskaart 
\m  Peutinger .,  genoemt  hebben  :  waar  in  men  de  14-^aal 
zelf  P  U  T  A  B  U  S ,  voor  P  A  T  A  B  U  S,  geteekent  vindt, 
als  of  men  zeide,de  Batawerftroom.  Even  eens  gelyk  B  A- 
DUHENNA,  volgens  de  meening  vandenHecre  Altmg, 
met  der  tydt  verandert  is  in  P  A  D  U  E  N  N  A ,  waar  van 
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de  overblyfzels  noch  gevonden  worden  in  verfcheide  plaat- 

zen ,  die  van  het  woordt  PA  DE  afkomftig  zyn.  En  al- 
hoewel de  benaamingcn  van  Battcnberg  en  Battenhmz-en  in 

HelTenlandt  gevonden  worden;  zoo  is  echter  giffiyig-,  Cerm. 
die  daar  ttitgehaa.lt  w;^^^; ,  volgens  het  oordeel  van  Phü.  Clu-  Aniiq. 
verius,  zeer  onze  eker en  Jleunt  op  geenen  grondt .,  of  waarfchyn-  lih.  II. 
lykheit:  dewyl  men  op  zeer  veele  plaatzen  gelykluidende  cip-io. 
naamen  vindt,  die  daarom  ganfch  geen  gemeenfchap  met 
malkanderen  hebben.  Het  is  zekerder ,  zegt  de  zeive  Clu- 

ver'ms  Jjet  geen  Dia.,  een  oudt  fchryver,  heefi:  Ook  (fchryft  Lib.  LY. 
hy )  eenige  uitheemfche  aangenomen  ruiters.,  dte  Batavjers  ge- 

noemt worden  naar  de  Bataw ,  een  eilandt  le?'gende  in  den  Rhyn., 
die  zeer  wel  te  paerde  ryden.  Uit  welke  woorden  genoeg- 

zaam blykt  dat  die  ruiters,  die  zeer  wel  te  paerde  ryden ,  Ba- 
tavjer 5  genoemt  wierden  naar  het  Batawer  eilandt.  Ook  volgt 
uit  de  woorden  van  Tacitus ,  die  Boxhorn  aanhaalt,  niet 
het  geen  hy  daar  uit  wil  belluiten,  dat  zy  Batawers  tow- 
den  genoemt  zyn  geweeft,  eer  zy  in  het  eilandt  quamen, 
en  met  dezen  naam  een  volk  onder  de  Catten  uitgemaakt 
hebben.  Alleenlyk  zeggen  dc  woorden,  dat  ée.  Batawers ., 
die  wel  eer  een  gedeelte  van  dc  Catten  waren  ,  dit  eilandt 
bewoont  hebben:  zoo  dat  het  al  zoo  waarfchynlyk  is  dat 
zy  toen  ook  Catten  genaamt  zyn,  maar  naderhaudt,  naar 
de  plaatze  hunnerwoninge, den  naam  van  Batawers  ̂ itkïe.- 
gen  hebben.  Wat  nu  verder  de  grootteen  uitgeftrcktheit  van 
dit  Eilandt  belangt;  daar  over  wordt  van  zommigen  met  veel 

meer  drift,  dan  verftant  getwiil.  Volgens  't  getuigenis  der 
befte  Schryveren,  d\e  door  Philippus  Cluverius,  Menjo  Alting , 
en  Chrijiophorus  CeHarius  aangehaalt  worden  ,  kan  men  niet 
twyfelen,  of  het  begint  by  Schenkefchans ,  en  word  van  den 
bovenkant  befloten  door  den  arm  desRhyns,  die  zynen 
naam  behoudt;  en  verder  zoo  als  die  ftroom  van  li'yk  te 
Duurflede  rv\zx  Utrecht  loopt,  en  vandaar  dooi  IVocrden 
Alphen.,  en  Leiden.,  naar  Catvjyk  op  den  Rhyn  ;  daar  hy  voor- 
tydts  zich  in  de  Noordtzee  ontlaft  heeft:  gelyk  men 
klaar  en  duidelyk  kan  zien  inde  kaarten  van  den  Heere  Al' 
ttng.  En  dit  is  de  mondt  of  arm  van  den  Rhyn  ,  die  hy  Pli- 
nius  en  Ptolemceus  dc  middel/ie  wordt  genoemt ,  en  ten  ty- 

de  van  'Julius  Ccefar.,  gp'vk  vervolgens,  een  voornaame uitwatering  van  dezen  ftroom  is  geweeft.  Maar  na  dat 
Drufus  door  zyne  grift  de  Rhyn  in  den  Ylïël  gebragt 
hadde;  en  voornamentlyk ,  nadat  Civilis,  Veldtheer  der 
Bataivers,  een  grift,  naderhant  de  Lek  genoemt,  gegra- 

ven, en  het  water  van  den  Rhyn  afgeleidt  hadde,  is  die 
middellte  arm  zoo  klein  geworden  ,  dat  hy  ,  by  ver- 

volg van  tydt,  door  de  duinen  geheel  geftopt  is,  en,  daar 
doodtloopende,  van  de  ingezetenen  in  de  wandeling  het 
malle  gat  genoemt  wordt.  Ook  wierdt  deze  arm  desRhyns 
in  die  tyden  gehouden  voor  de  fcheidinge  tullchen  Gallic» 
en  Germaniën  ;  Zoo  dat  het  Eilandt  der  Batawers,  volgens 
de  klaare  woorden  van  Taatus.,  Plmius  en  Ptolemwus.,  ei- 
gentlyk  behoorde  tot  den  GaHifihen  bodem.  En  heeft  de 
geleerde  Hadnanus  Junius  in  zyne  geheele  Hiftorie  van 
Batavia  hier  van  niet  anders  aangetoont,  dan  dat  de  Bata- 

wers vm  Germanifchen  afkomft  waren:  het  welk  niemant 
ooit  betwift  heeft.  De  zuidtkant  van  het  zelve  Eilandt 
word  verder  bepaalt  door  den  anderen  arm  des  Rhyns, 

die  al  ten  tyde  van  Csfar  de  //W,  of  Vahal.,  i'ahales genoemt  wierdt  (want  de  Romeinen  de  letter  W  nict 

hebbende,  fpreken  de  V  echter  byna' met  den  zeiven klank  uit,  als  wy  de  W  doen)  tot  dat  dezelve  zich  ver- 
eenigde  met  de  Maas.,  en  vervolgens,  met  haaren  zeer  wy- 
den  en  breeden  mondt,  in  de  Noordtzee  ftortte.  Het 
welk  van  Plinius  Helium  ojlitim van  Ccefar  en  Tacitus 
Mofcc  f-j^  [-^alis  oftinm.,  dat  is,  het  Weftergat  van  den  den 
Rhyn,  genoemt  wierdt:  gelyk  in  de  kaarten  van  den  Heer 
Alting  duidelyk  te  zien  is.  Dcrhalven  zyn  zy  geheel  ver- 
byftcrt,  die,  tegen  het  getuigenis  van  alle  de  oudtfte  en 

geloofwaardigfte  Schryvers,  als  Plinius.,  T'acitus .,  Plutar- chus .,  Dio.,  Eumenius ,  Zofimus ,  het  begin  van  het  Batawer  Petrus 
Eilandt  eerft  ftellen  na  de  vereeniging  van  de  IVaal  met  y.oman. 
de  Maas:  want  aldus  zoude  het  zelve  .eilandt  zoo  klein  fttfra. 
worden,  dat  het  nauwelyks  te  vinden  zou  zyn, en  ganfch 
niet  overeenkomen  met  dien  doorluchtigen  naam  en 
roem  der  oude  Bataweren.  Want  hy  moet  of  moetwil- 
lens  blint,  of  zeer  onkundig  zyn  van  den  ouden  toeftant 
dezer  Landen ,  die  niet  weet  dat  de  deurbraak ,  en  veree- 

niging van  Maas  en  IVaal  by  de  Schans  St.  Andries,  daar 
Bommelerwaerdt  hcg'un,  van  veel  latere  tyden  is.  Ja  zelf heeft  de  Maas  in  vorige  tyden  haaren  loop  niet  gehadt  naar 
M^oudrichem .,  of  M^orkum .,  en  is  daar  omtrent  boven  Loeve- 
Jlein  niet  vereenigt  geworden  met  de  ITaal,  gelyk  heden- 

daags gefchicdt :  maar  dc  Maas  heeft  van  het  Fort  Cre- 
vecTur.,  of  het  dorp  Bokhoven ,  omtrent  een  uur  van  'sHer- 
togenbofch.,  geloopen  recht  weft  aan  naar  het  dorp  Hed^k., 
waar  van  daan  een  water  daar  ter  plaatze  noch  de  Hedik- 
fche  Maaze  genoemt  wordt  ;  vervolgens,  Heufden  op  den 
rechter  oever  latende,  naar  Drongelen.,  daar  ze  nu  noch 
de  oude  Maas  hiet,  en  van  daar  nict  ver  van  Geertruiden- 

berg.,  op  den  flinker  oever  door  den  Hollandtfihen  I4'aerdt^ die  nu,  verdronken  zynde,  de  Bicshos  word  genoemt, 
tulTchcn  de  dorpen  Ilerdcrwert.  heijicrbaih,  Munjlcrkerk, 

P  i  Atkn- 
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AlkMvoet,  DitbbcltMuys^l ^  Alluofiu  oi AUos'f-n.  Vandaar  heeft 

ly  Iviarou  loop  geiioiiicii  door  het  eila'iidt  vim  Snyc/i ,  daar nu  noch  een  water  de  unJc  Maas  word  gcnaanit,  en  dc 

dorf'en  leggen  van  MaasiLtm  en  H'fjl/»aas.  Vervolgens heelt  ze  haren  loop  meer  noordtwaarts  genomen,  van  het 
cilandt  Curc».i\ky  voorby  Simons-haw»  naar  Geervliet,  ai- 

waar  zy  niet  ver  van  Vlaardmgen  gellorc  is  inde  U'aal, 
na  dat  die  d'TJ'eknft  nu  al  ontfangen  hadt.  Immers  dus meent  de  Heer  Cluverius  dat  de  oude  loop  is  gcvveell ; 
want  dat  de  llroom  lomtydts  is  verandert  blyiit  klaar, 

waar  door  de  kil ,  die  tull'chen  oudt  Beijerlayicli ,  het  landt 
lum  Putte»,  en  het  landt  van  YJ'elnionde  en  Puriu^nal  deur- 
Joopt,  noch  ais  dc  oude  Maas  in  zommige  kaarten  llaat  aan- 

gewezen, by  anderen  de  Merwe  genaamt :  docli  de  Heer  Cln- 
rcv///j  meent  dat  dit  eigentlyk  de  kil  van  de  I4'aal  is.  Dezen loop  van  de  M.ms  vertoonen  ons  duidelyk  de  Kaarten  van 
den  Hcere////.v/^,  waar  in  men  ziet  dat  deze  rivier  zichecrlt 
noordtwaarts  wendt,  nadat  ze  de  Aleerik,  of  de  Jilerke- 
Jlroom  ontfangen  heeft  ,  het  geen  waarfchynlyk  voorby  de 
Glundert  gcfchiedt,  daar  het  nw  dc  Roovaart  hiet.  Insge- 
lyks  ziet  men  in  de  Kaart  van  den  zei  ven  Heerc  Altiyig, 
die  de  naam  van  Frifia  ILcredltaria  lieeft ,  lioc  de  (Iroomcn  van 
JMaaj  cfiUaul,  welke  laatlledaar  W^la  oï yachelt  word  ge- 
noemt,  noch  even  eens  geloopcn  hebben  onder  de  navol- 

gers van  Karei  den  Grooteti ,  of  in  4e  negende  ceuwc.  En 
in  de  volgende  Kaarten,  die  frijitc  ILvreditari.c  pars.  I.  11. 
y  ///.  zyn  gctekent,  hoe  de  zelve  rivieren  onder  de  Kei- 

leren Ottous,d-xt  is,  in  de  tiende  en  eifde  eeuwe,  van  loop 
zyn  verandert,  de  infpoelinge  van  de  zee  boven  Goerce  en 
FLikké,  en  verder  naar  Gecrtruldenberg  grooter  geworden, 
en  daar  op  de  deurbreeking  van  de  Maas  boven  Bommeler- 
vjaerdt,  en  de  nicvve  loop  van  die  rivier  naar  IValrkhshem , 
hedendaags// wi///»,  in  dcWaal  gcvolgt  is.  En  dewyl  een 
arm  van  de  Maas,  na  dat  dz  Mcenk  daar  ingevallen  is, 
zich  zoo  ver  vveftwaaris  aan  heeft  gcftrckt,  dat  ze  met  de 
ÓV>&t7^/t' vereen igt  is ,  komt  het  hier  door  dat  Ccc[ar  fchryft  ,dat 
dcSchelde  zicli  in  dcMaas  ontiall;  en  Plinius,  datde/^^^'», 
in  de  breedc  iMaas  gertort  zynde,  zich  tuffchen  dc  fciior- 
ren,  of  gorffcn  envcrdronke  landen  verfpreidt:  te  wecten 
daar  federt  de  Zeeuwfche  eilanden ,  en  de  llroomen  tuf- 
fchen  het  landt  van  Goeree,  Flakké  Voorn  gekomen  zyn. 
Het  is  derhalven  niet  anders  dan  drieftig  onverflant  en 
eigenzinnighcit,  dat  men  de  Gelderfche  Betuui  buiten  bet 
eilandt  der  Bataweren  wil  fluiten  ,  en  tegens  een  zaak 
die  zoo  klaar  is,  en  de  baarblykeiyke  woorden  van  zoo 
veele  geloofwaardige  Schryveren  wil  inbrengen  het  getui- 

DfB.  genis  van  Julius  C^cfar,  die  aldus  fchryft:  „  De  Afaas 
Galt. rib.  „  komt  afftroomen  van  het  gebergte  Fogefits,  liet  welk  is 
ly.caj).  „in  het  landt  der  Lir/gons ,  en  een  zeeker  gedeelte  van 

„  den  y?^v»,het  welk  de  IFaal  wordt  genoemt,  ontfangen 
„  hebbende,  maakt  het  eilandt  der  Bataweren ,  en  Itort 

niet  meer  dan  80000  fchrceden  hier  van  daan Hl 
den 

Kat. tiift. 
iib.IV. 
«/.  IJ. 

„  Oceaan.  Men  behoort  veeleer  ,  gelyk  Phil.  Cluverius 
wel  zegt,  die  woorden  met  het  verhaal  van  andere  Schry- 

veren, zoo  veel  't  mogelyk  zy,  over  een  te  brengen.  En hier  omtrent  flaat  voor  eerft  aan  te  merken,  dat  Tacitus 
het  Batawers  Eilandt  veel  netter  befchryft  als  C<vfar  , 
dewyl  hy ,  tot  Landtvoogt  van  Keizer  l/efpafianus  over  het 
EeIgifch-Romeinfchc,ofNederlandtfche  wingeweftgeltelt, 
alles  veel  beter  heeft  geweeten ,  en  zyn  oogmerk  is  ge- 
weeft  de  ganfche  gcicgentheit  daar  van  naukeurig  af  te 
fchetzen,  opdatblyken  mogte,hoe  welgelegen  het  was  om 
de  RomeinicheKrygsbcnden  daar  te  ontfcheepen,  en  voort 
te  zenden.  Verder,  dat  dtfar  meer  voorgehadt  heeft  den 
loop  van  de  Maas,  dandegelegentheit  van  het  Eilandt  aan 
te  wyzen :  hetwelk  daaruit  blykt  als  hy  zegt,  dat  dcMaas 
een  gedeelte  van  denlihyn  ontfangen  hebbende  het  Eilandt  maakt , 
zonder  te  fpreeken  van  de  Noordtzee,  of  van  den  arm  des 
Rhyns  die  de  andere  zyde  des  Eilandts  befluit.  Cluverius 
tracht  derhalven  deze  twee  Schryvers  dus  met  maikande- 
ren  over  een  te  brengen;  dat  Cxfar  zou  wiilen  zeggen, 
dat  de  Maas  te  gelyk  met  dat  gedeelte  van  den  Rhyn ,  het  welk 
de  IVaal  wordt  genoemt ,  de  zuidtzyde  van  het  Eilandt  befluit: 
En  dat  dit  zyne  meening  is,  kan  men  daar  uit  afneemen, 
dat  hy  duidelyk  ttgl,dat  de  Maas  niet  meer  dan  80COO  fchree- 
den,  dat  is,  20  gemeene  Duitfche  mylen,  of  27  uuren 
gaans,  daar  van  daan  in  de  lSl'jfjrdtz.ee  Jlort :  zoo  dat  het  klaar 
blykt,  dat  hy  aan  het  Eilandt  de  zelfde  lengte  geeft,  die 
Tacitus  en  anderen  daar  aan  gegeeven  hebben ;  en  die  men 
op  verre  na  niet  kan  vinden,  als  men  van  Bommeler- 
•waerdt,  en  noch  minder  als  men  van  Loevefteyn  het  begin 
van  het  Eilandt  ftelt.  Ook  rekent  defar,  gelyk  Cluvenus 
zeer  wel  aanmerkt,  deze  Socoo  fchreeden  van  den  Rhyn 
af,  en  niet  van  de  plaatzc  daar  de  IVaal  van  de  M^^zj  wordt 
ontfangen;  want  hy  fchryft  niet:  neque  longius  ab  ea  Jl. 
farte  Rheni ,  qutc  l^ahales  appellatur ,  im^r  ab  eu  fc,  Rheno.  Ja 
Plinius,  die  te  gelyk  met  7l?<r;tóJ  heeft  geleeft,  maakt  de 
lengte  van  het  Eilandt  noch  grooter,  zeggende;  in  den  Rhyn 
zelfs  legt  het  zeer  beroemde  Eilandt  der  Bataweren  en  Caninefa- 
ten,  ter  lengte  van  omtrent  icozco  fchreeden.  Want  dewyl 
hy  niet  kon  zeggen  dat  het  vol  uit  loooco  fchreeden  lang 
iras,  zegt  hy  omtrent  ;  dewyl  het  miirchieii  90000  ge- 
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weeftis,  wat  meer  of  min:  want  de  fegenwoordigc-fcng- 
te  noch  kan  geen  21  gemeene  Duitfche  mylcn  haaien;  die 
840QO  fchreeden  uiimaaken.  Het  moet  ook  niemant 
vreemt  voorkomen  dat  in  deze  aanteekening  van  Ccfar 
een  miflag  is  begaan :  dewyl  men  uit  het  ganfche  verhaal, 
dat  hy  van  den  Üallifchen  oorlog  heeft  nageiaaten  ,  nitt 
kan  merken,  dat  hy  ooit  in  of  omtrent  het  Eilandt  der  Ba- 

taweren geweefl  is,  of  den  loop  dezer  rivieren  daar  omtrent 

gezien  heeft;  hoewel  lladrianus  'Junius  zulks  zynen  lezer 
gaerne  zou  wysmaaken.  Alles  dat  hy  derhalven  daar 
van  gefchreven  heeft,  is  gewecft  uit  aanteekeningen ,  of 
berichten  van  anderen ,  die,of  niet  wel  verllaan  zyn,  of  die  de 
ware  gelegentheit  der  landen  en  Üroomen  zelfs  niet  recht 
geweeten  hebben.  En  dit  mag  men  hier  met  reden  van 
denken,  dewyl  Afmins  PuHlo ,  een  zeer  aanzienlyk  cnver- 
Itandig  Heer,  en  die  by  Oóiavianus  Auguflus  zeer  geacht  is 
gewecft,  toen  zelf  zich  niet  heeft  ontzien  te  zeggen,  dat 
de  Aanteekeningen  van  difar  niet  naukeurig,  noch  naar  de  Zui- 

vere waarhei t  opgeflelt  V)arcn ,  om  dat  C<efar  zeer  veele  dingen , 
die  door  anderen  verricht  waren ,  te  los  heeft  gelooft ,  en  in  zommi- 
ge  zelf  door  zyne  gehengenifje  bedrogen  is  gewecjl ;  en  dat  hy 
daarom  deze  fchrtften ,  indien  hy  in  '' t  leven  was  gebleven ,  zoti herfchrcven  en  verbetert  hebben.  Immers  in  dit  hooftlhlk, 

het  welk  tulFchen  zyn  t'zamengefchakelt  Verhaal  zoodanig 
inkomt,  als  of  het  van  eene  andere  handt  daar  in  wasge- 
flanft,  wotd  insgelyks  van  den  Rhyn  gezegt,  dat  die  veele 
en  groote  eilanden  gemaakt  hebbende  ,  met  veele  gaten  in  de 
Noordtzee  loopt:  Hetwelk  van  den  Rhyn,  afzonderlyk  van 

de  Maas,  met  geen  de  minfte  waarh'eit  kon  gezegt  wor- den; dewyl  die  toen  ter  tydt  niet  meer  als  met  twee  gaten 
zich  ontlafte,  het  een  dat  boven  het  Batawer  eilandt  in  de 
Noordtzee  ftortte;  en  het  ander,  zynde  de  IFaal,  dat  zich 
niet  ver  van  de  Noordtzee  met  de  Alaas  vereenigde;  gelyk 
wy  hier  boven  aangewezen  hebben.  Maar  dit  geheel  ver- 

haal uit  difars  Aanteekeningen,  dat  verfcheidene  dezer  Ei- 
landen van  vjilde  en  woefle  Natiën  bewoont  wier  den ,  van  wel- 

ke men  zeide  dat  zommige  van  viffchen  ,  en  vogel-eijereo 
leefden,  is  voortgekomen  van  menfchcn  die  noch  de  lan- 
jden,  noch  de  ftroomen  kenden ;  en  die  dusdanige  dingen 
j  hebbende  hooren  vertellen  van  de  Eilanden  omtrent  het 
F/z>»«£'fr,endeFriefchekuftenooftwaarts,  of  van  de  eilan- 

den der  Taxanders,  welke  nu  dc  Zeeuwfche  eilanden  zyn, 
I  naar  den  weftkant,  uit  domheit  en  onkunde  gemeent  heb- 
'ben,  dat  deze  eilanden  van  den  Rhyn  gemaakt  en  befpoelt 
'wierden.  Ten  ware  men  mogte  denken ,  dat  dit  gcheele hooftftuk  van  iemant  anders  daar  naderhant  is  ingelaft, 
na  dat  Z-)ra/«j  zyne  grift  gegraven  hadde,  die  de  Rhyn  in 
den2/,'è/ gebragt,  en  daardoor  eene  derde  uitwatering  van 
den  Rhyn  in  het  VUemeer  gemaakt  heeft:  want  naar  dezen 
toeftant,  behalven  het  middel fte ,  ftelt  P//»//<j  de  twee  ga- 

ten van  den  Rhyn  te  zyn  {Helium  oJHum)  het  gat  van  de 
Maas,  en  het  gat  van  het  Vlie  {Flevum  oftium.)  Tuf- 
\fchen  welke  beide  hy  zegt,  dat,  behalven  het  zeer  beroemde 
Batawers  Eilandt ,  noch  andere  Eilanden  der  Vriefche  Auckers, 
enz.  leggen;  gelyk  de  Heer  Alting  hier  boven,  op  het 
woordt  Auckers,  Auchi ,  aangewezen  heeft.  Doch,  be- 

halven dit  Eilandt,  hebben  de  Batavjers  ook  noch  bezeten 

eene  kleine  llreek  van  't  landt  van  Gallien  langs  den  oe- 
ver van  de  U^aal;  maar  hoe  ver  die  zich  heeft  uitgeftrekt, 

is  onzeker:  immers  i$  het  niet  waarfchynlyk  dat  het  ver- 
der ge  weeft  is  als  tot  aan  de  Maas;  aan  welken  ftroom  zy 

eene  ftadt  hebben  gehadt,  met  naame  Oppidum  Batavorum , 
waar  van  in  het  vervolg.  Doch  zommige  zyn  van  gevoe- 

len dat  al  het  landt,  gelegen  tuflchen  den  arm  des  Rhyns 
die  voorby  Leiden  in  zee  geloopen  heeft,  en  tuftchen  het 
l^ltc,  of  het  Vitemeer ,  ook  onder  Batavia  moet  gereekent 
worden:  want  zy  meenen  dat  de  grenzen  der  Bataweren 
zoo  ver  uitgebreidt  zyn  ,  na  dat  Drufus  de  derde  arm  , 
of  derde  uitwatering  des  Rhyns,  met  den  Tffel,  derwaarts 

geleidt  hadt;  en  dat  in  dezen  opzichte  Zo/5'.ï?;^x  zoude  fchry- ven,  dat  het  Eilandt  dtiBatawcren  het  grootfte  is  van  alle 
de  Eilanden  die  in  rivieren  leggen.  Gelyk  ook  Pompo- 
nius  Melai^chiyfl  ,dat  de  Rhyn  aan  de  rechter  handt  eerfl  nauw 
is ,  en  zoo  gelyk  doorgaans ;  doch  daar  na ,  dewyl  de  oevers  zeer 
ver  van  malkanderen  wyken,  niet  langer  een  rivier,  maar  een 
groot  Aleer  wordt  ,  daar  hy  zich  over  de  vlakte  verfpreidt  ̂  
en  Flevo  word  genaamt.  Van  dit  gevoelen  zyn  geweeft,  be- 

halven anderen  ,C(9r»t'///«  Haemrodius ,  Jo.  Ifaacius  Pontanus, 
en  Hadrianus  Junius;  welke  laatfte  daarom  ftelt  dat  'er tweederlei  Batawers  Eilandt  is,  het  eerfte  en  oudtfte  , 
zoo  als  wy  het  nu  befchreven  hebben,  tulfchen  dclVaal  en 
den  Rhyn;  en  het  tweede,  of  niewe,  tuftchen  de  IVaal 
en  de  ümfiaanfche  grift,  den  Tffel,  en  V  Vliemeer:  in  welk 
laatfte  hy  ftelt  geweeft  te  zyn  zeven  volken,  die  van  Pli- 

nius worden  opgetelt  in  de  plaats  hier  boven  van  den  Heere 
Alttng  aangehaalt.  Maar  om  niet  by  te  brengen  al  hetgeen 
de  Heer  Philippus  Cluverius  hier  tegens  inbrengt,  zal  ik  al- 

leen zeggen,  dat  uit  dc  woorden  van  Plinius  genoegzaam 
blykt,  dat  hy  het  Eilandt  dcT  Bataweren  d\i\dc\yk  onder- fcneidt  van  de  andere  Eilanden,  die  van  Friezen,  Auckers-^ 
Frifiabonen,  Sturiers ,  enz.  bewoont  wierden:  gelyk  zulks 
ook  af  te  neemcn  is  uit  het  geeue  de  Heer  Aliing  over 
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detc  moeijelyke  plaats  hier  boven  gezegt  heeft ,  cn  waar 
van  in  't  vervolg  nog  meer  zal  gcxegt  worden. 
BATAVIA,  hejcndaags  zou  genaamt,  ccrtydts  Ja- 

catra,  een  Koniiigivryk  iu  Indien  geweeü,  is  nu  cenc  fter- 
kc,  en  door  de  ganfche  wereldt  vermaarde  Kooplladt 
in  Afia\  in  \\q.K  zuiderdcei  van  Ooft-Indien ^  op  dc  Noordt- 
kufl:  ten  Weflen  van  het  eiiandt  Java;  met  een  zeer  fterk 
Karteel,  goede  Recde,  en  bequaame  Haven  voor  de  fche- 
pcn  voorzien;  leggende  omtrent  elfDuitfche  mylcn  ten 
Oo^m\-A.n  Bantam;  en  behoort  aandenStaatder  Vcrcenig- 
de  Nederlanden  :  hoe  her 'er  aangekomen  is,  zullen  wy  in 
't  korte  verhaalen.  De  Schepen  van  de  Nederlandtfche  Ooft- 
Indifche Compagnie eerlt  in  Indién  komende,  hadden  (met 
toellemminge  des  Konings  van  Ternatc)  aldaar  eenige 

Bandaneczen  ,cn  meer  andere  Natiën, 
den  meed  van  Chineezen  bewoont. 
Batavia  is  gelyk  een  aardtfch  Paradys. 
ftadt  flaat  een  heerlyke  Kerk  :  eenc 
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Japanners,  Perfianen,  Tunquiners,  Siammers,Bengalcrs, 
"     '  De  voordeden  wor- De  landtftreek  om 

In  her  befte  van  de  cf^rif- 
andere  is  'er,  daar  toph 

dc  ChriÜelyke  Religie  in  de  Maleyfchc  Ipraak  in  gepredikt  ̂ rlkii. 
wordt.  Boven  dien  gefchieden  'er  des  Zondaags  predikatiën  "hertaal- 
in  't  Kalteel,  zoo  voor  den  Gouverneur  üeneraal,  als^i-'O. /. voor  de  Raden  van  Indien.    Voor  de  Nicwc  poort  ftaat 

noch  een  Kerkjen,  daar  de  Godtsdienll  in  'r  Portu^eefch in  wordt  verricht.  Behalven  een  zeer  aanzienlyk  Raadthuis , 

Weeshuis,  Gaühuis,  Spinhuis,  ziet  men  'er  koAelyke 
(teene  gebouwen, gewelfde  bruggen,  brccde  Ilraaten , tref- 
lykc  merktplaatzen ,  cn  luRige  graften  of  burgwallen: 

Komptoiren  opgerecht;  desgelyks  eenc  Velling,  om  zich  zoo  dat  Batavia  alle  andere  Indifche  Heden  overtreft.  Vaa 
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tegen  de  Spaanfchen  te  konnen  verweeren  ;  want  die  had 

den,  lang  voor  't  aanlanden  der  Nederlanderen,  daar 
hunnen  Handel  gedreven  :  lyü'xchncn  ook  icBaMam met bewilliging  van  den  Bantamfchen  Koningk ,  eene  Logie  : 
't  zelfde  deeden  ze  te  Jacatra,  nu  Batavia.,  trachtende 
met  dien  Vorlt  in  vriendtfchap  te  handelen;  ten  welken 
einde  ook  contra>£len  en  verbinteniffen  over  en  weer  op- 

gerecht en  gefloten  wierdqn.  Doch  gedurig  vonden  die 
van  de  Compagnie  zich  bedrogen,  zwaar gefchat ,  enveel- 
7ins  in  hunnen  koophandel  gedwarsboomt :  weshalven  zy 
't  noodtzakelyk  oordeel  den  zich  op  diekuft  fterker  te  maa- 
ken.  De  Koning  vrnjacatra  zulks  gewaar  wordende, en 
verneemende  de  goede  overeenkomite ,.die  'er  tuffchende 
Engclfchen  en  Nederlanders  onderhouden  wierdt,  wend- 

de alle  vlyt  aan  om  de  eeirft  genoemden  op  zyne  zydc  te 

krygen.  't  Gebeurde  in  't  jaar  1619.  denzjanuary,  dat 'er 
wegens  eenigmisvcrftant, dat  tulTchen  de  beide  Natiën  wat 
hoog  was  gereezen,  een  zeegevegt  op  die  kuil  voorviel: 

d'Engelfchen  waren  11.  de  Hollanders  7.  Schepen  üerk, 
waar  door  deze  de  vlucht  naar  Amhoina  namen,  om  hun- 

ne verdere  magt  uit  Temate,  Banda,  enz.  by  een  te  trek- 
ken. De  Koning  van  'Jacatra  belegert  daar  op,  met  hulp 

der  Engclfchen,  het  Fort  op  "Jacatra  rz^x  ftreng,  wel  zes maanden  lang:  Na  verloop  van  dien  tydt  hadden  die  van 
de  Compagnie  alle  hunne  magt  uit  dc  Molukfche  eilan- 

den by  een  gcbragt ,  en  quamen,  nu  1 8.  Schepen  fterk,  naar  't 
belegerde  Fort  afzakken.  De  Engclfchen  ,  van  hunne 
aannaderingc  verwittigt ,  gingen  deur.  De  Koning  van 
Jacatra.,  zich  dus  verlaten  ziende,  wierp  al  de  fchuldt  op 

de  Engclfchen  :  Maar  d' Admiraal  Jan  Pieters  zoon  Koe-n, 
van  zynen  bedriegiyken  handel  met  de  Nederlanderen,  fe- 
dcrt  het  gefloten  verdrag,  bewult,  tradt  met  zyn  volk 
aan  landt,  beftormde,  veroverde,  en  verbrandde  deStadt 

Jacatra,  en  liet  'er  ook  dc  muuren  van  ter  neder  werpen. 
De  Koning  hadt  zich  al  by  tydts  weggepakt.  Fluks  maak- 

ten zy  zich  daar  fterk,  beflotcn  het  Kalteel  met  vafte  vef- 
tingcn,  cn  gaven  't  den  naam  \a.n Batavia.  Toen  degroo- 
te  Materam of  Keizer  v^n  ganfch  Java.,  gewaar  wierdt, 
dat  de  Nederlanders  niet  alleen  meefter  vznjacatra  waren 
geworden;  maar  bovendien  tollen  en  fchattingen  eifchten 
en  namen,  zoowel  vandedaaringeboorneindiaanen,  als 
van  dc  Chineezen,  Japanners,  Sumatrezesi ,  Siammers,  en 
andere  vreemde  Indiaanfche  Natiën ,  derwaarts  komende 
om  handel  te  dryven;  belegerde  hy  met  alle  zyne  magt  dit 
niewe  Batavia.  De  dapperheic,  en  het  goedt  belcit  der 
onzen  evenaarde  de  overgroote  menigte  der  belegeraaren , 
en  was  van  die  uitwerkinge ,  dat  dc  laatftcn  met  zeer  groot 
verlies  moften  aftrekken.  Eens  viel  de  Vyandt  met  eene 
groote  magt  en  woede  op  eene  reduit  aan,  daar  niet  meer 
dan  15-  of  16  Nederlanders  in  waren:  zy  deeden  cn  boo- 
den  kloeke  tegenweer,  zoo  lang  zy  kruit  en  loot  hadden  : 
alles  verfchoten  zynde ,  verwecrdenze  zich  met  ileencn  , 
pannen, en  ('t  wordtzoo  verhaalt)  dicontbreekendc,met 
menfchen-drek  ;  daar  d'Indiaanen  voor  fchrikken  ,  en  hunne 
naakte  lichaamen  ongeernc  van  geraakt  zien.  Ondcrtulfchen 
quam  den  onzen  hulpe  toe;  dieshalvcn  namen  dc  vyanden 
dc  vlucht,  die  al  loopende  riepen :  O  Seytang  orang  Hol- 
landa  dc  bagkalcy  fammctay O  l  gy  Hollandtjihc  Duivels  vecht 
met  jlront ;  dit  droeg  zich  dus  toe  in  het  jaar  1629.  Na- 
derhandt  is  Batavia  al  weder  aangetaft  geworden  van  den 
'gïooX.e.ViMatcran  en  è.QBantammers\Aoz\\  te  vergeefs ;  en  nu 
heeft  het  'er  weinig  meer  voor  te  vreezen.  De  Stadt  leit, 
naar  rekening  van  P .  van  den  Broek op  de  pools  hoogte 
van  6  graden  cn  ic  minuten,  van  Job.  Meijer.,  6  graden 
2t  minuten.  De  ftadts  omtrek  is  van  meer  dan  twee  uu- 
ren  gaans:  door  de  nieefte  ftraaten  vlieten  luftryke  wate- 

ren: de  Rivier  Jacatra  ftroomt  'er  ten  deele  door,  en 
loopt  ook  ten  deelc  om  haar  heencn.  De  graften  zyn 
aan  weerkanten  met  zeerfchoon  muurwerk  van  vierkan- 

ten fteen  opgehaalt,  allerwegen  gelicrt  met  Kokos-Cc- 
der-Vyge-en  meer  andere  foorten.  van  boomen.  Het 
Kafteel  is  treffelyk  gebouwt ,  en  heel  vermaaklyk.  Die 
Batavia  in  Indien,  en  Amfterdam  in  Hoilan dt .,  met  nauwe 
opmerkingc,  bezichtigt  hebben,  oordeclen  dat  Batavia  be- 
haaglyker  voor  de  oogen  komt  dan  Amfterdam.  De  In- 
woonders  beftaan  meeft  uit  Chineezen.  Voorts  zyn  'er, 
bchalveii  de  Nederlanders ,  Amboijieczca  ,  Malabaareii, 
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het  jaar  1Ó19.  af  is  Batavia  de  Hooftftadt,  en  't  Hoofs 
Comptoir  der  Üoft-Indifche  Compagnie  geweeft  ;  en  daar  by 
de  ftapel  aller  koopmanfchappen ,  zoo  die  derwaerts  gevoert 
worden,  als  van  de  waarendoor  alle  andere  Comptuireniii 
Indiën  by  een  verzamelt;  welke  van  daar  naar  Ncdcr- 
landt  worden  afgefcheept.  Belangende  de  lucht,  op  li^- 
tavia  en  geheel  Java  door ,  is  ze  voor  den  vreemdeling 
niet  al  te  gezont;  als  zynde  heet  en  vocht,  beide  de  baar-  deO.I. 
moeder  van  verrottingc.  Tot  deze  gefteltenis  helpt  niet  Rcis,p. 
weinig,  naar  't  oordeel  van  Jac.  Bontms,  dc  veelheit  der  195. 
poelen  en  moeraifen,  waar  by  de  windt,  van  't  gebergte 
komende,  de  dikke  ftinkendc  dampen,  door  een  menig- 

te vergiftig  ongediert  daarenboven  befmet  ,  naar  Bata- 
via dringt.  Die  een  wydtloopiger  bericht  van  de  ftadt 

Batavia  begeert.  Zal  het  vinden  in  de  Reizen  van  Nic.  de 

Graef,  in  't  jaar  1701. gedrukt,  en  namaals  herdrukt;  ook 
vooral  in  de  Befchryving  van  Indiën  door  Niewkof^ 
waar  in  de  ftadt  Batavia,  Kpet  alle  haare  voornaamlte  ge- 

bouwen, in  fierlyke  kunftprinten,  naar  't  leven  ftaan  uit- 
gebeeldt.  De  Ringmuur  van  Batavia  is  van  kareelfteen: 
het  heeft  22  vafte  bolwerken  en  punten:  namelyk,  Am- 

fterdam ,  MiddeWnrg ,  Delft ,  Rotterdam  ,  Hoorn ,  Enkhuyfen , 
Via-nen  ,  Gclderlandt  ,  Catzen-ellebogen .,  Oranje  ,  de  Üieiue 
poort.,  Hollandia.,  i^'eft.,  Naffauw Zee  landt Utrecht.,  furies- 

landt,  OveryJJcl,  Groningen ,  'Zeeburgh ,  Cttylenbwg,  en  Mid- 
delpunt. Alle  de  ftraaten  zyn  'er  lynrt-^cht  en  30  voeten 

breedt.  De  Vrouwsperfoonen  in  Batavia  worden  ondcr- 
fcheidcn  in  Hollandtfche ,  Oofl-lndifche-Hollandtfche ,  Kajlice , 
en  Mijïice.  De  Hollandtfche ,  die  uit  Hvllandt  da.zTiYn  geko- 

men; dc  'Ooft-Indifche-Hollandtfchc ,  die  in  Ooft-lndiëa.  van 
Nederlandtfche  Ouderen,  zoo  Vader  als  Moeder,  ge- 
fprotenzyn,  gemeenlyk  kinderen  genaamt ;  KaJUce 

die  van  eenen  Hollandtfchen  Vader  en  MiJlice 'bloeder ;  en dcMiJlice  die  van  eencn  Ncderlandtfchen  Vader  cn  Zwarte 
Moeder  zyn  geteclt.  De  Vrouwen  zyn  hier  boven  masten 
prachtig,  hovaerdig,  en  weelderig;  laaten  zich  dag  en  nacht 
van  flaven  en  flavinnen  oppaftTen ,  die  haar  moeten  naar  de 
oogen  zien,  en  byna  van  buiten  en  uit  zich  zelfs  weeten 
wat  mcjufters  begeerte  is.    Het  minfteding,  fchoon  'c 
vlak  voor  haar  leit,  of  ftaat ,  zullen  zy  niet  optillen,  maar 
daar  een  flaaf  of  flavinne  toe  roepen ,  dic,oai  eenen  gcringen 
miflag,  noch  wel  met  rotting-oly  zoo  wordt  beilrccken 
d.at  'er  bloet  na  volgt.    In  den  aanvang  van  't  jaar  1699.  efe 
trof  cenc  vervaarlyke  en  zeer  zeldtzamc  aardtbcevinge  de  Craafs 
ftadt,  en  bragt  haar  eene  zeer  deerlyke  verwoeftinge  toe,  O  i. 
met  nederllorten  van  cenc  menigte  huizen,  en  het  fcheu-  ̂ P"iel 
ren  der  overige  van  boven  tot  beneden.    Nooit  is  dierge-  "'^^•"f 
lyke  aardtfchuddinge  in  Ooft-Indiën  gevoelt:  de  Kaimans 
graft  wierd  ganfch  over  hoop  geworpen  ;  en  de  Stadts  graf- 

ten  zagmen ,  door  het  afkomende  zandt,  t'eenemaal  ge- 
vult,  zelfs  zoo, dat  men  het  water,  in  Batavia  tot  gebruik 
nodig,  verre  daar  van  daan,  uit  eene  andere  Rivier,  moft 

haaien.  Veelerlei  vreeft"elykc  wonderen  vielen  'er  by  voor, 
te  lang  om  hier  aan  te  teekenen  ;  en  weinig  feilden  'er  aan  , 
naar  melding  der  Berichten ,  dat  dc  ftadt  niet  t'eenemaal te  gronde  ging. 

BATAVIERS,  of  B  AT  AV  IE  REN,  in  't  La- 
tyn  genoemt  Batavi,  en  't  Landt  daar  in  zy  zich  ter  ne- der zetten  Batavia,  waren  oorfprongkelyk  Catti,  Gat- 

ten, of  een  gedeelte  daar  van,  Batavi  genaamt,  die  uit 
hunne  ( nu  heflifche )  woonplaatzen  verdreven,  ofwel 
die  verlatende,  zich  in  Batavia  nedergezet  hebben:  zie 

iop  BATAVIA  en  B.atavi.  Cornelius  'Tacitus ,  die  kort 
'na  Chriftus  komftc  heeft  geleeft,  roemt  hen  zeer  hoog 
met  deze  ivoorden.  ,,  De  Batavi  zyn  van  alle  deze  (Duit- 
„  fche  )  Volkeren  de  uitftekcnfte  in  dapperheit;  niet  ver- 
,,  re  van  den  oever  bewoonen  zy  het  Khyns  Eiiandt:  wel- 
,.  eer  maakten  zy  een  gedeelte  van  het  Volk  der  Gatten; 
,,  maar, door  (icnen  binnenlandtfchen  opftandt,zyn  zynaar 
„  deze  woonplaatzen  afgezakt,  om  deel  tc  hebben  aan  de 
„  eere  des  Roomfchen  Ryks.  Zy  behouden  noch  hunne 

„  oude  achting,  en  het  eerteken  van  't  aaloude  Bondtgc- „  nootfchap  met  ons  ( Romeinen : )  Want  zy  worden 
,,  noch  door  fchattingen  verachtelyk  gefoolt,  noch  door 
„  pachters  opgevrceten.  Vry  zynde  van  laftcn  en  geldt- 
,,  fchietinge,  zyn  zy  alleen  om  gebruikt  te  worden  in 
„  den  oorlog,  cn  in  vcldtflageu  gehouden  dicüft  te  doen, 
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„  doch  niet  anders,  dan  met  geweer  cn  wipcnen  ten  krr- 
liiem    »,      nodig.    Nuch  Ipreckt  hy  op  eeuc  andere  plaats.  De 

J.icit.     Biitavien^  .  .  .  ,  jlhoon  z  i»  Bortiltgemotfih^p  Jliindvu  met  de 
iHJ.  cr   RomemcH ,  zyn  nnh  Joor  hxtnne  ma^t  en  muidelcn ,  noch  ibor 
lib  \.     hunne  grooter  fterktc  ̂   daar  in  cv  verre  boven  anderen  ttitjlaken^ 
hijl.c.11,  t'erkracht  noch  verzwakt  geworden,  alleen  verfchaffen  zy  volk 

en  vjapenen  ten  dienjïe  van  het  Roomfche  Ryk ;  om  dat  zy  voor 

t^iede  krygsliede»  in  de  oorlogen^  met  en  tegen  de  ünitj'cher}^ erkent  z\n :    Hunne  glory  is  in ,  of  door  Britannië»  noch  vry 
vermeerdert,  daar  zy  eenige  benden ,  onder  V  hevel  en  gezag 
Vil»  ecn:gc  hunner  edeljle  Landtslieden ,  volgens  hunne  oude  ge- 

woonte,  naar  toe  gezonden  hadden.    Binnen's  landts  houden  zy 
eene  uitgeleze  Ruitery.  B\'  uitjlekendhctt  zynzein  het  Zwemmen, 
en  om  over  Rivieren  te  komen  ervaaren ;  zoo  dat  zelfs  ganfi  he 
gewapende  benden ,  te  voet  cn  te  paerdt  ,zichin  den  Rhvn  werpen , 

om  den  overzydj'chen  oever  te  beklauteren.   Zy  hebben  Konin- gen gehadti  en  evenwel  hunne  vry  heit  behouden.  Het 
cerfte  blykt  daar  uit,  dat  de  bovengemelde  Tatitns  twee 
voorname  Batavifche  Heeren,  JULIUS  PAULUS, 
cn  CLAUDIUS  C I  V  1  L I S ,  beide  uit  Koningkiyken 

Straho  Stam  atkonilHj,  noemt  en  prylt.    Wy  zien  ook  dat  Strabo 
ii^  1-     met  lof  van/' V/-o/»ir«j-,  Koiiingder  Batavieren ,  fpreekt.  Am- 
jimm.    tnianus  Marcelli n:is  icgl  uicdrukkelyk  :  „  De  Bataviers  qua- 
f  ^"','^'    5ï  11^"  in  aller  yl  met  hunne  Koningen  aanrennen, om  hunne 

vermoeide  Ruitervaanen,in  iict  Leger  van  'Julianus,  te  on- „  derlchraagen.    Echter  ftrekte  dit  Konin^klyke  gezagh 
tot  geen  nadeel  van  hunne  Vryheit:    want  deze  Vor- 

'Boiln  Hen  hadden  gcene  andere  dan  eene  bepaalde  magt:  Zoo 
ii  R.£t>:i-  dat  men  op  hen  mogt  toepaden  't  geen  Bodinus  zegt ;  de 
tl  Hó  I .  mee/lc  zyn  zoo  zeer  niet  met  de  daadt ,  als  door  benar/iinge  Ko- 
'  8.       n  ngcn.    De  bovcngedachte  Clandtus  Civilis,  in  zyne  aan- 

fpraak  aan  de  Gaulen,  om  hen  tot  het  omhehen  der  Vry- 
hw'it  aan  te  moedigen  ,  zegt:    LaatSyrién,  AJiën,  cn  het 
Ooftcn ,  gewoon  onder  Komngcn  te  lecven  ,  dien/lbaar  zsn , 

Grot.  de  enz.    Daar  Ilugo  de  Groot  op  aanmerkt;  dat  dvilis  daar 
anti,},    genoeg  door  te  kennen  geeft,  dat,  gelyk  de  Oofterfche 
R«>.       Volken  door  Koningen  geregeert  wierden  ,  daar  tegen 
Bai.c.    de  Bataviers,  enz.  uit  den  aart  van  zodanig  eene  regee- 

ringsvvyze  afkeerig  waren.    Hy  toont  'er  ook  by,  dat  de 
Batavifche  Koningen  even  zulke  als  die  van  de  Lacede- 
monienzers  waren;  te  weeten , alleen  met  den  naam:  doch 
in  der  daadt  niet  anders  dan  Hoofden,  uit  de  voortref- 

Ibld.     felykrte  genomen  :    die  ook  ,   volgens   T'acitus ,  in  de 
"lacU.     Vergaderingen  gehoort  wierden,  meer  met  gezag  om  te 
'•4-       raaden,  dan  met  magt  om  te  gebieden.  Zeer  waarfchyn- 

lyk  is  het  dat  deze  Koningen  by  hen  Veldtheeren ,  ofOver- 
ften  der  Krygsbenden  waren ,  in  d'oorlogsbedryven't  hoog- 
ftc  bevel ;  doch  in  't  burgcrlyke  ganfch  geeue  Oppermagt  heb- 

bende.   Even  gelyk  d' eerde  Hertogen  der  Vriezen,  die 
enkelyk  Krygsovertten  waren  ,  zonder  eenig  gezag  in 
deburgerregeering.    Zoo  X'm'^Romcn  in  vollen  bloei  (lont, 
lyn  de  Batavi  wel  Bondtgenootcn  en  Vrienden  der  Ro- 

meinen, maar  nooit  aan  hunne  heerfchappye  onderhori- 
gen geweeft.    Zelfs  bellierden  7,y  hunne  Republyk  door 

eige  Magillraatcn ;  naar  hunne  eige  wetten.    Nooit  heb- 
benze  over  hen  eenen  Romeinfchen  Lieutenant  Generaal 
gehadt :   zy  waren  vry  van  alle  fchattingen  cn  beladingen 
der  Romeinen,  daar  andere  Natiën  onder  moften  zugren. 
Als  vrienden  en  Bondtgenooten  zonden  zy  den  Romeinen, 
hulptroepen  toe;  maar  ónder  hunne  eigen  Legerhoofden  en 

Krygsoverften  :  vergoden  hun 't  gebruik  wel  van  hun  Ba- 
tnvtfch  Eilandt,  indien  zy  in  den  oorlog  tegen  den  Vyandt 
het  noodig  hadden;  jalietentoeeenige  Legioenen  daarinte 
leggen  en  te  huisveüen:  echter  waren  en  blcvenze  Frye 
Bataviers  ;  door  welker  dapperheit  de  Romeinen  hunne 
voornaamfte  overwinningen  behaalt  hebben.  T  oen  de  Gau- 

len dien  braven  Julius  Cxfar  op  de  Grenzen  van  Langres 
aantalttcn,  decden  de  Batavi  hen  te  rugge  deinzen.  By 
rAufois  (Alefia)  praalden  de  Bataviers,   tot  meermaalen 
toe,  met  de  zege  in  Veldtflagcn  over  de  vyanden  der  Ro- 

meinen.   Door  hunne  manhaftighcit  wierdcn  die  van 
Beauvais  op  de  vlucht  gedreven.    Wegens  de  trouwe  cn 
heltdadigheit  der  Batavieren ,  hcchKchcv  Aiigujlus  zich  van 
hen  als  Lyfwachten  gedient.    Onder  Keizer  Claudius  heb- 

ben de  Romenien  Bnttannicn  (Engelandt)  wel  t'onder- 
gebragt:    maar  zulks  gefchicdde  door  dien  uitmuntenden 
cn  vervvonderenswaerden  dicnd  der  Batavieren,  (hier 

boven  Bc.taw^rs  genoemt)  volgens  't  getuigenis  van  Dion 
T)ion    CaJJif.s.  De  Romeinfche  Legioenen  zelfs  noemde  de  Ba- 
hl^    ̂'ï'wVrj  de   Üerkde  leden  van  hun  heirleger.    Piinius  , 

T'acitus,  Dion  Cajfins  ,  AmmiansiS  Marcctlinus ,  -nc\&m  de 
^^^ff      Griekfche  Plutarchus  ,   vereeren   hen    met  de  lofnaa- 
l  i^liin^  men  en  titelen   van  Temmers  van  Britannién ;  Schrik  van 
■  ■   •*  ■  Duttfcblandt  ;  Noodthelpers  van  V  Roomfche  Volk  ;  Dappere Helden ;  7.eeghafiigcn  in  veelc  Oorlngstogten ,  en  aan  -wien  ten 

hoogften  ,  oj  zy  mede  of  tegen  vielen  ,  gelegen  was :  Een 
Volk  dat  van  den  Roomfchen  Staat,  niet  gelyk  andere 
Natiën,  gehouden  wierdt  voor  Onderdaanen,  of  Vyan- 

den, maar  Vrienden,  en  Medegezellen;  ja  voor  Broeders  en 
TatU.l.  Bondtgenootcn.  Doch  toen  de  Romeinen  eindelyk  van  den 
ï.CT-i.  vrywiiligcn  dienft  een  dwang  wilden  maaken,  greepcn  zy 
u-ji.v  ylings  dc  wapenen  tegcns  hen  op ,  ter  beichcrminge  van 
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ecrc  cn  vryheit.   Toen  noemden  zy  den  Romeinen  geenc  ̂^^'-f' verknochte  Vrienden  noch  Bondtgenootcn  meer  ,  maar 
Tyrannen  en  Vyanden.    Zoodanig  queeten  zy  zich  ook 
onder  hunnen  üverden  Claudius  Ctvilis:  dat  ze,  op  't  be- 
(luit  der  Staten,  onaangezien  ij-  Legioenen  der  Romei- 

nen rondtom  hen  vcrfpreidt  lagen  ,  hunne  vyanden  uit  o/A. 
hun  Eilandt  botllen :   waar  door  zy  geheel  Duit  chlandt 
cwGallicn  door,  met  zonderlinge  grootachtinge  en  roem, 
den  naam  van  Stichters  der  Vryheit  kregen  :  doch  vermidts 

'er  verfcheide  boeken  van  T'acitus  weg  zyn,  kan  men  den 
uitllag  van  dezen  oorlog  niet  verder  melden.    //.  Grotius 

heeft  er  echterdeze  aanmerkingen  op*,  dat,  naardien  C.  T'a- 
citusicgt  d-itCerealis,  Roomfch  Veldtoverlk' ,  aan  Claudius 
Civilis  vergirteniflc  aanboodt,  met  den  vrede  aan  den  Ba- 

tavier, en  dat  Flavius  Jofephus  (alzoo  Tacitus  hier  ont- 
breekt )  fchryft  dat  dc  vrede  daar  op  gevolgt  is,  men  niet 

hebbc  te  twyfelen ,  of  de  Bataviers  zyn  in  hunnen  eerden  daat 
van  vryheit  en  bondtgenootfchap  herdclt :  te  meer  omdat 
7V?£7>«j  zegt  dat  dc  Batavi ,  onder  het  tweede  Burgermeeder- 

fchap  van  T'rajanus ,  in  de  eere  en  het  merkteken  van  't oude  Bondtgenootfchap  gebleven  en  erkent  zyn.  Uit  het 
vervolg  van  Tacitus  blykt  genoeg,  dat  zy  nadien  oorlog 
met  geene  tollen  noch  fchattingen  belad  wierden,  maar 
by  hun  voorig  recht  bleven,  echter  met  dit  beding  alleen, 
van  den  Romeinen  hulptroepen  toe  te  zenden.  Na't  einde 
van  dien  kryg  zyn  den  Batavieren  noch  grooter  eertitels 

tocgevoegt.    Uit  Opfchriften  hier  gevonden  ziet  men  dat  '^"'-.^•S- de  Keizers  ̂ Vwr«T,  Antuninus ,  cnGeta,  de  Bataviers  rxoem-  j^nr 

den  Burgers ,  Broeders,  en  Vrienden,  ZOO  van''t  Roomfche 
Volk,  als  't  Roomfche  Ryk,  daar  zy  te  voorcn  Bondtgenootcn 
hietten  ;  een  onwederfpreekelyk  bewys  voor  d' uitlluitinge 
van  alle  heerfchappye  en  meederfchap.    Na  't  verval  van 
den  Roomfchen  Staat,  door  't  afzakken  en  indringen  van 
vreemde  Natiën  in  dat  Ryk,  als  andere  rampen,  hebben 
de  Batavi  hiervan  hun  deel  ook  mede  bekoomen :  dan  door 
de  Saxen,  l^ilten,  en  Sclavcn ;  en  daar  na  door  de  Deencn 
en  Noormannen:    Echter  hebben  zy 't  door  hunne  kloek- 
moedigheit,  na  veele  tcgenfpoeden ,  den  vyandt  uitgchardt, 
alles  doorgewordelt  en  daande  gebleven.  Het  net  bericht  laem 
van  dien  tydt  af,  tot  op  den  aanvangk  der  Graven,  ont-  Grot. 
breekt  ons,  by  mangel  van  Hidoryfchry veren.    Men  he-ilid.c.^ 
vindt  ook  dat  toen  de  naam  van  Batavia  achtergebleven ,  E.Nean 
en  dat  niet  daar  van  overgehouden  is,  dan  in  de  Bctauw  dat  '^<^"^f 

deel,  dat  dien  naam  noch  heden  voert;  al  't  overige  neder-  -^""'f- 
waarts  aan  heeft  men  den  naam  van  Friftage'^eeven ,  en  de  ̂^'^f'  ■ 
inwoonders  meell Friezen  geheten,  de  reden  hier  van  geeft  Z";?!^ 
de  Heer  Altii-ig  hier  boven  in  het  woordt  AUGHI ,  Ankers,  en  ̂'f'^! hier  na  brceder  in  het  woordt  zelf :  zie  van  hen  op  de  letter  F. 

Ook  hebben  zy 't  geene  fchande  geacht  dien  naam  van  Fr////,  . 
of  Vriezen,  aan  te  neemen  ;  't  zy  omdat  deze  bcnaminge  ̂  
ia  onze  taal  op  (Freihcit)  Vryheit  fpeelt;  of  vermidts  de 
Vriezen,  van  ongenaakbare  Moeralfen  en  Meeren  om- 

ringt, zoo  wel  de  Batavieren,  als  anderen  in  ope  plaatzen 
woonende,  tot  een  wyk  en  toevlucht,  by  den  aanloop 
der  Barbaren,  verdrekt  hebben;  't  zy  ook,  en  wel  inzon- 
derheit,  omdat  dc  Vriezen,  niet  alleen  als  zeer  yverige, 
maar  te  gelyk  hcldtdadige  Verdedigers  hunner  Vryheit, 

treft'elyke  dukken  uitvoerende,  daardoor  eene  boven  ge- meene  vermaardheit  en  naam  verkregen  hebben:  zie  op 
FRIEZEN  en  FRIESLANDT.    De  eerde  Gra- 

ven, eer  noch  de  naam  van  Hollanders  doorgedrongen 
was,  wierden  niet  d:\nFriezen,  oi Vriezen  geheten.  De 
gedachte  meer  nederwaarts  gelegene  Bataviers,  dien  men 
Vriezen  begon  te  noemen,  zyn  nu  de  M^ejl-Vriezen.  Eeni-  Idem 
gen  onder  de  Hollandtfche  Schryvers  zyn  zoo  onbedacht  Grot. 
geweed,  dat  ze  den  naam  van  Batavi,  en  hunne  hoog-  Neand 
loffelyke  daaden  ,  den  Hollanders  alleen  willen  toeëige-  C7f. 
nen:  vni^LrJ.y.  Pontanus  dryktze  fcherpdoor,in  zyneGc/- 
derfche  gefch'.edemjjen;  en,  na  dat  Cornelius  Goudanus  hier  van 
zyn  deel  weg  heeft,  over  zyne  onderfcheiding  tulTchen 
Batavia  en  de  Gelderfche  Bctuw ,  zoekende  den  Batavi- 
fchen  naam  op  Hullandt  alleen  te  paffen,  vervolgt  Pontaan 
aldus :  „  Dit  moet  my  weer  in  den  zin  komen;  eene  an-  Pontar 
„  dere,  doch  moedtwillige  dolinge  van  de  niewerwetfche  Geld. 
„  Schryvers  uit  Hotlandt,  die  iiit  loutere  hovaardye  {wmt  gefcb.i 

,,  hoe  zou  ik  dit  met  den  naam  vanbotheit  konnen beman-  D.f-]. „  telen  ? )  het  woordt  Batavia ,  cn  de  beroemde  daaden  der 
,,  oxide  Batavieren ,  Meen  Hullandt  en  den  Hollanders  trach- 
,,  ten  toe  te  fchryven :  daar  mede  den  Gclderfchen,  cn  de 
„  naakte  waarheit  een  merkelyk  ongelyk  aandoende:  on- 
„  aangezien  de  zelve  een  grooter,  immers  zoo  groot  een 

,,  tak  van  Batavia,   te  weeten  Maas  en  M^'aal ,  met  de „  Ox'^r-en  Ncder-Bctuvj ,  dan  de  Hollanders  Zelfs ,  bezitten ; 
,,  daarenboven  noch  Nymeegcn ,  de  Hoofdtdadt  van  ge- 
„  heel  Batavia,  in  hunnë  magt  hebben.    Dit  ondcrfcheidt 
,,  zal  zich  noch  meer  vertoonen,  indien  men  deVeluw ,hy- 
„  na  alleen  zoo  groot  als  hü\f  Ilvllandt ,  ook  voor  een  deel 
„  vxn  Batavia  reekent,  enz.  zie  hipr van  brecder  bericht  bo- 

ven opfol.  113.  en  vervolgens.  Op  het  woordt  BATAVIA 
hebben  w^wt'tacitus  en  andere  Schryvers  aangewezen ,  dat 
de  Batavi  een  deel  uit  dc  Catti,  en  een  Volk  met  de  zelve 

waren.  Eenigcn  zyn  'cr  echter  die  de  Hallaaders  verdeeleii 
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iii  Baiiivicrs  cn  Cat'.en:  De  Bataviürs  ïouden  by  Gortnchem 
daar  de  lihyr.  en  d(:/-f-aal  ia  dc  Maas  vallen,  beginnen  :  De 
Cattcn  hadden  by  Catvjyk  hunnen  aanvang,  en  Leiden  tot 
hunne  hooftftadt ;  doch  anderen  houden  llaande,  dat  dit 
onderfcheidt  by  geen  oude  Schryvers  gevonden  wordt. 
BATAVODURUiVI  ,  ecne  zeer  oude  ftudt  in  der 

Batavieren  Eilar^dt ,  en  naar  hen  dus  genoemt.  Zy  is  om- 
txent  Chriftus  geboorte  al  bekent  geweeil;  want  laatus 

heeft 'er  in  lynèn  cydt  ganfch  loflyk,  als  eene  aanzienly- 
ke  ftadt,  van  gefproken.  Nu  wordt  zy  IVyk  ie  Dt^nrflede 
genoemt;  maar  is  ongelooflyk  veel  klcinder  dan  zy  was 
voor  der  Deenen  cn  Noor-mannen  verwocHinge  :  zie  op WYK  TE  DUURSTEDE. 

Van  BATAVODURUM  fchryft  de  Heer  Alting 
aldus  :  G&lyk  dc  Celtifche  taal  zich  uitgebreidt  heelt,  vindt 
men  dat  byna  ontallyke  plaatzen  zekeren  inlandtfchen 
naam  gehadt  hebben ,  waar  van  de  Romeinen  ,  zonder 
eenig  onderfcheidt  te  maaken  ten  opzichte  van  den  oor- 
fprong  (die  echter  in  de  Celtifche  taal  vierzins  kan  aange- 

merkt worden)  het  woordt  D  U  R  U  M  gcvormt  hebben. 
Want  zommige  plaatzen  hebben  zy  den  naam  gcgeeven 
van  iCotjJ/  iCuij?/  «Dcurc/  zommigcn  van  55ur/  of  500?/ 
dat  is,  droog:  anderen  van  fCl)UVn/  of  (CoOJn :  anderen 
wederom  van  l^lXtj  of  3pOlir/  dat  is  ,  zvater;  dit  laatlle 
is  wel  meeft  gebruikelyk  geweeft  in  de  Brittannifche  Ei- 

landen, en  dat  gedeelte  van  Vrankryk  't  welk  Bretagne 
wordt  genoemt:  by  wien  het  weleer  in  dezen  zin  geno- 

men wierdt,  en  noch  hedendaags  by  eenigcn,  volgens  't 
getuigenis  van ii?/f/^;?»<j»a/, gebruikelyk  is.  Van  elke  foort 
geeft  de  Heer  Alting  cenige  voorbeelden,  onder  andere 

^Bonnaijm/  in  het  Latyn /^^^ro»?^?^»/ ,  in  't  Kculslandt, 
het  welk  hy  meent  dat  van  öoi/  dat  is,  mager,  fchraal , 
7ynen  oorfprong  heeft.  Doch  van  het  woordt  Culjc/  of 
5Dcur/  oordeelt  hy  afkomüig  te  zyn  alle  benaamingen  die 
de  Romeinen  op  durum  gevormt  hebben,  onderfcheidts- 
halven  daar  by  voegende  den  naam  van  elk  volk  ;  daar  de 
zelve  in  de  iandttaale  enkelyk  CuïjrCli / ©miCCll /  of  3Dcu- 
ren  /  hoewel  door  eene  oneigentlyke,  of  overgebragte 
fpreekwyze,  die  by  zeer  veele  volken  gebruikelyk  is,  ge- 
naamt  wierden;  want  aldus  hebben  de  Hebreen,  en  an- 

dere Üolkrfche  volken  de  benaminge  van  Poorten  overge- 
bragt  tot  de  Gerichtsplaatzen ,  omdat  de  zelve  voor  ieder 
een  moeten  open  Üaan;  ja  zelfs  tot  de  Koningklyke  ver- 
blyfplaatzcn ,  gelyk  men  kan  afneemen  uit  Xenophon:  en 
jnen  weet  dat  zulks  noch  hedendaags  by  de  Turken  gebrui- 

kelyk is.  Infgelyks  hebben  dc  Grieken  den  naam  van 
foorten  ypylarum)  aan  de  algemeene  Vergaderplaatzen  ge- 
geeven  ;  en  de  Romeinen  de  deuren  ,  die  naar  buiten  open 
Itonden  ,  om  ieder  een  van  daar  in  te  laaien  ,  Fores  genoemt , 
cnfora  ( Gerichtsplaatzen ,  Vierfchaaren )  daar  het  gerichte 
gehouden  wierdt.  Opgelyke  wyzeishet  te  gelooven  datde 
oude  Germanen  cn  Celten  hun  woordt  CuljCCll/  ̂ MUmi/ 
5r>CUltn/  genomen  hebben,  eigentlyk  voor^Deuccu/  en, 
door  ecne  overgebragte  fpreekwyze,  voor  JDlcrfCljaareu/  of 
<©fricljtiöplaat5cn.  BATAVODURUM  betcckcnt 
derhalven  niet  anders  dan  de  (©encljt^plaatg; /  het  0ccijr^^= 
JjOf  der  25tltaVun'ó  ;  in  delandtcaale  ^DuuiftEbC/  het  welk 
men  niet  anders  kan  vertolken  als  ((5cncl)t&ptaat3e.  Mar- 
codurnrn,  by  de  ingezetenen  Dutiren.,  een  gedeelte  van  het 
landtfchap  der  Vbtén  (nu  Kculslandt)  is  deGerichtsplaats 
der  Mankers,  Bojodmum  die  der  Bojen  (hetwelk  nu  Beije- 
ren  is)  en  zoo  met  andere. 

TacitHs  flclt  BATAVODURUM  op  heteilandt  dcrBa- 
taivers  den  Rhyn,in  het  bovcnftc  gedeelte ,  het  welk  al- 

leen de  twee  Roomfche  Keurbenden  ,  namelyk  de  tweede 
en  de  tiende,  toen  ter  tydt  in  hadden,  met  eene  tainelyke 
magt  van  voet-  en  ruiterbenden  der  Bondtgenooten.  Elet 
was  toen  een  gering  dorp,  daar  men  een  brug  hadt  begon- 

nen te  maaken,  die  van  dc  krygslieden  der  tweede  Keur- 
bende bewaart  wierdf.  Doch  hy  {Tacitns)  doet 'er  niet 

by,  hoe  veeleduizent  fchreeden  deze  plaats  afgelegen  heeft 
\A\\Arenacum^  Gnnnes,  o(  l^ada,  zynde  de  naaftgelegene 
dorpen  op  den  zeiven  oever;  ja,  dat  meer  is,  hy  neemt 
7.elf  niet  in  acht  de  order  zoo  als  die  dorpen  in  vervolg  na 
malkanderen  lagen,  maar  allcenlyk  den  rang  en  het  aan- 

zien der  bezettelingen :  zoo  dat  hy  de  legerplaatzen  van 
dc  Keurbenden,  namelyk  Arenacum  cn  Batavodurnm,  hoe- 
welze  de  uiterfte  waren  aan  beide  kanten,  eerlt  noemt, 
cn  optelt,  en  die  van  de  Bondtgenooten,  die  in  het  mid- 

den lag,  alderlaatft.  Naardien  nn  //•  Jtinius,  en  na  hem 
jp.  Scriverius,  een  zeer  deftig  en  geacht  Schry  ver,  uit  eeni- 
ge  goude  penningen  aantoonen  ,  dat  dit  Batavodurum 
van  de  Romeinen  zelfs  ook  den  naam  van  Dorejlatum  ge- 

kregen heeft,  en  de  zelve  naam  tot  dezen  huldigen  dag, 
zonder  verandcringe  van  plaatze,  noch  belkndig  is;  zoo 
heeft  het  d' allerzckerdo  ftandtwyzing  ,  namelyk  13000 
fchreeden , dat  is  3;  gemeene  Duitfche  mylcn,  yxwVtrecht, 
en  izooo.  dat  is  gemeene  Duitfche  mylen  van  Nieiu- 
meegen.  Hedendaags  Is  daar  een  *  Kajieel,  met  eene  tamely- 

*  Dit  Kaüeel  is  thans,  door  laft  der  H.  H.  Staten  's  Landts  van 
Utrecht ,  nadat  het  byna  tot  een  Heenhoop  was  vervallen ,  ge- 

heel gefloopt;  echter  zyn  'er  twee  ronde  Torens,  ter  gcdachteniffe 
van  dit  aaloudt  gebouw ,  van  overgelaaten. 
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[kc  Stadt;  hot  laatfte  liict  IVyk,  en  het  ztx^zDutirfïede ,  cii 
te  famen  W-^k  te  Duurflede;  als  of  men  met  Tacit ns  zeg- 

|gen  wilde,  'de  l^^yk  of  het  Dorp  Batavodnru/n.  Deze  plaats ris  naderhandt,  als  deChrillelyke  Godtsdienft  krachtig  toe- 
inam,  wel  een  zeer  aanzienlyke  lladt  geworden;  maar 
heeft  ten  tyde  van  Tacitus  den  naam  van  een  ftadt,  of 

fleedtje,  dcvvyl 'er  op  het  gehecle  Eilandt  toen  geheel 
Igecne  waaren,  noch  niet  konnen  voeren.    Hier  zullen 
j  wy  noch  iets  byvocgen  uit  de  fchrifcen  van  Philippus  Clu-  De 
i  verius ,  een  man  by  uitnemendheit  gelecrt  en  ervaaren  in  Germ. 

jd' oude  Aardtklootkunde.    Deze  dan  befchuldigt  II.  Ju-  ■^>^''1- ■nins,  en  anderen  nclfens  hem,  dat  zy,  zonder  de  iTiinfte 

grondt  of  reden,  dit  Batavodurum  overbrengen  en  ftellen  '^^P-'i^- 
op  den  bovenoever  van  den  Rhyn ,  of  den  Germanifchen  ^  ]!^'' 
bodem,  daar  de  naam  en  de  legerplaats ,  in  alle  de  volgen-  "'^H^' 
de  tyden  tot  nu  toe,  zoo  klaar  en  duidelyk  op  het  Ei-  "'/J'l'^ 
landt  zelf  gevonden  worden.    En  alhoewel  hy  toeflaat  ̂ * 
dat  van  Arenacum  (  waar  van  men  hi'er  boven  het  gevoelen van  den  Hecrc /^///»?  kan  zien  )  de  naam  van  Arnhem  komt , 
van  Vada  Wagcningen,  van  Gr/;?»^/ Rheenen ;  zoo  meent 
hy  echter,  gelyk  dit  ook  het  gevoelen  is  van  den  EJeere 
Alting,  dat  alle  deze  plaatzen  ten  tyde  van  Tacitus.,  zoo 
wel  als  Batavodurum  ,  op  het  Eilandt  gelegen  hebben  , 
maar  naderhandt  naar  den  Boven-oever,  of  aen  Germani- 

fchen bodem,  zynovergebragt ;  en  dat  ze  alle  maar  dorpen 
of  vlekken,  en  geen  (kden  zyn  gcweeft,  gelyk  zommi- 

gcn verkeerdelyk  hebben  voorgegeeven. 
B  ATA V  O  R  U  M  O  P  I D  U  M ,  dc  ftadt  der  Batawe-  Alting 

ren ,  SSataUlcrrtabt.  Tot  aan  de  rcgeeringe  van  Keizer  Hut.  * Vefpafinnus  wordt  maar  van  een  cenige  (ladt  in  het  landt  Germ. 
der  Öatalüereu  gewag  gemaakt,  die  men  doorgaans  meent  ̂ nf. 
dat  Tacitus,  zonder  cenige  byvoegingc  van  eenen  eigen  Ptrt.I. 
naam ,  de  jladt  der  Bataveren  genoemt  heeft ;  cn  dat  vry  na-  H'fi-i^. 
drukkelyk  ,  omdat  zy  de  Hooftftadt  van  het  volk  ,  en  f^Z-'P- 
de  verblyfplaats  van  hunne  Vorllcn  Claudius  Civilis,  en 
Claudius  Labco  was.    Dc  lladts  tweefpalt  die  tufTchcndcze 

twee  is  gerezen,  en  daar  de  zelve  Schryver  ook  van  ge-  '^'^ 

waagt,  heeft  nergens  anders  konnen  zyn  dan  hier 'ter '"^"^ plaatze.   Deze  zelve  ftadt  nu  heeft  Civilts  in  het  jaar  70. 
naar  de  gemeene  tydtreekening,  als  hy       Vetera  *  v ■m  * 
Cerealis  op  de  klucht  gedreven,  en  genoodtzaakt  was  naar  ̂ atjs 
het  Eilandt  te  wyken  (alzoo  hy  haar  met  de  wapenen  niet  tcu. 

kon  befchermen)  eer  hy  over  de  IJ'aal  ging,  in  brandt  ge- ftooken:  derhalven  is  het  zeker  dat  zy  buiten  het  Eilandt 
op  den  Gallifchen  zoom  gelegen  heeft.   Ja  Cluverius,  die  Germ, 
in  deze  zaaken  groote  achting  heeft,  verzekert  dat  deze  Ageii^. 
iladt  met  den  naam  van  Batenburg  noch  hedendaags  in  W.  u. 
wezen  is:  ook  kan  men  uit  de  kaart  van  Galliën,  die  men  cap.^(>. 
by  Ptole/yi.eus  heeft  ,   waarfchynlyk  afneemen  dat  deze 
plaats,  na  het  eindigen  vun den  oorlog  ,aanflondts  weer  is 

opgebouwt,  en  daar  weêr  herftelt  het  Gerecht,  't  welk de  Batavjers  aldaar,  als  op  de  voornaamlle  plaatze  aan 
dezen  kant  van  de  IWaal,  van  eerlten  af  aan  buiten  twyfel 
aangeftelt  hadden  :   want  ter  zeiver  plaatze  aan  de  Maas, 
Azzï  vwi  Batenburg  \t\\.,  vindtmen  BATAVODURUM;  Geo- 
niet  door  eenen  grooten  miflag,  gelyk  Cluverius  m^Qnt,  ̂ ''"M- 
die  'er  al  te  zeer  op  uit  is  om  Ptolemaus  te  berifpen ,  maar  ij,-  ̂'^ 
wegens  deze  zeer  bondige  reden ,  namelyk;  vermits  men 
door  de   ̂ ^ataUüecftaïif   (alzoo  'er  nu   verfcheide  van 
dien  naam  waren )  d'alleroudlle  van  de  niewe  niet  langer 
konde  onderfcheiden,  zoo  heeft  CmV/j  geoordeelt  dat  zy 
eenen  anderen  naam  moil  aanneemen, waarmede  de  oude 
(hidt  ook  by  niemant  onbckent  was,  en  toen  al  onder  an- 

dere (leden  uitilak,  namelyk,  den  naam  van  DUREN, 
dat  is,  Gerechtshof,  het  welk  hier  van  oudts  opgerecht  was. 
Waar  uit  wy  ontdekken  dat  'er  twee  zulke  Gerechtsplaat- 

zen ,  of  V  ierfcharen ,  onder  de  Bata-wers  ge  weeft  zy  n  :  d'eene 
aan  den  Rhyn  in  een  dorp  op  het  Eilandt :    d'andere  aan de  Maas  in  de  oudlle  Itadt  buiten  het  Eilandt.  Ptolem^eus 

had  wel  in  zyn  hiÜorifch  verhaal  moeten  zeggen  BATA- 
VODURUM aan  de  Maas :  maar  naardien  hy  geheel 

zyn  werk  heeft  gemaakt  van  de  Geographifchc  kaarten  net 
te  meeten,  is  het  genoeg  dat  hy  B  AT  A  V  O  D  U  R  U  M 
aan  de  Maas  als  afgetekent  heeft.    Doch  indien,  wy  dc 
gilTing  van  den  geleerden  J.  Lipjius  willen  pjaats  geeven, 
en  by  Tacitus  voor  Opidum  Batavorura  (DC  25ata\.Utr(taöt ) 
leezen  :     Opidmn    Batavodurum    (  de    ftadt  25ara\UCré- 
öBiirai)  moet  men  zeggen  dat  zelf  deze  Schryver  ondel:- 
jfcheidt  heeft  gemaakt  tullchen  deze  twee  Gerechtsplaatzcn, 
als  hy  d'ecnc  dc  lladt,  en  d'andere  het  dorp  noemt. BATENBURG.    Wy  hebben  boven  (fchryft  de 
Heer  Alting)  geic\:!,t , dat  Opidum  Batm^odurum  (de  ftadt23a= 
ta\X)Cïê-5DUini )  die  ook  de  23atallifl'fi:aÏ!t  wordt  genoemt,  G.'rm, 
I  dezen  inheemfchen  naam  heeft  gehadt,  zynde  d'alleroudlle  ̂ '^f- 
lin  geheel  25ataUiCl'laJlDt /  of  Batavia.  Eyde  Schryvers  van 
I  latere  tyden  wordt  van  dezelve  nauwelyks  gewag  ge- 
j maakt,  als  dat  zy  fomtydts  gcwaagen  van  de  Heeren  van 
( den  Burgt,  of  het  Slot ,  dat 'er  overig  is.    En  wel  voor- 
namentlyk  in  het  Tellament  van  Gravinne  Adelheid  in  Antlq. 

i  het  jaar  11S8.  van  drie  Familien,  ofGelhgten,  daarvan  lib.  n, 
itc  gelyk.    Cluverius  meent  dat  Batenburg  zoo  veel  wil  cap.ió, 

l  zeggen  als  25ata\WCn-l)Urö  /  Batawburgitmt. 
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DAT  EN  BURG.  Een  lleedtjc  met  ccn  ïcer  oudt 
Kalled  in  Ncdciiaiidt;  in  het  Zuidcrdccl  van  GcU.i  hwJt  ̂ 
in  dc  Landtllrcck  van  Muis  cn  IVaal^  aan  dc  Rivier  de 
J\h.!s^  een  uur  beneden /J.'«'iy?f/«.  Pontanus  noemt  het  eene 
lieerlykheit,  tullchen  Rnvejlci»  cn  't  (iraatTchap  Ah-e- 

aan  den  Alaaskandt,  ten  deele  Icenplichtig  aan  GV/- 
,i.r:.i/t:i: :  hebbende  het  recht  van  Munt;  waar  mede  dc 
Heeren  van  Basc^jbiir^  door  den  Keizer  beleent  zyn.  Men 
houd  het  daar  voor/dat  dit  ü<</c-«/'«r^oudtydts  bcmuurt ,  cn 
omtrent  het  jaar  lOCo.  met  lladts  vryheden  begiftigt  is  ge- 
weell.  Echter  vindtinen  niet  dat  dit  Batc»hHrg  ooit  on- 

der de  GeUcTjcL',  of  dc  /fjXj-y/fi/c-w  op  vergaderingen  be- 
Ichreven  is.  OndertuOchen  maakt  'er  Fr.  Ie  Pent  ccne 
lladt  van,  in  den  oorlog  tulFchen  Spanjcn  cn  onzen  Staat 
verwoell  ;  hy  ipreekt  'er  dus  van.  „  Alhoewel  deze  Itadt 
„  Baih-M/furg, ■  gcdürcndc  den  laatften  oorlog  (metSpan- 

jen)  ccheel  is  verdorven,zoo  is  nochtans  het  Kalkcl  eenig- 
zins  Üaande  gebleven.  Hy  heeft  zyn  werk  in  't  jaar 

1615-.  in  't  licht  gebragt.  Aan  dit  Kaltcel,  ofdezcBurgt ,  is  de 
Heerlykheit,  het  Steedtjen,  ofdeStadt,  haren  naam  en 
aanwas  verfchuldigt.  Geen  Karteel  in  Gclderlandt  kan  zich 
in  oudheit  by  dit  vergelykcn:  ook  niet  een  in  alle  de 
Vcreenigde  Nederlanden  ,  van  die  noch  in  wezen  zyn. 
Veelc  der  oude  Schry veren  Hellen  dat  Pritts  Baio,  in 
deze  Landen  aangekomen,  lang  vo  ir  Chrirtus  tyden,  dit 
Kalletl  met  zyne  by  zich  hebbende  Catte»  {nwHcJIen)  lou 

gedicht  of  gebouvvt,  cn  naar  zynen  naam  Bato's  Burgt 
genaamt  hebben.  Guicciardyn  noemt  het  Batembarg.  An- 

dere zeggen,  dat  de  Gatten  in  dit  Landt,  toen  ledig  van 
Ingezetenen,  gekomen,  om  het  te  bezitten  en  te  bewoo- 
nen,  allereerlt  dit  Kalteel  tot  hunne  verzekeringe ,  voor 
de  aanvallen  der  nabuuren,  bouwden,  en  het  den  naam 

gaven  van  Battenburg ,  naar  het  Battenburg  in  't  geweli 
daar  zy  van  daan  quamcn:  gelyk  ook  noch  heden  een 

Itcedtje  in  Hejj'ei} ,  Battenburg  \\\ct.  Naar  den  naam  dan 
van  deze  eerlte  Cattifche  Burgt  ,  in  't  landt  van  hunne 
niewe  bezittinge,  zou  het  voort  den  naam  van  of 

Battavia  gekregen  hebben,  of  wel  van  hen  aan  't  landt 
gcgceven  zyn:  vermits  die  verdrevenen,  of  gewillig  ver- 

huisden wel  gewoon  zyn,  Steden  of  Burgten  bouwende, 
die  naar  de  naamen  te  noemen  van  dezulken,  die  zy  in  hun 
Vaderlandt  verlaten  hadden.  Dus  zyn  ganfche  Landen 
vernoemt;  daar  men  voorbeelden  van  ziet  in  llollandt  en 
Zee.andt die  van  de  Deenen  dus  naar  hun  landt  in  i)f<f«- 
»«iirii'«  gedoopt  zouden  zyn;  nis  ook  (^ries-offrieslandt,  dat 
van  de  /vrif/;  in  Gotlandt  den  naam  zou  bekomen  hebben  ,  en 
meerandere:  zie  op  H  O  L  L  A  N  D  T,  ZEELANDT , 

Sme-  V  R I  E  S-  of  R  I E  S  L  A  N  D  T.  Johan  Smetitis  verftaat 
tiiOffp.  door  Batenburg,  Nïewmeegen.  Echter  ftaat  hy  toe,  dat  de 
Baiav  Burgt  of  velHng  Batenburg  andere  Kafteelen  en  fterkten 
cl.  dezer  landen  in  oudtheit  verre  te  boven  gaat.  Cluverius 

Cluv.de  daar  tegen  meent,  dat  het  üppidurn  Batavorum  van  'ïaci- 
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tm  eer  op  Batenburg.^  dan  op  Ntewmecgcn  zou  paffen.  In 

den  brief  van  't  jaar  900.  wordt  de  Burgt  Batenburg  de 
zeer  oude  Vefte  genoemt :  derhalven  inoet  zy  vry  oudt  zyn. 

Onder  de  Vryheit  van  Batenburg  leit  een  dorp,  dat  'er 
ook  onder  behoort,  het  leit  op  den  weg  naar  Niewmee- 

^en,  cnhietLft^r;  men  ziet 'er  ecuen  heuvel  by,  naar  allen 
Iciiyn  met  menfchen  handen  gemaakt;  op  verfchcide  rei- 

zen en  tyden  heeft  men  'er  penningen  uit  gegraavcn;  dat 
Geld  iè-  ̂''^'^''^'^      ̂ '^  gedachte  brengt,  dat  dc  Romeinen  daar  eene 

^  jj  Ligerjjlaets  ̂ chüdt  hebben.    M.  v.  l^aernewyk  zegt  dat  de 

ƒ  50. 
IVatr- 

ntvj. 

Gatten  ,  hier  komende  ,  allereerft  Maas  én  Waal  aange 
daan  ,   en  over  Meegen  eene  Sterkte  tegen  de  Gau- 
len,  in  Over-ALias ,  gebouwt  hebben,  lang  en  veele  jaaren 

sl'j'der  üichtingevan  Niewmeegen;  dat  ze  die  Sterkte  den 
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naam  van  Batenburg  gaven,  enz.  In  het  jaar  i497.wierdt 
de  Vefting  Batenburg  door  Hertog  Albert  van   Saxen , 
voor  het  huis  ÜoJlenr\k.,  verovert  en  verfterkt.    Toen  de 
Pr/»x  van  Parrna  ijSfó.  de  ftadt  Grrt^z/ begon  te  beleege- 
ren,  en  'er  ernftig  mede  voortging,  quam  de  Graaf  van 
Huhcnlo  soox  Batenburg nam  het  in,  nevens 't  huis  Em- 
pel,  aan  de  Brabantfche  zyde,  fiak  den  dyk  door,  liet  het 
water,  vermits  de  Maas  zeer  hoog  was,  in  en  over  't 
landt  loopen ;  quam  dus  met  fchuiten  binnen  de  Graaf., 
verzorgde  de  (ladt,  tot  tweemaalen  toe,  met  allen  behoef- 
tigen  voorraadt ;  echter  molt  ze  zich  aan  de  Spaanfchen 
overgeeven  :    die  ook  kort  daar  na  Batenburg  veroverden. 
Maar  in 't  jaar  1600  wierdt  dit  laatfte  van  Prins her- 

wonnen. iDcHeerlI.  de  6Vo</? ,  zulks  verhaalende ,  zegt  dat 
dk  Batenburg  een  bcwys  geeft,  dat  de  naam  der  Batavieren 
zich  voortydts  tot  op  den  Fróifchcn  Oever  uitgedrekt heeft. 
De  Heeren  van  Bronkhorfl  zyn  Heeren  van  Batenburg  ge- 
weefl;  vermits  Heer  Willem  van  Bronkhorjl,  door  huwe- 
lyk  met  Johanna  van  Batenburg deze  heerlykheit,  om- 

trent hetjaar  1272.  aan  den  dam  der  iirs^/t^oz-y/^ïbragt.  Den 
16  Julii  1408.  verkocht  Gysbert  van  Bronkhorjl Heer  van 
Anhalt,  en  zyne  gemalinneMargaretavan  Ghemen ,  hun- 

ne Heerlykheit,  Burgt,  Boerfchappen, Merkten,  Tollei», 
en  Tienden  van  Batenburg,  voor  eene  zekere  fomme 
geldti  ,  aan  Jan  Barlair,  Heer  van  Helmont  cn  Keerber- 

gen ;  daar  over  ftoadea  tot  getuigen  Jan  van  Arkel ,  Heer 
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van  Pierpont  en  des  Landts  van  Mcchelen,  met  lyncn 
zoon  Willem;  Gysbert ,  Heer  van  Bronkhord  cn  Borkulo ; 
Heer  Henrik  van  Ghemen;  Heer  Henrik  van  Wifch;  en 
Otto  van  Buuren  :  acht  dagen  daar  na  bcleedt  de  Heer  Bar- 
latr  dat  Bronkhorjl  y  of  zyne  Erfgenamen,  het  gebiedt  van 
Batenburg  t'allen  tyden  weer  zouden  mogen  lollen,  of 
vrykoopen,  met  3600  Franfche  fchilden:  En  indien  Bar- 
lair  voor  d'aflodlngc  zonder  wettelyke  lyfsvrucht  quame 
te  overlyden,  towBronkhorJl ,oi  zyne  Erfgenaamcn  ,d'Erf- 
volgers  van  Barlair  uitkoopen ,  met  eene  jaarlykfe  rente 
van  100  oude  fchilden,  of,  in  plaatzc  der  gemelde  rente, 
met  lóooder  zelve  fchilden  eens  geldt.  Karei  van  Eg- 
mont ,  Hertog  van  Gelder,  de  Heerlykheit  cn  het  Kadeel 
van  Batenburg  door  de  wapenen  verovert  hebbende,  ver- 

kocht liet  een  met  het  ander  in  't  jaar  1^34.  aan  Hct^x Her- 
man van  Bronkhorft,  om  het  op  cenen  gelyken  voet  te  be- 

zitten, als  voortydts  gedaan  hadden  Diderik  ,en  Gysbert 
van  Bronkhord.  Kort  daar  na,  den  29.  September,  deed 

dc  gemelde  Bronkhorjl  den  Lcenmans  ecdt,  wegens  't  ge- 
biedt van  Batenburg ,  in  't  byzyn  der  Heeren  Domburgen, 

Knoppaart,  Kervenheim,  Boetbcrg ,  Vierllen ,  Ruiter,  en 
anderen.  Batenburg ,  te  weeten  dc  ganfche  Vryheit  (de  Stadt, 

of't  Steedtjen,  en't  Slot)  leit  \ni\laas-lf^aal,  diL^r  Lienden 
ook  onder  behoort.  Toen  in  't  jaar  I5'47.  op  geheel  Gel- 
derlandt  cn  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000.  guldens 
was  gelegt,  ilont  het  quartier  Nicwmeeg^en ,  een  van  de 
vier  quartieren  des  geheelen  Vordendoms  ,  daar  in  op 

24342  guldens  gedelt:  In  die  fom  mod  Maas-Waal,  een 
van  de  zes  verdeelingcn  van  het  Nicwmecgfche  quartier , 
draagen  de  fomme  van  3896.  guldens;  welke  over  de  21  of 
22  Dorpen  dezes  deels  omgeflagen  zynde,  quam  Baten- 

burg, t'zamen  met  Horfen  en  Luer,  op  41 3  guldens,  19  ftui- vcrs  te  daan. 
BATENBURG.  (HEEREN  van)  In  de  Verbaal- 

boeken  daat  al  in't  jaar  1162.  onder  de  eerde  Heeren  be- 
kent Diderik  van  Batenburg,  als  Kamcr-raadt  van  Grave 

Henrik  van  Gelder,  uit  den  Stam  van  NajJ'auw,  en  zyneu Medcdanderin  de  belegeringeder  dadt  Groningen.  Op  het 
jaar  1188.  vindt  men  Albert,  Dirk,  en  Rudolph  van  Ba- 

tenburg; en  op  1190  Dirk  met  zynen  broeder  Steven  van 
Batenburg;  en  zoo  voorts ,  tot  dat  Heer  Willernvan  Bronk- 

hord, in  huwelyk  treedende  met  Johanna  van  Batenburg  ̂  
deze  Heerlykheit  omtrent  1272.  aan  den  ftam  der  Bronk- 
horflen  vad  maakte,  als  in  de  vorige  pod  is  aangewezen. 
BATENBURG.  (GYSBERT  en  DIDERIK, 

HEEREN  van  )  Toen ,  onder  de  Landtvoogdye  des  Hcrto- 
gei!  van  veele Nederlandtfche  Edelen,  om  zyne  fchrik- 
kelykegewcldenarye  te  ontgaan,  uit  deze  Provinticn  vlucht- 

ten, ten  deele,  omdat  zy  het  re.jucfl  aan  de  Gouvernan- 
te Margar eta  \an  Parma  hadden  ondertekent;  ten  deele, 

omdat  zy't  Pausdom  verlaaten ,  en  den  hervormden  Godts- 
diend  aangenomen  hadden,  begaven  zich  ook  de  gemelde 
Heeren  van  Batenburg,  met  eenige  anderen,  in  een  fchip, 
om  zich  over  zee  in  veiligheit  te  dellen:  maar  de  Schip- 

per (  hunne  verrader)  zette  het,  tnÜ'chen  Harlingen  en  Sta- voren, op  eene  droogte;  daar  zy  van  Ernlt  Mulert , 
Schout  te  Hallblt,  en  eenen  van  des  Grave  van  Arcnbcrgs 

Kapiteinen,  bcfprongen,  en  gevangkelyk  binnen  Harlin- 
gen  gebragt  wierden.  De  voornaamde  onder  deze  gevan- 

genen waren  de  gemelde  Baronnen  oi  Yry\\eetenGysbrecht 
en  Diderik  van  Batenburg,  Broeders;  Sivertöf)'««<z;  Wil- 

lem Buerna;  en  Herman  Galama:  't  geheel  getal  was  om- 
trent hondert :  daar  van  'er  24  op  de  galeijen  gebannen 

wierden,  en  7  te  Harlingen  gehangen;  waar  onder  drie 
Edelen ;  zommigen  wierden  door  eenige  Maagden  van 
Leeuwarden  vcrbeeden;  de  overige  van  Harlingen  naar  l^il- 

voorden,  voorts  naar  Brujj'el  gevoert,  cn  dus  voor  Dnc 
d'Albas  wrcedhcit  gefpaart:  dit  gefchiedde  in  't  jaar  iféy. 
De  Hertog  liet  den  i  Junii  15-68.  te  BrulFel  op  de  paerde- 
merkr  een  fchavot  oprechten,  en  beide  de  gemelde  Hee- 

ren Broeders  onthalzen  ,  nevens  veele  andere  Edelen  ; 

als  Pieter  d'Andelot;  Philips  van  Wmgelen;  Maximiliaen 
Koek;  Philips  Triejl  van  Gent ;  Jan  van  Blois,  van  Tre/long; 
Bartholomeus  de  la  l^alle,  een  Italiaan;  Siwert  Beyma; 
Herman  Galar/ia;  Jakob  van  Ilpendam;  Fermin  Peltier; 

Condantyn  de  Brouxelles ;  Jean  d'Erneau;  Louïs  Carlier; 
Pieter  cn  Philips d'/ff//e, broeders ;  en  Artus  de Boude^hait; 
dus  noemt  hen  de  Heer  P.  C.  Hooft;  maar  P.  C.  Bor, 

delt  Artus  de  Batfon,  Kamerlingen  des  Heeren  van BrC- 
derode:  hunne  hoofde»  wierden  op  Üaaken  gedelt ;  de 
rompen  daar  aan  gehangen:  Maar  die  van  Batenburg,  en 
d'Andelot,  ook  van  Maxirniliaan  Kok,  Itakmen  s'namid- 
dags  ongekid,  buiten  Bruffel  voor  de  Lazarus  Kapel ,  twee 
aan  twee,  in  ongewyde  aarde:  quanswys  wegens  hunne 
hooge  afkomd.  Sivert  Beyma,  Hartman  Galama,  beide 

¥neien;T'rejlong;  Brouxelles,  Peltier,  Boudechau  en  Ilpen- dam genoten  de  zelve  eere,  als  die  door  hunne  biechte 
verdient  hebbende.  De  overige  zeven  wierden  aan  de 
paaien  gelaaten.  Haad  volgden  hen  op  de  zelve  wyze  des 

doüdts  Johau  de  Montigny ,  Heer  van  y'illars;  De  Heervan Huv;  de  Graven  van  Egmondt,  en  van  Hoorn.  De  oudtde 
Broeder  van  Gysbert  cn  Diderik  was  Heer  Willem,  re- 
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gecrendc  Heer  van  Bafenèw^  en  BroKkbor/i;  die  by  Keizer 
Maximiitaan  den  II.  het  Leen  van  Batenburg  verheft  had- 
de.  Hy  badt  zyne  Majeltcic  zeer  voor  lyne  broeders  te 
willen  fpreeken,  die  zulks  dcede;  maar  's  Keizers  voor- 
fpraak  wierdt  van  Duc  dC Alva  niet  geacht.  Dies  mis- 

noegt, tradt  Heer  Willem  in  dienfl  van  Pr'ms  Willem  van 
Oranje,  die  hem  tot  Overlle  aanftelde  in  den  togt  en  't beftaan  om  de  ftadt  Haarlem  te  ontzetten :  doch  hy  wierdt 
toen  nevens  veele  anderen  verl];;gen;  door  welke  ncder- 
laage  Haarlem  voor  den  Spanjaardt  molt  bukken.  Na  de 

-  doodt  van  Heer  Willem  van  Batenburg  en  Bronihor/l ,\o]^- 
de  hem  zyn  eenige  toonHtcr Herman ,  dien  Heer U^illem  by 
dedochter  des Graaven  van M^jWt'r/fM'^// gewonnen  hadde. Heer  Herman  begaf  zich  aan  de  zyde  van  denKoningk  van 
Spanjen,onaangezien  hetgeen  zynen  Vader  en  beide  Üomen 
wedervaaren  was;  ja  nodigde  zelf  den  Hertog  van  Par- 
ma^  in  't  jaar  1^19-  Gelderlandt  in  te  trekken.  Strada 
noemt  hem  Grave.  van  Batenburg.  Hy  overlecdt  onge- 
trouwt,  en,  ty  gevolge,  zonder  wettige  kinderen;  zoo 
dat  Heer  Maximiliaan  van  Bronkhurfi  de  Heerlykheit  van 
Batenburg  erfde.  De  Heeren  van  Bronkhorjl  en  Batenburg 
geev.en  voor  gefproten  te  zyn  uit  het  Huis  der  Colomncfen 
te  Rome,  fchoon  veele  gelooven,  dat  zulks  bezwaarlyk 
zou  uit  te  vind<?n  zvn. 

BATESTEIN,  een  flot  te  F/Ww;  't  is  hetVerblyf- 
hof  der  Heeren  dezer  Vryftadt,  en  verdere  Heerlykheit; 
doch  veel  ouder  dan  de  ftadt  zelve.  Heer  Zweer  ̂   jon- 

ger broeder  van  Heer  'Jan  den  UI.  van  Culenburg ^  heeft het  omtrent  het  jaar  1213.  op  zyn  vaderlyk  erf,  hem  iade 
deelinge  met  zyne  andere  broederen  toegevallen,  laaten 
bouwen.  Hier  liaat  aan  te  merken,  dat,  van  omtrent 
het  jaar  iioo  af,  tot  al  na  het  jaar  1400.  meed  al  het  plat 
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bedryven  van  grooter  Rechtcren  verdeelt  wordt.  En 
deze  landtfchappen ,  Oi  quartieren  (pagi)  worden  weder- 

om afgedeelt  inverlcheide  Heerlykheden  (vi/Iai  pr.tt',rias) 
die  zy  Hoflieden  (villicationes)  genoemt  hebben  :  waarvan 
yder  onder  zich  hadt  een  Parochiale  Kerk,  een  Kapél  of 
Altaar;  het  welk  waren  grooter  dorpen  met  kleinder  , 
en  ook  zeer  kleine  gehuchten,  of  boerebuurten.  Zeeker 
oudt  fchryvervan  het  jaarregi fier  in  hetCarthuzer  klooller 
van  Mons  Dei,  (GodtsBerg)  noemt  het  Eilant  van  den 
Rhyn  PATAVUM.    By  Aimoinm,  of  die  dien  Schryver   Lil>.  v, 

laatll  vervolgt  heeft,  vindt  men  door  verzinning  BAVIA,  m/>.2j.* voor  B  A  T  U  A.    Het  v/ordt  gemeenlyk  verdeelt  in 
<DÜEi;-25£taulue  en  ̂ 2bcc-25etaulUC,  zoo  dat  men  een  li- 

nie,  tot  fcheidinge  van  beide,  trekt  van  den  oever  des  Rhyns 
tegen  over  Wageningen ,  tot  aan  den  naailen  oever  van  de 
Waal;    en  de  Neder-Betuwe  hier  van  daan  zich  uitltrekt 
tot  aan  't  Graaffchap  Buren,  tuilchen  de  Linge  en  den 
Jihyn.    Tot  Stadthouder  van  Martellus  Vader  is  geweeft 
een  uit  de  Graven  van  dit  Landtfchap,  met  naame  Eber- 
hard,  wiens  goederen ,  verbeurt  gemaakt  zynde,  Martellus 
van  de  erfenifle  van  Pipinus  meeftendeel  naar  zich  geno- 

men, en  aan  de  kerke  van  Utrecht  afgedaan  heeft.  De 

volgende  Koningen  hebben  'er  nu  en  dan  noch  meer  by- 
gedaan ,  die  in  het  jaar  iiif.  by  een  compromis,  of  weder- 
zyds  verdrag,  aan  de  Gelderfchcn  hy  verwijfelinge  over^c- 
draagcn  zyn  ;  die  van  hunnen  kant  insgelyks  hun  recht,  op 
al  het  geene  zy  in  ZalLr^dt  fcheenen  te  bezitten,  afbon- 

den ;  gelyk  men  hier  na  zien  zal  in  ZallanJt.    Van  dezen 
tydt  af  is  de  Betuwe  Azn  geheel  Gelderfch  ,Vi\t^cr\o\y\en  eenige 
zeer  weinige  plaatzen  ,  die  men  weet  dat  de  Kleeffihen  in 
den  büvenïten  hoek  hebben,  door  gunlt  van  den  BilFchop 
van  Utrecht,  als  blykt  uit  de  lyll  der  Leenmannen ,  en 
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gaf  hy  yder  der  jonger  zoonen  voor  zyn  aandeel,  in  t 
Vaderlyk  erfgoedt,  eene  ftreeke  landts  van  40.  yo.  60.  80. 

ICO.  enz.  mergentalen,  die  'er  een  Slot  op  bouwden,  en 
daar  van  hunnen  bynaam  voerden,  (verlatende  nu  en  dan 

den  Vaderlyken)  die  dan  t'zamen  met  de  Heerlykheit weer  aan  den  oudtften  zoon  verviel.  Echter  voerdenze 
alle  hun  Vaders  wapen ,  hoewel  nu  en  dan  met  eenige 
verandering  van  verve,  of  anderzins.  Na  dat  dit  Slot  Ba- 
tefletn  gebouwt  was,  wierden  'er,  wegens  de  bequaame 
gelegenheit,  van  tydt  tot  tydt ,  door  byzondere  perfoo- 
nen!i  huizen  by  getimmert ;  zie  op  VIANEN.  De  groo- 
te  zwaarc  Tooren  aan  het  Slot ,  van  oudts  Batejlein geheten , 
draagt  den  naam  van^y^.  Paulus  tooren.  Hy  wierdt  1372. 
door  lall  van  Heer  G^'j/'^r^  MinFianen,  opgerecht,  met  het 
geldt  dat  hy  tot  rantzoen  gekregen  hadt,  voorden  zoon 
van  den  Grave  van  St.Paul  in  Artois,  in  den  veldtflag  van 

1371.  in  't  Landt  van  Gulik  ,  gevangen.  Hoe  dit  Slot  ne- 
vens de  Heerlykheit,  enz.  aan  die  van  Brcderode  gerzzki 

zy,  zie  op  BREDERODES  KASTEEL.  De  ge- 
dachte St.  Paulus  tooren  wordt  van  't  gemeene  volk  Simpol 

geheten,  of  wel  Simpels-tooren ,  naar  den  zoon  van  den  ge- 
melden  Grave  van  St.  Paul,  dat  de  Franfchen  kort  uit 

verfcheidene  anderen  wat  hebben  ingelapt,  dat  de  Godts- 
dienft  omtrent  het  jaar  727  hier  ingevoert  is  van  Weren-  i„jy;i. 
fridus,  die  een  medgezel  was  vunWillebrordus :  gelyk  BcHa  Ubrord, 
hier  van  ook  meldinge  maakt. 

B  A  T  O,  Zoon  des  Konings  der  Gatten,  nu  Heffen, 
zou  om  den  haat  zyner  Stiefmoeder,  en  de  laagen  die  zyhem 
ten  verderve  lei,  uit  zyn  Vaderlandt  gevloden,  en  aan- 

gekomen zyn  in  Nederlandt,  tuflchen,  of  aan  Maas  en 
Waal,  daar  't  Slot  Baten-oï  Bató's  Burgt  gebouwt,  en  het 
landt  daar  van, of  naar  hem,  of,  omdat  icBatavi  waren, 
den  naam  van  Baathaven  (in  't  Latyn  Batavia)  gegeeven, 
of  gekregen  hebben:  zie  voor  op  BATAVIA,  en  BA-  cuicc. 

TENBURG.  Alhoewel  men  in  later  tyden,  al 't  geen  o.Ho'u. 
d'oude  Nederlandtfche  Schry  vers  van  dezen  Bato  gefchre-  Kron. 
ven  hebben,  voor  eene  f;ibel  (hoewel  mogelyk  niet  geheel  Vaeme- 

mis)  heeft  gebrandtmerkt,  is 't  echter  aanmerkelyk ,  dat  wjk  vc, men  niet  alleen  in  onze,  oude  Nederlandtfche  Verhaal- 
fchriften't  geval  van  Bato  vindt;  maar  dat  ook  in  veele  ou- 

de met  de  handt  gefchrevene  boeken,  in  verfcheide  Kloo- 
(lers  van  Duitfchlandt ,  meer  dan  7oojaaren  oudt,  gewag  ge- 

maakt wordt  van  ii^ïo Koning  der  Gatten;  dat  zyn  Zoon  , 
ook  Bato  geheten,  vati  zyne  Stiefmoeder  niet  alleen  zeer 

fpreeken  SINT  POL.    De  n3.a.m  Bate/lein  wordt  al- [  gehaat,  maar  boven  dien  laagen  gekit  zynde ,  om  hem  van 

vior 
Scrive- 
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ier  Gra- 

ven van 
HoU.p, 

S8. 
Altittg 
Kot. 
Gtrm. 
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I»Di- 
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Alting 
Kot. 
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dus  verhaalt  aan  het  Kafteel  gekomen  te  zyn.  Heer 
Gysbert  van  Vianen  had  ter  gemalinne  Vrouwe  Beatrix, 

anders  Baatje  of  Bate ,  dochter  van  Heer  'Jan  den  XIX. van  Egmnndt:  hare  jonger  Zufter  was  met  Heer  Gerard, 
Heer  \a.nCulenburg,  gctrouwt,  van  wien  het  Slot  va.nFia- 
nen,  (laande  buiten  de  ftadts  muuren  in  een  boomgaardt, 
te  leen  gehouden  wierdt,  en  verheft  moll  worden:  Dit 
fpcet  en  verdroot  haar,  dat  ze  't  leen  molt  ontfangen,  of 
verheffen  van,  of  aan  haar  jonger  Zuftjr;  en  haar  die 
eere  misgunnende,  bewoog  zy  haaren  man  dat  Slot  af  te 
breeken,  en  een  ander ,  datmen  nu  ziet,  te  bouwen;  ook 
dat  naar  haaren  naam  BATE  te  noemen;  en,  omdat  het 

van  ftcen  was  gebouwt ,  daar  fiein  by  te  voegen ,  en  'er 
zoo  Batejlein  van  te  maaken ;  gelyk  het  noch  geheten 
wordt. 

BAT  HEM  is  een  plaats  onder  de  muuren  van  d'Ab- 
dye  van  Egmondt,  naar  het  wellen,  hedendaags  genaamt 
BACTUlvi.  Diderich  de  V. maakt  gewag  van  dezelve  in 
zynen  gunftbrief  van  het  jaar  1083.  en  die  van  Utrecht  in 
de  lyft  van  hunne  goederen,  die  het  wat  meer  naar  onze 
uitfpraak  BATCHEM  fpellen.  Melis  ̂ ^o,^?  noemt  het 
BACHEM,  als  of  het  zoo  veel  was  als  Bedehem,  be- 
teekenende  een  plaatze  des  gebedts. 
BATHUA.  Naardien  zy,  die  uit  het  landt  der  Gat- 

ten, den  Rhyn  afgevaaren  ,  in  het  Eilandt  gekomen  zyn, 
om  het  zelve  in  bezit  te  neemen.  Batten  <^e\\oem\.  wier- 

den; is  het  waarfchynlyk  dat  de  landen,  die  naad  aan  de 
fcheidinge  (van  den  Rhyn  en  de  li  aal)  lagen,  allereerft 
met  den  naam  van  BAT-AWE  zyn  benoemt;  dien  zy 
ook  boven  anderen  beft  behouden  hebben:    zoo  dat  dle^gundicn.  Heer 

B  Ne- 

andi.rdt 
de  anii^, 

Germ. 
kant  te  helpen, ter  dier  oorzaake  zyn  Vaderlandt  verlaten 
hadt;  voort  nederwaarts  afgezakt,  en  hier  een  ledig  landt 
vindende,  zich  daar  met  zyne  Hatten  ter  neder  zette,  en  't 
naar  zynen  naam  Bato's  Haab,  dat  is,  Batu's-Have,  noem- 

de.   Wy  zeggen,  uit  d'aangewezene  Schryvers,  dat  Bato  ̂ ^rluw 
Prins  der  Hatten  was:  derhalven  zy  de  lezer  hier  bericht,  chron' 
dat  de  Gatten,  \\\x  Heffen,  eerd  Hatten , zoo  veel  als  leaders,  ƒ  ̂5. 
aanzienlyke ,  of  verjiandige  mannen  genoemt  wierden  van  zelleri 
de  Duitfchers ;  die,  de  H  zeer  hardt  uitfpreekende,  van  hinerar. 
de  Latynen  voor  CH  genomen  ,  dezen  naam  in  CHx\T-  Gcrm.i. 
TEN,  en  ten  laatften  in  Ci?«e'»  verandert  hebben :   %\e  thell 
op  GATTEN.  ƒ488. 
BATTENBURG,  een  fteedtje  in  Heffenïandt,  daar 

Batenburg  in  Gelderlandt  naar  genoemt  zou  zyn :  zie  BA- 
TENBURG. 
BATTÜS  (JACOBUS)  een  geboren  Zeeuw.  In 

de  Brieven  van  üefid.  Erafmus  vindt  men  'er,  aan  dien  Erafmi 
in  geleertheit  zeer uitftekenden  man,  zeftien  van  hem  ge-  F.fij}. 
fchreven:  den  eerden  1498.  den  laatften  i  ƒ00.  men  ziet  daar  Reiztnb, 
uit  in  hoe  hooge  achtinge  hy  by  Erafmus  geweeft  zy.    Hy  343. 
was  omtrent  het  jaar  ifoo  Secretarius  der  dadt  Bergen 

op  den  Z.oom. BATTUS  (CORNELIUS)  zoon  van  den  bo- 
vengenoemden  Jacobus  Battus  ;  aan  hem  heeft  AV^t/zm^j- ook 
eenige  brieven  gefchreven :  hy  was  in  dien  tydt  een  ge- 
leert  man,  en  hield  met  hem  groote  gemeenzaamheit.  Zy 
woonden  in  het  jaar  1498.  beide  op  het  K'i[\ee\ Sandenburg, 
by  Vrouwe  Anna  van  Borfele,  weduwe  van  Heer  Philips 

van  Beveren,  om  haren  zoon  Jonkheer  A/^/^o/:»  van  S.vr-  ■^/''f/^' 
van  Beveren,  in  goede  wetenfchappen  te  f*^*'^^- 

van  het  bovengedeelte  hedendaags  alleen  de  25ctUlue  ge-  onderwyzen.  C.  B  ATT  U-S  heeft  eenige  boeken  ge- , 

noemt  worden  Carolu!  Martellus  noemt,  in  zynen  brief  j  fchreven ,  in 't  jaar  ifi2  gedrukt:  ook  eene  Kronyk,  oï  ̂ "^"J  ' 
van  het  jaar  722.  BATHUA  eenGoo,  of  Quartier-landt- i /////onV  van  Z.eelandt ,  dikmaals  by  J       ̂ ''-.-T.-rfA.-rn-   ;n  /'•343- 
fchap,  {pagMn)dix\%,  eene  vry  groote  ftreek  landts ,  die  zyne  Zceuwfche  Kronyk,  geprezen, 
gemeenlyk  in  verfcheide  Graafichappen  {Coraiiatus)  of  ia  de  Geneeskunde. 

V  Reygcrsberg,\,x  l'^^^^^^f- 

Hy  was  Doaor 
BATUA, 
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BATVA,  ccn  gedeelte  v;ui  't  Landt  Batavia:  t'ie  op DE  ru  WK. 

G.  BrarM  BAUDARTIUS  ( GUILJELMUS )  van  Deynfe : 

JDaiuyfUy  is  iii  't  j.\ar  i^f  geboren,  Trcdikant  geweert  te 
in  'trtg.  Ziapht-)!  ;  heeft  ïich ,  ten  tyde  d^:  Rcmonjlrantfi  en  Coutra- 
Bj«-  RimoKllratttfc  onrullen  ,  ahydt  by  de  oude  Gereformeer- 
thrt.  den  gehouden'.  Onureut  het  jaar  1619  heeft  liy  zync 
Memor.  GcJcMkivaardigJle  Gcfiblcdi-iiiJ]cn_  uitj;egeevcn  ;  byna  als 
ttrii»  gen  vervolg  op  Efitanuil  van  Meters»  ̂   met  1612  begin- 
^rnk.     nende,  en  1619  eindigende;  maar  daar  na  hooger  opge- 

haalt  van  1607,.  en  tot  by  lóiy  voortgezet  ,  en  alioo  tot 

twee  folianten  vergroot  ,   in  't  jaar  1624.  te  Arnhem 
Zit     by  'Jm  Jans\oon  gedrukt.   Hy  word  van  'Juhannes  Uitenbo- 

V'iienb.   j^.Mr/ gelaakt  ,   immers  niet  leer  geprezen;  daarentegen 
en  Tri^.  van  Jdkobus  'iriglaKih  verdeedigt.    Boven  dien  heeft  hy 
Ktrkfl.    Ap'jfhtegmata  ,   of  Gedenkwaardige  fpreuken  ,  verfcheide 
•^•i/''      maaien  herdrukt  ,   uitgegeeven  ;  nevens  den  Kcdalandt- 

fihen  Morgeniuekkcr ,  verhaalende  de  Spaanfche  Tirannye  ; 
A  Pjrs  Afbeeldinge  van Koyiittgin  EUfabcth ^  haarenjhim^  leven,  enz. 
Naamr.  PoUmogruphia  Auriace-Belgica  ,  uit  eiikele  figuren  ,  299-KT 
^.166.   getal,  van  den  Spaanfchen  oorlog,  bellaandc.  In'tjaar 

1616  wierd  hy  van  't  Synode  Nationaal  ,  te  Dordrecht  ge- 
jieia  houden,  aangeftelt  ,  nès'cws  ]o\\.  Bogermans,  Qcxion  Bu- 

Synodi    ceriis  ,  ]zc.  Rolandus  ,  Hcrm.  Faukelius  ,  enz.  tot  de  ver- 
Dordr.   xalinge  van  de  Boeken  des  ü.  en  N.  Tedamcnts,  uit 
Jejf.il-  d' oorlprongkelyke  taaien  in  het  Nederduitfch  ;  welke 

vertaling  heel  gelukkig  is  uitgevoert. 
BAVEL,  een  Dorp  in  't  Landt  van  Breda.  Toen 

gaufcii  Brabandt  jaarlyks  eene  fchatting,  of  bcede,  van 
14COCO  guldens  plagt  op  te  brengen  ,  aan  den  Koning 
van  Spanjen  ,  (lont  het  Landt  van  Breda  iu  die  fomme 

Kouve  geitelt  op  8685-  guldens,   10  iluiv.  3  penn.  welke  ver- H.  v.Kr.  deelt  over  Breda,  en  de  14  daar  onder  hoorende Dorpen , 
z.  D.f.  nevens  cenige  Gehuchten  ,  quam  Ginneken  met  Bavel  daar 
366.  in  op  4--i6  guldens,  iSliuivers,  g  penn.  te  (laan. 

BAYERLANDT  (OUDT  en  NIEW)  gele- 
gen in  Zuid-HoUandt ;  zie  op  BEYERLANDT. 

Win^em-     BAYUM,  is  voortydts  een  Klooller  in  de  Vriefchc 
ItfXan  Grletcnyc  Baarderadeel ,  onder  het  quartier  IVe/lergoa,  ge- 
rriesL    weeft;'  maar  nu  verwoeft,  en  d'  inkomften  daar  van  ten 

voordeele  van  het  gemeene  Landt  van  f^rieslandt   be- ' keert. 
BAYUM,  een  Dorp  of  Buurt  in  Vrieslandt.  DePre- 

dilcant  van  Welsryp  bedient  met  een  Bayurn  ;  (laat  onder 
de  ClalTis  van  Franeker. 
BEATRIX,  anders  BAATJE,  of  BATE,  Ge- 

malin van  Heer  Gysbert  van  Vtanen  ,  die  't  Kaftee!  Bate- te  Vianen  bouwde  :  zie  op  BATESTEIN. 
BEATRIX.   Toen  door  de  vervaarlyke  overftroo- 

minge  in  't  jaar  1421.  de  groote  Zuidt-Hollandtfche  IVaerdt 
van  deze  kleine  Zondtvloedt  bedekt  wierdt,  en  een  groot 
getal  parochiën  en  dorpen  by  Dordrecht  elendig  verdron- 

ken, bewaarde  de  Goddelyke  Voorzicnigheit  een  klein 
kindt:  Het  quam,  met  zyne  wieg  en  eene  kat,  op  de 
golven  eindelyk  te  Z^sr^/r^^^/ aandryven ;  en  word  hier  by 
verhaalt,  dat,  als  de  wieg  aan  den  eenen  kant,  door  den 
windt,  enz.  wat  overhelde,  de  kat  op  d' andere  zyde 
fprong,  en  zoo  de  wieg  omtrent  in  een  gelyk  evenwigt 
hielt;  dat  niet  buiten  fchyn  is.    Het  was  een  dochterje, 
dat ,  vermits  haaren  doopnaam  niet  bekent  was ,  dien  van 
Beatrix  (gelukkige)  wierd  toegevoegt.    Tot  haare  jaaren 
gekomen,  wierd  ze echtgenoote  van  3'^«>^f/'/2oero»? :  Uitdien 
Ilam  hebben  veele  aanzienlyke  gedachten,  zoo  binnen  als 
buiten  Dordrecht,  hunnen  wasdom  getrokken.  Behalven 
die  ̂ zïi Roerom,  de  nazaaten  vanLeonardt  van  den  Havert, 
Sybrechtszoon ;  de  takken  van  Gillis  van  dcx  Hulk;  de  af- 

^  komelingen  van  Mathys  Goris Meejiers ;  van  Jan  van  Capél; 
'Balen  Wouter  de  öow^e»/,  vTowitx       Houwelingen,  Pieter  van 

hefchr.   IVyngaardcn  ,  en  meer  andere  :  Het  geflachtregiller  kan 
^■an       men  by  Mathys  va»  Balen  vinden.    Wy  voegen  hier  by  het 
T>ordr.   ter  zeiver  tydt  gebeurde,  en  byna  gelyk  geval.    Op  deha- 
ƒ>. 771.   nebalk,  van  een  door  't  water  omgefpoelt  huis,  quam  te 
110^.    Dordrecht  aandryven  Pieter  Dirksfz.  en  zyne  huisvrouw, 

nevens  zyn  zoon  Dirk  Pieters  zoon,  met  zyne  twee  doch- 
i'Um.p.iQxs  Belttje  en  Matte:  uit  hen  reekenen  dcsgelyks  veele 
'7°-      aanzienlyke  Familiën  binnen  de  gemelde  lladt  haare  af- komfte. 

Houve     B  E  C H E  L ,  een  Dorp  in  de  Meijerye  van  's  Hertogex- 
z  D.f.   hofch,  dus  hy  M.  van  der  Houve  genocmt,  maar  qualyk, 
367,  'tmoet  VECHEL  zyn:  zie  op  VECHEL. 

Cabb.     BED  A,  een  der  vyf-en-veertig  dorpen  (daar  onder  de 
ftadt  Thorum)  van  de  golven,  door  de  woedende  inbreuke 

Watervl.  y^iw  't  jaar  1277  in  Vrieslandt,  opgeflokt,  waar  door  de 
f-9l'     Vriezen  eene  fchier  ongelooflyke  fchade   leeden  ,  en 

daar  te  gelyk  ook  de  Dollaart  uit  ontftont,  enz.  zie  op 
DOLLAART. 

fiing     B  E  D  D  E  R  E  WA  L  D  A  ,  een  Dorp  van  Hunfingo , 
^'ff.      gemeenlyk  Bedehem,  oi  Bedum  genaamt.     Het  woudt , 
Germ.    daar  dichte  by  gelegen  ,  wordt  in  den  Blaft'ert  van  het 
^"Z-   „  Sticht  Werden,  ook  BEDE  RE  V/A  LD  A  genocmt. 
Part.  11.    B  E  D  E  H  E  M ,  B  E  D  U  M.    Alle  dc  plaatzcn  die  op 
^■j^    U  M  uirgaaa ,  hebben  altyt  hunnen  oorfprongk  van  hei 
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Inlandtfch  woordt  HEM,  HEEM,  HEIM;  waar 
door  aangewezen  wordt  de  plaats  daar  elk  zyne  wooii- 
llcede,  met  zynen  haert  en  outaar,  geveft  hee(^c.  Dcwyl 
nu  dit  woordt  is  t'  zamcngeftcit  van  bcbC  {precarium)  of 
gcbeiïm  [fupplicationes)  wil  BEDEHEM,  of  BEDUM 
niet  anders  zeggen  dan  een  «0ebcbcpïaatüï /  of  een  Godts- 
huis  ter  beöc  van  ingezanielt  geldt  geliicht.  En  is  dit, 
tcrwyl  het  noch  in  zyn  geheel  was,  in  het  quartier  van 

]|}}un|iug0/  volgens  't  getuigcnille  van  E/no  ,  wat  meer dan  een  gemeen  dorp  gewecft  :  naardien  het  was  ecnc 
voornaanie  Prooftdye  ,  gelyk  men  ze  noemt  ,  da;ir  de 
geeftelyke  Order  haare  vcrgaderinge  plag  te  houden.  Daar 
is  een  vry  vruchtbaare  kleigrondt,  doch  wat  laag.  Het  leit 
vyf  uuren  gaans  van  Groningen,  naar  het  noorden. 
BEDH  UM,  een  der  dorpen  van  de  Groninger  Omrnt' 

landen,  hy  ind<ire  Bednr,i :  zie  BEDUM. 

BEDUM,  van  der  Houve  BEDHUM,  een  der  H»" 
dorpen  van  de  Groninger  Ommelanden ,  onder  het  quartier  '  0%^ 
Himfmga:  aldaar  leggen  veele  Adelyke  huizen,  waar  on-  '70» 
der  dat  van  Schultinga  ,  dat  omtrent  het  jaar  165-0  aan 
Jonkheer  Ernjl  van  ijJ'elmuicUn  behoorde;  een  ander  aan 
Jonkheer  Reyns  Sygers ,  enz.    Inde  vervaarlyke  waters- 
noodt,  dc  rrovintic  van  Groningen  1686.  den  13  No- 

vember, overgekoomen  ,  verloor  dit  dorp  BEDUM 
21  paerden,  102  koeijen  en  ofTcn :  het  getal  der  verniel- 

de huizen  was  33.   't  Hadt  echter  het  geluk  dat  'er  gecne  GMtn 
menfchcn  verdronken,  waar  van  'er  eene  meeuigte  in  an-  ibid.f. 
dere  dorpen  om  hals  raakten.    BEDUM  heeft  Kerk  en  36$. 
Predikant,  ftaande  onder  de  Claffis  van  Middelftum. 
BEEK,  gemeenlyk  BEEKE  BY  AARLE,  in  de  houih 

Meijerye  van  's  Hertngenbojch.  M.  van  der  Houve ,  en  cent-  H.vKt 
ge  anderen,  maaken  Aarle,  en  beek  by  Aarle  tot  een  woordt  T..d.f. 
Aarlebeek,  en  alzoo  tot  een  dorp,  daar  het  twee  byzonde-  367. 

re  dorpen  zyn  :  zie  't  geen  op  AARLE  BEEK  gezegt  is.  Oudenf. Onder  Beek  by  Aarle  behoort  ook  dc  Donk.  befchr. 
BEELHÉM,  ook  BIELHEM,  eene  verbaflering  ̂ "ï» 

van  BETHLEHEM,  een  Kloofter  in  Geldcrlandt : -Bq/éA. 
zie  BETHLEHEM.  T-d.f. 
BEEMSTER,  in  't  Latyn  BEEMSTRIA,  of 

BEMSTRIA,  is  voortydts  een  Meergeweeft,  in  het 
zuidtoollerdcel  van  Noordt-Hollandt  ,  of  Wed-Vries- 
landt,  dicht  by  de  ftadt  Purmerende,  ten  noorden.    Aan  ̂  
dit  Meer  befpeurt  men  eenigzins  der  Hollanderen  aart, 

en  onverdroten  yver,  om  iets  door  arbeidt  en  praktyk , '^"'•S''* fchoon'tveel  ko(l,  te  boven  te  koomen,  en,  als  tegen  de 
natuur  worftelende,  zelfs  die  te  overwinnen.   Het  Meer 

de  Beemjler  was  in  't  rondt  zeven  uuren  gaans,  de  diepte 
van  den  grondt  opwaarts  was  zes  voeten;  echter  hebben 
eenigen  onderftaan  deze  groote  waterplas  "droog  te  maa- 

ien; zy  volvoerden  het,  en  bequaamen  zeer  fchoone  lan- 
deryen.    De  meefte  Eilanden  in  Hollandt,  dat  zeer  laag 
van  grondt  is,  zyn  voortydts  enkelyk  door  zwaaren  ar- 

beidt, en  éenen  gedurig  aanhoudenden  yver  uit  het  wa- 
ter opgehaalt.      Oceaan  daar  tegen  heeft  meermaals ,  door 

inbreuke,  landen  en  fteden  wechgefleept,  of  ingeflokt,  cn 
den  loop  der  rivieren  verandert;  zoo  dat  in  geene  andere  Mettr, 
gcweften  ooit  zulke  groote  verwiüelingen  van  water  en  Nfi. 
landt  vernomen  noch  bekent  zyn :  daar  Boxhorns  rym  en  hi(i.f. 
raadtzel  op  paft  ;  571. 

Waar  woont  het  volk,  Jla  by  verjlandt,  jaarb 
Daar  landt  vuordt  zee,  en  zee  wordt  landt  ?  ƒ 

Dit  Beemjler  Meer  was  meer  dan  duizent  jaaren  lang 

een  poel  geweeft,  en,  door  de  afkabbeli  nge  der  daar  by  ■^'"""ï gelegene  landen  ,  gedurig  grooter  geworden.    Na  het 
droogmaaken,  bevondt  men  het  te  begrypen  SySf  mergen 

landts;  evenwel  werd  het  maar  op  75'Oo  lallende  mergentalen 
geftelt,  blyvende  de  flooten , paden , en  wegen  ongerekent: 
Naderhandtis  het  in  de  vcrpondinge  op  784Ó  mergen,  333 

roeden  gezet.  Dit  groot  en  gewigtig  werk  wierdt  m't  jaar 
1608  aangevangen.    Dc  naamcn  der  geener,  die  Odroi 
van  de  Heeren  Staten,  om  het  Meer  de  Beemjler  te  mogen  ^^^^ 

droo^  maaien,  bequamen,  waaren ZJ.'icr/'iè  van  Os,  Henrik  ̂  van  Os,  Arendt  ten  Grootenhuis,  "Jan  Claaszoon  Crook ,  met  xr.\.. 
hunne  medcftanders,  wier  naamen  genoemt wierden ^o»2-  /.rij 
bout  HogerbeetSi  en  Johan  van  Santen,  Raadtsheeren  in  den 
Hoogen  Raadt  van  Hollandt;  Niclaas  Cromhout ,  en  Johaa 
Buis,  Raadtsheeren  in  den  Provincialen  Raadt  van  Hol- 

landt; Johan  Bafius,  Rekenmeefter  van  Hollandt,  Ber^ 
thold  Cromhout,    oudt  Burgermeefter  van  Amfterdam» 
Elias  van  Oldcnbarneveldt ,  Penfionaris  van  Rotterdam  , 
Mt.  AdriaanTiding  Berkhout,  Penlionaris  van  Monikken- 
dam,  Pieter  Boom,  oudt  Burgermeefter  van  Amfterdam, 
Dt.  Johannes  ten  Grootenhuis,  Schepenen  Raadt  der  zelve 

ftadt,  Jacob  Poppen,  ook  Schepen  aldaar;  nevens  zommi- 
ge  anderen,  die  niet  opcntlyk  bekent  ftaan.    Eenigen  van/'S^^ 
hen  waren  ook  onder  de  eerfte  Oprechters  der  Neder- 
landtfche  Ooft-Indifche    Maatfchappye    geweeft.  Dit 

Beemjler  Meer  is  ,  behalven  het  Haarlemmer  Meer,  't  groot- 
fte  in  geheel geweeft  ;  het  lag  omtrent  twee  uuren 

van  Amfteldam:  had  eenen  eff'enen modderigen  kleigrondt,  Mt 
waarom  'er  ook  zeer  fchoon  landt  van  geworden  is  :  ibld. 

't  was 

Em., 

Metit 
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*t  was  als  omringt  van  ii  of  12  ryke  Dorpen  ,  die  ten 
hoogften  naby  gelegen  landt  van  noden  hadden.  Toen 
het  noch  watcrryk  was  ,  diende  het  veele  fchepen  tot 

eene  bequaame  doorvaart.    Nu  hebben  'er  veele  voor- 
naame  perfoonen  van  AmJleUam  ,  als  andere  Hollandt- 
fche  Steden,  treffclykeHofftcden en  vermaaklyke Lulthui- 

£««w.  zen.   De  recht  doorgaande  weg,  die  door  de  Beemfter 
Bat.      loopt,  is  inzonderiieit  fierlyk  met  diergeiyke  gebouwen, 
f.i')9    dicht  by  den  anderen,  voorzien;  daarom  gemeenlyk  de 

Seetei.  Rykebtmrt  genoemt.    Tegenwoordig  wordt  dit  droog  gc- 
hfeh  V.  maakte  Meer    in   zuid-   weft-   middel-   en  ooft-BeemJler 
Wattri.  verdeelt.    De  Kerk  en  Predikant  Itaan  onder  het  ClalTis 

van  Edam. 
BEEMSTRIA,  ïie  REEMSTER. 
BEERENDRECHT,  een  Dorp  in  de  grooteZuid- 

Hollandtfchc  Waeidt:  zie  BARENDRECHT. 
BEERS,  een  der  zeftien  Dorpen  van  de  Friefche 

Grietenye  Baarderadeel ,  in  't  quartier  l^^ejlergoo,  leit  aan 
de  vaart  van  de  Z wette,  door  Wiel  naar  Jorwert  gaan- 

de, en  Britswerdcrmeer.  Hier  leit  Unia  Staate  ̂   die  in  't 
jaar  1443.  "^^^  Kempo  Unia  bewoont  wierdt.  Het  Dorp 
Beers  heeft  Kerk  en  Predikant,  die  ook  Jellem  bedient, 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Leeuwarden. 
BEERSTERHAMRYiC  ,  een  der  Old-Ampten 

onder  't  gebiedt  van  de  Stade  Groningen  ;  heeft  Kerk  en 
Predikant ,  ftaande  onder  't  Claffis  van  V  Old-ampt  en IV efiwoldimer  landt . 

B  E  E  R  TA  ,  een  der  Dorpen  van  de  Old-arnpten 
in  de  Groninger  Omlanden-,  heeft  Kerk  cn  Predikant,  (taan- 

de onder  't  Claffis  van  het  Üld-ampt,  en  IVeftiwldmgcr- landt. 
BEERTA,  van  Heer  Simon  Abbes  Gabbema  getelt 

onder  de  drie-  of  vier-en-veertig  Dorpen  tufTchen  Gro- 
ningerlandt  en  Oufï-Vrteslandt ,  door  de  woedende  inbreu- 
ke  der  Zee,  in  't  jaar  1277.  (waar  door  ó.QÜultaart  isont- ftaan )  verflonden. 
BE  E  RUM,  een  Dorp  ten  Ooften  der  Riviere  Ea 

gelegen  hebbende  ,  en  door  eene  geweldige  inbreuk  van 
ac  zee,  die  den  üollaart  veroorzaakte,  verzwolgen:  zie 
de  bovengaande  poft ,  en  voorts  op  DOLLAART. 
BEEST  ,  een  Dorp  met  een  Slot,  aan  het  Riviertje 

de  Linge  ,  in  de  Gclderlche  Betuwe^  of  Thielerwaerdt. 
HetKalteel  heeft  in  de  Geldcrfche  onruftcn,  van  de  XiV 
en  XV  eeuwe  ,  verfcheide  harde  belegeringen  ,  eer 

't  zich  overgaf,  uitgeltaan.  Toen  in  't  jaar  i5'47.  ganfch 
Gelderlandt ,  nevens  Zuiphen ,  eene  fchattinge  van  7fCOO 
guldens  opgelegt  was,  moft  het  quartier  \a.n  Niciu/neegen , 
een  van  de  vier  quartieren  dezes  Vorllendoms,  daarin 
opbrengen  de  fomme  van  24342  guldens :  Daar  in  droeg 

de  Thielerwaerdt ,  een  der  zes  deelen  van  't  Niewmee^fch 
iiiartier,  5-844  guldens  ;  die  omgeflagen  over  de  25-  ot  26 
)orpen  van  dezen  Wacrdt,  was  Becjl,  t'  zamen  met 

Renoy  en  Marien-wacrdt  dazr  in  op  825-  guldens,  11  üuiv. 
7j  penn.  gefchat. 
BEETGUM,  een  Dorp  in  de  Friefche  Grietenye 

Menaldumadeel;  hiette  eertydts  Bx\DEGUM,  omdat  de 

Zee  aan  't  kerkhof  fpoelde,  en  men  rontom  in  't  water 
kon  baaden.  Dit  dorp  heeft  eene  vermaakelyke  buiten- 
buurte,  Dykstrahuizen  genximt  ̂   daar  d' Eigen-erfde  Staten 
Bnwrna  en  Ayfma  leggen.  Onder  de  Kerkbuurte  behoort 
de  Staatc  Terhorne,  een  fchoon  fterk  Slot,  uit  de  graft, 
die  het  rontom  befpoclt,  met  zwaarc  mopfteenen  opge- 
haalt,  zoo  dat  het  in  d' inlandtfche  beroerten ,  tulfchen  de 
Schieringers  en  Vetkopers  ,  een  Kafleel  is  gewecfl:  dat 
weere  kon  bieden  ,  en  overzulks  mcermaalen  te  vergeefs 

befprongen  is.  Tegenwoordig  behoort  deze  Staate  aan  't 
Iyy?</er  hoogadelyk  geflachte  V3.nZwartfenberg  Wet  diOV^  Beetgum 
Predik,  heeft  Kerk  en  Predikant ,  Qaande  onder  't  Claffis  van Leeuwarden. 

Goudh.  BEETS,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt ,  lallende  aan 
!  Bouve.  de  ftadt  Hourn,  \o\^ens  Goudhoven  en  van  d.erHouve.  Heeft 
I  Kerk  en  Predikant,  üaande  onder  't  Claffis  van  Edam. 

BEETS,  of  BEETZ,  een  der  dertien  Dorpen  ( en 

onder  die 't  eerfte  in  ordre)  van  de  Vriefche  Grietenye 
Opfterlandt ,  in  't  quartier  der  Zevenwoldcn.    't  Is  hetvoor- 
naamfte  Dorp  van  die  Grietenye,  en  zeergroot  in  zync 
uitftrekking  ,  doch  maar  omtrent  met  25-  huizen  ,  vry 
wydt  van  malkander,  en  eene  zeer  kleine  buurte  befla- 
gen.  Het  heeft  eene  Parochiekerk,  ter  ccre  van  St.  Geer- 
truidt  gewydt;  heeft  ook  eenen  fpitzen  Tooren  gehadt, 
die  omtrent  het  einde  der  XVI  eeuwe,  door  ouderdom, 
om  verre  viel  ,  doch  naderhandt   ruim  zoo  hoog  dan 
te  voorcn  herbouwt  is  ,  daar  het  dorp  nu  noch  mede 

,  Wtnftm.  pr^^alt.    Dit  Beets  gaat  in  goedtheit  van  weiden,  en  zon- 
ie/c^ir.'u.  derlinge  vruchtbaarheit  alle  d' andere  Dorpen  te  boven: 
Fried.    waaromme  de  Dorpelingen  zich  ook  enkelyk  met  den 
achter    veldtbouw  ,  en 't  veevokken  doorgaans  geneeren.  't  Heeft 
vjtie     ganfch  geene   Veenlanden  ,  en  in  alle  bycenkomllen 
Kronyk.  over  gemeene  zaakcn  de  voorftcm:  is  zeer  oudt,  en 

in  voortyden  ook  een  Dekenftoel  ,  en  noch  veelgroo- 
ter  geweelt  ,   daar   blyken   genoeg  van   overig  zyn. 
De  Dorpen  Beets ,  Bcetjlerzvjaag  ,  cu  Ohcrtcrp  ,  hebben 

P.Witt' 
fem. Schotan. 
Befchr. 
van 
Triest, 
fol.  209, 

V.der 
\Houve. 

iJem, 
J.D.f. 
170. 

Cabbe- 
,maWa' 
\urvl. 
\t-9y 

'  Idem Cabb. 
Uid. 

Houve 
I  D. 
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fch-l.D. 
f.  118. 
238. 
303. 
304. 

'  Schotan. 
Befchr. 

.  van 
Triesl. 
ƒ•  i04. 

BEE  BEF  BEI  BEK  BEL  125 

t' zamen   een   Predikant,   ftaande  onder  't  Claffis  der 
Zevenzvolden ,  op  't  Heerenveen. BEETSTERZWA  AG,  een  van  de  13  Dorpen 
der  Vriefche  Grietenye  Opjierlandt  ,  in  het  quartier  der 
Zevenwoldcn:  't  heeft  dien  naam  van  het  voorige  Dorp 
Beeis  bekoomen  ;  en  is  maar  een  klein  Dorpje  van  begrip, 

en  landeryen,  doch  lullig' van  geboomte ,  en  vruchtbaar in  graanen ;  ook  heeft  het  eene  Parochiekerk  met  zynen 
Tooren,  en  eene  fchoone,  welbebouwdc,  en  bepraatte 

Buurte,  met  des  Grietmans  wo'ninge  aan 't  wellen.  Twee 
jaarmerkten  worden  hier  gehouden,  elk  drie  dagen  duu- 
rende,  die  van  veele  kooplieden,  niet  al  leen  maar 
ook  Groninger-  en  Z^re^^/fii^merktkramers ,  die  hunne  waa- 
ren  derwaarts  brengen,  bezogt  worden.  Bcetfierzwaag., 
Beets.,  en  Olterterp ,  hebben  t'  zamen  maar  een  Predikant, 
üaande  onder 't  Claffiis  der  Zevenwolden op  Heerenveen. 
BEF  EL,  een  Dorp  in  Gelderlandt  ,  onder 't  quartier van  Hoermonde ,  in  het  Droüampt  van  Muntjort.  Toen 

'in  't  jaar  I5'27.  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  was 
opgelegt  ,  ter  fomme  van  75-000  guldens,  (lont  het  quar- 

tier van  Roermondt.,  een  van  de  4  quartieren  dezes  Vor- 
ftendoins,  daar  in  op  19075'  guldens  gefchat:  in  die  lom  Houve 
moft  het  Droltampt  v^nlilontfort ,  eene  der  vyf  vcrdeelin-  H.V.Kr, 
gen  van  het  Roermontfch  quartier,  dragen  2737  guldens,  i-  ̂ ■ 
12  Ihiiv.  3j  penn.  't  welk  omgeflagen  over  de  elf  of  ƒ  ̂-t» 
twaalf  dorpen  van  dit  Droftampt,  quam  BEF  EL  t' za- 

men met  Fclfort  te  ftaan  op  342  guldens,  4ftuivers,  12 

penningen. 
1    BEFTLO  noemt  £r^o  eene  ÏÏOffleebe  (ÏJofftabt)  of  ̂ ^''»g 

Hooj'tplaats dat  is,  het  Hoofdt  van  verfcheide  dorpen.  Ru-  ̂ "'"^ 
dolfus  Agricola,  een  man  van  onllerfelyke  gedachreniire ,  ̂'y"- 
die  hier  is  geboren,  heeft  deze  plaatze  den  grootften  lui-  • 
fter  bygezet.     De  laatcre  Schryvers  zyn  gewoon  haar 
BAFFELT  en  BAFLO  te  noemen.    Zy  leit  derde- 

half gemeene  Duitfche  mylen  noordtwaarts  van  Gro- 
ningen. 
BEILING  (ALBERT)  zie  eene  zeer  aanmer- 

kelyke  zaak  van  hem  op  A  L  B  E  RT  E  E I L I N  G. 
BE  KA,  (JOHANNES  DE)  anders,  Johan  vander 

Beeke;  hy  is  Kanonik  t'  Utrecht  geweell ,  heeft  eene  Kro- 
nyk  van  de  Bifichoppen  van  Utrecht,  en  Graven  van  Hol-  ylrf  jg 
landt  gefchreven  tot  het  jaar  1393  toe;  en  niet,  gelyk  i^fi  i^t Gerh.  juh.  Vojfius  Zegt,  tot  op  1246.  niet  ook,  als  Goud-  m  \^ 

hove  üelt,  tot  1345".  defgelyks  niet  tot  op,  of  ontrent  het  c.  59.' 
jaar  135-8.  als  Tnthemius  opgeeft:   want  hy  eindigt  met 
de  doodt  van  Biffchop  Floris  van  Wevelmkhoven  zyn  werk , 
en  dieBiflchop  ilorf  in  't  jaar  1393.  Zyn  gefchreven  Kro-  Pars 
nyk  is  in  druk  gebragt,  en  mei  Kanteekeningen  verrykt  i;}aam- 
door  Bernhar dus Furmeritts  van  Ltrwivrfr-^/f»,  Fliltoryfchryver  rol  p  3, 
van  Vrieslandt ,  te  Franekcr  in  't  jaar  161 1  uitgekomen  ,  Goudh. 
in  4.  met  een  Aanhangsel  van  Sujfridus  Peiri.   Deze  Kro-  O.H.Kr. 

nyk  van  Beka,  is  te  gelyk  met  die  vna'Heda  ,  en  Lamberti  prihc 
Hortenfn  Hijloria    Ultrajeélina  ,      in  de  Latynfche  taaie  Trith.de 
t'  Utrecht  herdrukt  in  folio,  in  't  jaar  1643.  met  zeer  dien- Z^'''/'^- 
ftigc  Aanmerkingen  van  Am.  Buchclius  ,  en  Gifb.  Lap  van  'j!- 
t4^averen,  beide  in  onze  Outheden  zeer  ervarene  mannen,  s^^"/*^- 
Beka  wordt  geroemt  dat  hy  geleerdt  is  geweeft,  niet  on-  f" 
ervaren  in  de  H.  Schrift,  naar  gelegentheit  van  dien  tydt, 
als  ook  in  de  Philofophie,  en  andere  wereldtfche  weten- fchappen, 

BEKERCKE   een  Dorp  in  Zeelandt,  op 't  Eilandt   y  jf 
Walcheren,  dat,  nevens  eenige  andere  Dorpen,  in  't  jaar  n^,^.^^ 
838  bedykt  is.    "VVy  vinden,  noch  in  den  ouden  Blaffert  der  ,  jy 
Utrechtfihe  Bij[fchoppen  ,  rakende  hunne  geeftelyke  Jurisdi-  f',  lA. élie  over  de  Kerken  ,  Kloofters ,  cn  Kapéllen  van  geheel 
Z.eelandt,  noch  \n  Boxhorns Kronyk  van  Zeelandt,  noch  in  de  Smalhg, 
niewe  groote  Kronyk  van  Smallegange  dit  Bekercke  niet ;  maar  Boxh. 
wel  wordt 'er  gemeldt,  in  dien  ouden B lajffert  ,\n  Boxhorn  ,en  Ouden 
Smallegange  ,\an  een  Dorp  BIGGENKERCKE  :  daarente-  BUjf. 
gen  \ zn  Bekercke ,  ah  gezegtis,  geen  gewag  gemaakt :  doch  s.va» 
S.  V.  Leeuwen  heeft  beide  Bekercke  en  Btggekerke.    Op  de  Leeuiv. 
Lyftder  Predikanten  van  Zeelandt,  en  de  Dorpen  hunner 
bedieninge,  ftaat  noch  BIGGEN-  noch  BEKERCKE. 
BELCOM,  anders  BE R  L I C  U  M  ,  BE  L  K  U  M, 

een  Dorp  in  l^rieslandt ,  onder  't  quartier  Oo/tergoo:  't  heeft 
Kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder  't  Claffis  va.n Leeuwar- 

den :  zie  verder  beticht  op  BERLICUM. 

BELEENT,  een  Dorp  in  Gelderlandt,  onder 't  quar- 
tier van  Roermont ,  in  't  Droftampt  van  Montfort:  zie  hier 

van  't  geen  gezegt  is  op  BEFEL. 
BELGEN,  BELGiE  in 't  Latyn  ;  eene  Natie  in 

deze  en  de  naburige  Nederlanden  :  zie  op  't  volgende BELGICA. 

BELGICA,  BELGIUM,  eenGeweft,  ind'oudc 
fchriften  zeer  vermaardt:  echter  treeden  wy  hier  in  eenen 

doolhof  van  verwarringen  ,  wegens 't  verfchil  der  Schry- 
veren;  en  men  had  de  drandt  van  Ariadne  wel  van  noo-  b  Kean- 
den,  om  'er  zich  uit  tc  redden.  Belgica,  oi Belgium  is  een  der.  Ets. 
Landt  van  een  zeer  groot  begrip  ;  de  Inwoonders  zyn  de  ̂..  mc- 
Belgen  (Belgx.)  Eenigen  houden  Belgica  cn  Belgiurn  \0Ox  ter.Vli' 
een  en  't  zelfde ;  anderen  Belgium  maar  voor  een  gedeel-  ̂ er.cc. 
te  daar  van.  JuUhs  dcfar,  die  kort  voor  Chrijlits  gelecft, 
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gelchreven,  dcia  landen  bezocht ,  vlytig  doorfnvifielt,  cn 

Dehell  ïwaarc  oorlogen  in  dezelve  ̂ evoei  t  heett ,  verdeelt  gaiifeh 
G^// / G-i///<i  iii  drie  deelcn  :  het  ecne  deel  wordt  van  de  üd^^crj 
in  pr.     bewoont ;  het  ander  van  de  A^imtMi]  het  derde  vun  die  in 
LaCroïx  hunnc  taal  CV//.i'  ,  van  ons  cigentlyk  Gulii  genocmt  wor- 
gtoir.     den.    De  Ceh,t,  of  eigentlykc  G.iUi,  worden  door  de  ri- 
l'nhcrf.  vier  Garo»»e  van  de  /i./Hifanwrs  afgelchciden ;  van  de  Bel- 

^^i-»  door  de  Miirne  en  Scy»e\  dc  Bclg.v  lyn  dc  kloekmoe- 
diglle  van  hen  allen.  Lvhis  Gnia:ard\>3 ,  cn  anderen  ,  be- 
grypen  Batmta  mede  ondef  üf/^/V<j.  yunius,  Montanns,  en 
anderen ,  bewecren  daar  tegen ,  dat  Batavia  nooit  onder  Gal- 
lia  Bc-lgiia,  nia.ar  altyt  onder  Germania  behoort  heeft,  vol- 

Plln.    gende  daar  in  't  gezagh  van  Plivius,  die  de  Bataviers  uit- tom.i.    drukkelyk ,  nevens  de  Uhiers,  Cólcnaars^  Gttgcmen^  onder 
Ub.^      dc  GermaMifche  Volkeren  rekent  ,    als  ook  Plittarchiis. 

17. /«Daar  benevens  zeit  Tacitus;   ,,  De  Bataviers,  toen  of 
fin.       „  200  lang  zy  over  den  Rhy»  woonden,  maakten  een  gc- 
Tacit    "  '^^  Gatten  ;  doch  door  iniandtfc  beroerte  ver- 

lib.A.  '  „dreven,  namcnzc  het  uiterlle  aan  dc  Franlche  llrandt 
kijl.'     11  of  ku(l,  ledif^  van  inwoonderen  cn  bouwlieden,  in, als f.  II      11  iTii-'de  het  Eilandt,'t  geen  tullchen  droogten  en  zanden  in 
Petrus  „  lag ,  cn  van  vooren  tegen  den  Oceaan  aanloopt ,  worden- 

Montan.  „  de  rontom,  van  achteren  en  beide  zyden,  van  den  lihyn 
in  Citic-  „  befpoelt.  Was  é^^wBatavia  ledig,  en  van  dcBatavi  (een 
ciard.     deel  der  Gatten)  ingenomen;  lag  het  aan  den  uiterllen 
ƒ  I.       kant,  aan  de  kult  of  den  oever  vanGallia;  wicrdt  het  ront- 

_  om  van  den  Rhy»  bcfpüelt,zoo  behoorden  het  niet  aan  Gal- 
tarch.  i»       maar  aan  Germania  ivcrmhs  dc  RhynGermanién  eigen  is, 

en  geenzins  aan  Gallia  behoort.    Nopende  de  Landen  die 
onder  Belgica  gerekent  wierden  ,  daar  omtrent  zyn  de 
Schryvers  ook  niet  eens.   Eenigen  bcgrypen  'er,  bchalven 
noch  meer  andere  Geweften,  de X Vil  Frovintien  onder; 

idtm    anderen  maaken  eenc  uitzonderinge.    Gnicciardyn  zegt : 
Guic-     11  De  Nederlanden  ,  toebehorende  aan  denKatholykenlCo- 
aard     u  ning,  (  hy  fchreef  dit  voor  den  Oorlog  van  onzen  Staat 
étfih.     „  met  Spanjen  )  maaken  byna  de  helft  van  Belgica  :  de 
derSed  ,,  andere  helft,  of  daar  omtrent,  bezitten  de  Franfchen 

ƒ.3.       „  voor  't  meerder  deel ;  als  Picardien  ,  Champagne ,  Nor- mandien ,   cnz.  alhoewel  de   twee  laatHe  Frovintien 
„  niet  ganfch  en  geheel  onder  Gallia  Belgica  begrepen 
„  worden :  het  verdere  van  Belgica  (laat  onder  de  Heer- 
„  fchappy  van  Lotharingen,  Kleef,  enGulik;  van  de  Aarts- 
„  bilfchoppen  van  Ments ,  Tner ,  Keulen;  der  Biflchoppen 
„  van  Kamerik  en  Luik,  cn  dan  noch  van  eenige  andere 
„  Vorften  en  Hceren-   Wederom  de  zelve  Schryver :  In 
„  Belgio,  of  Belgica  zyn  320  bemuurde  Steden,  en  onder 
„  dezelve  veele  zeer  hecrlyke  en  vermaarde;  als  Leuven, 

Brujfel ,    Antwerpen,    ̂   s  Hertogey/bofch  ,    Gent,    Tperen , 
^,  Mechelen  ,   Camerik,  Atrecht,  Doornik,  Bergen  {Mons ,) 

Maajlricht ,  Lttxenburgh ,  Valen^yn,  Ryjfel,  Galais,  Bolo- 
„  nièn ,  Amiens ,  St.  Qtti.ityn  ,  Luik,  Namen,  Rheims,  Trier, 

y,Mets,  Nancy,  "Tul,  y er  dun,  Straasburgh ,  Ments,  Aken, 
„  Keulen,  Clëef,  Gnlik,  Niewmeegen ,  Utrecht,  Amjleldam , 
„Middelburg,  Leeuwarden,  Groningen,  en  veele  andere, 
„  tot  Rouan  toe  :  daar  by  ontrent  230  opene  Vlekken, 
„die,  wegens  hunne  gelegenheit  en  vermogen,  Stadts 
„  privilegiën  hebben  ;  dan  noch  meer  dan  12000  Dorpen, 

Idem    „  met  inwoonders  opgepropt:  daarenboven  treffelyke  Ri- 
ibld  vieren  ,  als  de  Rhyn,  Maas,  Seine,  Schelde,  enz.  groo- 
ƒ     S-    „  te  cn  heerlyke  Boffchen,  daar  onder  die  van  Ardenne, 

„  Carboniere  ,   Nonnen  ,  Faigniên  ,   en  Soigniën.  Martinus 
Zeilerus  geeft  ons  dit  bericht:  d' Ouden,  zegt  hy,  hebben 
onder  Gallia  Belgica  verdaan  d'  Onder-  of  Neder- Eljds, 
Lotharingen ,  H^efterryk  ,  het  Sticht  7V/^r,  de  Hertogdom- 

men Luxemburg,  Limburg,  het  Bisdom  Z-a/X- ,  een  gedeel- 
te van  't  Sticnt  Keulen,  't  halve  deel  van  't  Hertogdom 

Gulik  en  Gelder  ,  't  zuiderdeel  van  Hollandt,  ook  Zeelandt, 
Herm.  Brabandt ,  Vlaanderen ,  ̂tGraaffchap  van  Boulogne;  het  derde 

Comitis  deel  van  Normandien,  't  grootfte  deel  van  't  Landt  in 
inCom-  Vrankryk ,  gemeenlyk  l'Ifle  "de  Franc e  genoemt,  en 't  halve tnerit.     deel        Champagne  ;  dan  noch,  Picardiën,  Ie  Vermandois , 

Gail.      Artois  ,    Henegouw,    '/  Graaffihap  Namen,    V  Hertogdom 
T^ch.      Bouillon,  enz.  gelyk  te  zien  is,  by  Ph.  Cluverius.  Gemel- 
P.Clu-   de  Autheur  zegt  ook  datze  dwaal  en,  die  door  het  w  oord  t 
f  er.       Belgium  geheel  Belgica  verftaan ,   of  Belgium  en  Belgica 
^niiq.    voor  een  en  't  zelfde  houden;  alzoo  Belgium  in  Vrankryk 
^rm     gelegen  heeft,  aan  de  wateren  Samara  en  El/ia,  daar .2.  f.3.     eeijjge  Q^dt  Beauvais  het  hoofdt  van  was,  en  dezer  wy- 

ze  maar  een  klein  gedeelte  van  't  oude  Belgica;  waar  van 
echter  geheel  Nederlandt,  nevens  de  andere  bovenge- 

noemde Landtfchappen  ,  den  naam  van  Belgica  wel  zou- 
den konnen  gekregen  hebben:  dewyl  de  Bellovaci,  die  in 

Belgio  woonden  ,   ten  tyde  van  JuUus  Cic/ar  ,  de  voor- 
naamfte  indapperheit  cn  aanzienlykheit, onder  MeBelgen, 
waren  ;  mifichien  ook  over  ganfch  Belgica  gcheerlcht 
hebben.    Hedendaags ,  gaat  onze  Schryver  voort ,  worden 
tot  of  aan  Belgica  gerekent  de  XVII.  Proz;;»?zf»,  te  weten, 
vier  Hertogdommen  ;  Brabandt ,  Limburg  ,   Luxenburg , 
en  Gelder;  zeven  Graaffchappen ,  Vlaanderen,  Artois,  He- 
üegouvj,  Hollandt,  Zeelandt,  Namen,  enZutphen;  '  t  Mark- 
graaffchap  des  H.  Roomfchen  Ryks  (  waar  in  de  vier  fteden  , 
NivtlUy  LsHvm.,  Brnffel^  en  de  Hooftltadt /^«fiwfr^f»; ; 
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cindelyk  de  yyf  Heerlykhedcn ,  Vrieslindt,  Meehelen,  Ut- 
recht, Overyjfel,  en  Gnmingcn.    Dewyl  'er  dan  over  üf/- 

gica  cn  Belgium  by  de  Schryvers  zulk  een  verfchil  ,  en 
zoo  weinig  overeenkom/l  is  ,  hccftmen  zich  niet  te  ver-, 
wonderen  datze  over  dc  uitgellrektheit  van  oudt  Belgica^s 
landtpaalen  niet  eens  gezint  zyn.    Voeg  'er  noch  G.  AIer- 
catur,  in  zynen  Atlas  Mtnor,  van  den  Hoogduitfchen  druk , 

by,  daar  Uy  Belgium,  Nederlandt  noemt ;  en  zegt,  datj^a-  ' 
litis  Ccj'ar  door  Belgium  dat  gedeelte  van  Europa  verltaat,  /itlat' dat  nu  Germania  hiferior ,  of  Neder-  Üuitslandt  genoemt  Min. 
wordt  :   waar  in  Cxfar  drie  (  Hirtius  zegt  vier)  Legioe-  Duit-  ' 
ncn  krygsvolk  gelegt  hadde.  Martianus,  enGlarcanus  nee-  fchen  i 
men  Belgium  niet  voor  een  geheel  Landt,  maar  alleenlyk  druit 
voor  een  eenige  Stadt;  die  van  Cluverius  en  Zeilerus,  als  tom,  r. 

boven  gezegt  is ,  Beauvais  ,  in  't  Latyn  Civitas  Bellovaco-  P-  3''>8. rum,  geheeten  wordt:  maa.r  Vegetius  kan  qualyk  geloo-  \ 
ven  ,  dat  een  eenige  Hadt  drie  Cof  vier)  Legioenen  fol- 
daten  zou   konnen  bergen.     Julius  defar  zelf  fchryft 

ook;  dat  in  Belgium  veele  lieden  leggen,  daar  by  voegen-  "Jl.'^'*^' 
de,   dat  het  gedeelte  van  Brittannien  ,  dat  aan  zee  legt,  p^'*-^^''' van  zulken  bewoont  wierdt  ,  die  enkelyk  roofshalve ,  ̂ 

en  om  kryg  te  voeren,  uit  Belgium  geweken  waren;  voe-  /y,  ̂   , 

gende  daar  by,  datze  met  die  namen  der  ftcden  aldaar  in  Hin"' Brittannia  noch  genoemt  wierden,  waar  uit  zy  in  Belgium 
ter  dier  plaatze  gekomen  waren.    Evenwel  ,  vervolgt 
Mercator  ,  vcrÜaat  hy  'er  het  geheele  Nederlandt  niet  door, 
nademaal  hy  de  Morini ,  Nervii ,  en  Eftui ,  als  Neder- 
landtfche  Natiën,  van  Belgium  onderlcheidt ,  en  fchynt 
dieshal  ven  ,  dat  hy  den  naam  Belgium  aan  een  gedeelte 
van  Nederlandt  alleen  geeft  ;  cn  veelligt  aandat  deel 
tegen  't  Noorden,    dat  Hollandt,  Zeelandt,  Vlaanderen^ 
Gelder, en  Klecfoe\it..    Anderen  noemen  Belgica\  zelfde, 

dat  'Julius  Cafar  Belgica  noemt ,  of  Gallia  cjuam  België  inco- 
lunt ,  dat  is,  dat  derde  deel  van  Gallia ,  dat  da  Belgx  bevjoo' 
nen.    Het  zy  zoo  't  wil,  dit  (laat  vall  ,  dat  een  goet  ge- 

deelte van  het  nu  vereenigt  Nederlandt  tot  het  oude 
Belgica  hehoon  heeft.    Over  den  oorfprongk  van  Belgica, 
Belgium,  BelgiS,  valt  mede  verfchil:  eenigen  willen  dat 
het  dien  naam  bekomen  zou  hebben    van  eene  daar  in 
gelegen  hebbende  ftadt ,  Belgicum  of  Belgica ,  al  over  lang  te 
niet  gegaan;  en  dat  die  iladt  dus  naar  Bel  ofBelus,  den 
Afgodt  van  de  AJJyriers,  zou  genaamt  zyn  geweeft:  maar 
vermits  men  niet  weet  waar  zy  gelegen  heeft,  zyn  'er  die  p.Mtn- 
voorgeeven,  dat  het  B ellovacum ,  of  Beauvais,  nu  een  zeer  tan.  in 
flccht  Vlek  in  Henegouwen,  wel  zoude  kunnen  zyn,  daar  Guic- 
Belgium  oïBelgica  voortydts  geplaatll  was.    Anderen  we-cuid. 
derom  trekken  den  naam  uit  den  aart  of  natuur  der  Vol-  befibr, 

ken,  als  bellicofus,  krygszuchtig  en  ftrydtbaar:  gelyk  dan  der  ̂^e- 

]  ook  Julius  Cafar  en  anderen  dit  Belgifch  volk  afmaa- '^'''"'•Z I  len  ,  en  het  grooten  lof  van  zonderlinge  kloekmoedig- 
!  heit  ,  loosheit  ,   uitvindinge  ,  enz.  toefchryvcn.  Erna- 

'  nuël  van  Meteren,  en  anderen  nevens  hem,  willen,'''.^"'"'''' 
dat  de  naam  van  Belgen  hier  van  mogelyk  herkomftig  ̂ '/^"'^ 
j  zy  ,  dat  de  Nederlanders  ,  een  trots  en  hoogmoedig 

ivolk  ,  zich  ftraks  gebelgt  hielden,  zoo  haall  hunne  na- ^^'J^' 
jbuuren  ,  of  d'  aangrenzende  Volken,  hen  te  na  quamen,  p 
of  wanneer  men  maar  't  minlle  hunner  privilegiën,  vry- 
heden,  oude  gewoonten  ,  of  andere  gerechtigheden  wil- /j,,,^^' 
de  ,  of  fcheen  te  willen  verkorten.    D' overige  te  verre  Bat.il'l, 
gezochte  naamfpeuringen  gaan  wy,  ons  met  deze  verge- ƒ  17. 
noegende,  voorby. 
BELGIUM,  van  zommigen  voor  een  en 't  zelfde  cluver 

met  BELGICA  gerekent ,  van  anderen  voor  een  ftuk  Zeiler. 
en  gedeelte  van  Belgica:  zie  de  voorgaande  pofi. 
BELINUS,   hy  is  der  Batavieren  Koning  geweeft  : 

|had  eenen  zoon  Adminocinus  ,  dien  hy  verftiet.    Keizer  .^^^"'f 
C.  Caligula  ,  omtrent  het  jaar  van  Chnflus  40.  aan  de  re-  '"^^^'i 
jgeeringe  van  't  Roomfche  Ryk  geraakt ,  quam  herwaarts  f^^"-'"" 
■  over  ,  en  nam  den  verllooten  Prins  Adminocinus  ,  met  de  '^.'^  ^' 
I  weinigen  dien  hy  by  zich  hadde  ,  in  zyne  befcherminge : 
jhy  fchreef  daar  over  zulke  hoogmoedige  brieven  t^'^^'^'^'^  chUnol 
^  Romen,  als  ware  hem  der  Batavieren  Eilandt  geheel  cn  al  p_ 
I  in  handen  gclevert.    Daar  volgde  niet  anders  op,  dan  dat  Pontan, 

jde  kryg  en  twift,  tulTchen  Vader  en  Zoon  ,  by-  en  necr- 
geleit  wierdt. BELLESTEIN,.  een  oudt  Adelyk  hm%\n  Waffe-  Leeuw 
naar  ,  maar  vervallen,  en  tot  eene  Hofftede  gemaakt.  Bat  ill. 

Voortydts  was  'er  Heer  Jacob  van  Kyfhoek  ,  Heer  van  f.ii^i\. 
Landtskroon  ,    Heer  en  bezitter  van ;  'daar  na  Amelis  van 
Bouchorfl ,  Heer  van  H'^imrnenum. BELLINGEWEER,  een  der  Dorpen  van  de  Mv  dt\ 

Groninger  Omlanden,  onder  't  quartier  Hunzinga:  aldaar  Houve, 
leit  een  Adelyk  Huis  ,  dat  omtrent  het  jaar  1640.  aan  i.  -D- 
Jonkheer   Otto  Tamminga   behoorde.    Bellingeweer  heeft /-iTO» 
Kerk  en  Predikant,  die  ook  Ranum  bedient,  ftaande  on-  '7'- 
der  't  Claffis  van  de  Marne. 
BELLINGWOLDE,  een  Dorp  in  de  Groninger 

Ommelanden;  heeft  Kerk  en  Predikant,   Üaande  onder 't  Lyfl  dt 
ClalTis  van  '/  Old-am^t,  en  lVefl-14'oldingerlandt.  predik. BELLINGVVOLDER-ZYL  ,  anders  de  Oude  j^.^ac 
Schans  genaamt,  leit  in't  noordt-oollerdeel  \zn  Nederlandt,  jr);^^. 
en  in  't  ooftea  van  Gromngertaadt ,  in  de  landtlheck  der  ceogr. 
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Old-amptcK ,  aan  de  grenzen  van  OoJ}vrie.<:la>jdt  of  EmderUndt , 
en  den  zeeboezem  den  Dollaart.  Het  is  een  fraai  Dorp, 

aan  't  eindt  van  den  Dollaan^  daar  de  rivier  d'AVm  nau- 
wer begint  te  worden.  Die  naar  de  Bourtange  willen, 

moeten  hier  door,  laatende  't  kaftcel ,  of  huis /cr  IFedde 
aan  de  rechte  handt  leggen.  De  Staten  's  Landts  hebben 
'er  eene  Sterkte,  ter  verzeekcringe  van  het  Landt  van 
Hoedde,  't  Graaffchap  Lingefi^  en  Gronifigcrlandt ^  laaten 
bouwen.  Chnfloffcl  Ber^ard  van  Galen,  Biff'chop  van  Mu»- /hr,  nam  in  het  jaar  1672.  BcUingvJolderzyl ,  of  de  Oude 
Schans ,  in  :  doch  na  dat  de  Stadt  Groningen  van  des  Biffchops 
ftrenge  belecgering,  zv/aare  bombardeeringc  ,  en  woe- 

denden aanval  verloH:  en  ontflagen  was  ,  wierdt  deze 
Schans  van  den  Luitenant  Colonel  Eybergen,  door  ordrc 
van  den  Staat,  en  die  van  Groningen  en  Omlanden.,  bele- 

gert, en  de  daar  binnen  leggende  Munfterfche  Bezettinge 
zoodanig  benauwt,  dat  ze  zich  den  Oétober  des  zeiven 
jaars  mort  overgeeven.  Zy  heeft  Kerk  en  Predikant, 
Üaande  onder  't  Claffis  va.n  't  Old-ampt ,  en  IVeft-IVoldin- 
gerlandt. 

B  E  L  L  E  V  E  D  E  R  E,  een  Slot  of  Kaftecl,  door 
Prins  Fredrik  Hendrik  van  Oranje  doen  bouwen  te  Rys- 
wyk,  in  het  Baiijuwfchap  van  Delflandt,  in  't  jaar  1634. 
Dit  Kaüeel  word  ook  gemeenlyk  het  Huis  te  Ryswyk  ge- 
naamt,  zeer  vermaart  geworden  door  den  Vrede,  in  't 
jaar  1697.  tulTchen  den  Keizer,  Spanjen,  Engelandt,  en 

de  Vereenigde  Nederlanden  ,  aan  d'  eene  zyde  ;  en  de 
Kroon  Vrankryk  ,  aan  d' andere,  binnen  zyne  muuren 
gefloten.  De  Gcvolmagtigden  der  Bontgenooten ,  en  die 

van  Vrankryk  vergaderden  daar  voor  d'eeritemaal  den 9  Mei  ,  des  gedachten  jaars  ,  en  wierd  de  Vrede  den 
cerlholgenden  10  September  ,  tuüchen  de  drie  laatftge- 
noemde  Mogenthedcn  en  Vrankryk,  en  den  21.  Odtober 
daar  na  tulfchen  den  Keizer  en  dat  Ryk  getroffen;  waar 
van  die  noch  den  naam  van  de  Ryswykfche  ]/rcde  draagt  : 
zie  verder  op  RYSWYK. 
BELLEVEDERE,  een  uitkykende  Hoek  en  hoog- 
te op  de  Vellen  van  Niewmeegen  ̂   ten  Ooften  en  Zuiden , 

die  een  ongemeen  ruim  en  vermaakelyk  gezicht  geeft  naar 
de  Betuwe,  de  Stadt  Arnhem,  en  den  waalllroom,  met ! 
iyne  kronkelen  en  fnellcn  loop,  nevens  de  gefchakeerde 
landtftreeke  ,   met  allerlei   veelvervige  veldtgewaffen  ,  | 
hoog,  en  laag  geboomte,  dorpen  en  gehuchten;  't  geen 
alles,  van  boven  in  de  dalen  begluurt,  d'oogen  der  aan- 1 
fchouweren  op  het  aangenaamlt  ftreelt  en  verluftigt,  en  { 
hen,  als  door  toverachtige  gezichten,  in  verwonderinge  1 
verrukt.  j 

BE  ME  LA,  is  een  Dorp  met  een  Kafteel  in  de  Bo-i 
ven-Betuwe,  (BATHU  A)  behoudende  noch  den  naam 
van  BEM M  EL,  op  den  rechter  oever  van  de  Waal, 

omtrent  een  uur  van  Niew^meegen.    Het  zelve  dorp  is 
in  't  jaar  Sfo.  gefchonken  aan  de  Kerke  van  Utrecht. 
BEMMEL,  ccn  T)oï'{> 'm  Gelderlandt ,  onder  d' Over- 

betuvj,  behoorende  aan  't  Niewmeegfche  quartier.  Toen 
in 't  jaar  I5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  op 't  Her- 

togdom Gelder,  en  't  Graaffchap  Zutphen  was  gelegt  , 
flont  het  quartier  van  Niewrneegen  (een  der  vier quartieren 
van  dit  Vorftendom)  daarin  op  24342  guldens  gefchat: 
tot  deze  fom  molt  d' Overbetuw  (een  der  zes  verdeelin- 

gen van  het  quartier  Niewmcegen)  opbrengen  389Ó  gul- 
dens :  welke  over  de  23  of  24  Dorpen  van  de  Overbetuw 

omgeflagen  ,  quam  het  Dorp  Bernmel  op  144  guldens  , 
6  (luiv.  3;  pcnn.  te  fiaan;  het  hoogde  behalven  Hariven, 
Gent,  Herfclt,  Elft,  eu.  Pannerden ;  doch  gel  yk  met  Ange- 
ren,  en  Driel. 
BENDELMERBRUG,  Is  een  Veen,  of  Meer, 

dat  Eggebertus  van  Arnftel,  fchuldig  aan  gequetftc  Maje- 
fteit,  met  alle  zyne  gcrcchtigheit ,  heeft  moeten  overgee- 

ven aan  Godefridus ,  Biflchop  van  Utrecht,  om  zich  met 
hem  te  bevredigen,  nadat hy  eencn  eedt gedaan  hadde, 
dat  hy  al  zyn  recht  afllont,  en  het  Drodampt,  of  't  ampt 
van  Opperbcftierder,  daar  van  tc  leen  zoude  ontfangen, 

't  geen  ook  dus  op  zyne  zoonen  zoude  overgaan.  Men kan  niet  twyfelen  of  het  is  een  van  de  Veenen;  hoewel 

'er  ganfch  geenc  gehcugenis  van  dat  woordt,  myns  wee- tens ,  meer  overig  is.  Beka  fchynt  het  BROEKLANDT 
te  noemen. 

B  E  N  E  D I C  TA  F R  E  S I A , zou  ergens  eene Streeke 
landts  in  Neder-hidiën  zyn  geweelt,  en  daar  uit  getrokken 
zyn  drie  broeders,  Frizo ,  Saxo,  en  Brimo,  met  eene  groote 
menigte  volks  ,  ten  dienfte  van  Alexander  den  Grouten, 
toen  hy  in  /W;V»  oorlogde :  zy  hielden  hunne  bezittinge 

in  of  aan  't  Emodifche  gebergte:  Maar  Alexander,  dien  zy 
groote  dienfl:cn  gedaan  hadden,  doodt  zynde,  en  zyne  Mo- 

narchie onder  zyne  V orlten,  die  oneenig  waaren  ,  verval- 
len, en  den  anderen  beoorlogende  ,  keerden  deze  drie 

broeders  naar  hun  vaderlandt  ;  daar  d' Indiaanen  weder- 
hoorig  waren,  en  tegens  hen opftonden  : derhalvcn  ruftten 
2y  eenige  fchepcn  toe,  zogten  een  ander  Landt,  voeren 
ó.'Indijlhe  zee  door  naar  't  weftcn,  draaiden  naar  't  noor- 

den, cn  quamen  dus  aan  't  VUe  ,  omtrent  313  jaaren 
voor  Chrillus  geboorte,  volgens  Suffndus  Petri,  cn  ande- 
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re  Schryvers  ,  ten  tyde  als  L.  Papyrius ,  cn  Publiut 
Philo  te  F>.omen  Burgcrmeefters  Vv'aren.  De  gemelde 
Frizo  ZOU  zich  in  't  gewefl  nu  Fries-  of  Vrieslandt  genoemt 
neergezet,  't  zelve  bedykt,  daaraan  dien  naam,  als  ook 
aan  zyne  bewoondcren  , en  onderdaanen  gegeevcn hebben, 
't  zy  naar  hem,  of  naar  Benedi^a  Frefia.  Of  nu  Plinius 
wel  getuigt  dat  vecle  menfchen  uit  AJIa,  Indien ,  cn  andc- 
-re  geweiten  zyn  vertrokken,  dat  zy  zich,  na  lange  fchip- 
vaarr,in  deNoordtfche  declendes  aardtbodems  neergezet 
roudcn  hebben:  ook  Ubbe Emmius  zegt, dat  de  Cauchen ,oi 
een  onbekent  begin  hebben  gehadt,  oftiit  het  Ooiten, van  y 
de  Cauchen  in  Afiën  gefproten ,  herwaarts  gekomen  zou- 

den zyn;  zoo  word  echter  dit  van  Frizo,  en  van  Bene- 
diéla  Frefia  in  Neder-Indiën ,  van  de  meeftc  cn  voor- 
naamfte  hedendaagfche  Schryveren ,  voor  een  verdichtzel 
gehouden:  zie  op  FRIZO,  FRIES-  of  VRIES- 

LANDT, CAUCHEN,  en  FIR/LSI. 
BENNEBROEK,  een  Dorp  in  Hol  landt ,  onder  Soeteb, 

Rermerhmdt:  ZOU  oudttydts   BADUHENNEBROEK ,  2W. 

|naar  't  BADUHENNA'S  BOSCH,  genaamt  zyn  y^r^ad, 
Igeweeft:  zie  B  AD  U  HEN  NA.    Buiten  allen  twyfel  ̂   ̂i- 
lis  dit  Dorp  zeer  oudt.    H.  Soctcboom  getuigt,  dat  hy  te 
\Bennebruck  doodi[i\(\.tn  van  Iteen,  roodtachtig  van  verve, 
uit  het  kerkhof  opgegraaven ,  gezien  heeft,  daar  gelykver- 
vige  dekzels  op  lagen:  Men  zegt  dat  de  Heidenen,  die 
hier  gewooct  hebben ,  hunne  doodcn  in  zulke  kiften  plag- 
ten  in  d' aarde  te  zetten.    Benncbroek  heeft  Kerk  en  Pre- 

dikant, ftaandc  onder  't  Claffis  van  Haarlem  in  V  Honir. 
BENNINGBROEK,  by  anderen  BENNIN  X-  ̂ ■«'>^i' 

BROEK,  eenige  Schryvers  verwarren  Benningbroek  met  Kronyk 
Benncbroek:  het  eel-ftc  leit  'n\  M'^eft-yrieslandt ,  het  andere 
in  Kennemerlandt.    De  Oude  Hollandtfche  Kronyk ,  fpree- 
kendcvan  die Weft-Vrieslandt  eerft  bewoonden, zegt, dat 

j  onder  de  regeeringe  van  Keizer  Konftantyn  den  Grouten ,  in 
i't  jaar  305-.  zich  te  BENNEBROEK  onthielt  Kenne , 
j  zoon  van  Hcycken  van  Benncbroek,  een  der  vyf  Heeren  en 
Edelen  in  Ü'ell-Vrieslandt :  zie  op  A  DE  LBO  LD  IN 

1  W  I  N  K  E  L ,  cn  D  I  D  E  R  I  K  ,  gezegt  Koning  van  iVeft- 
'^.Vrieslandt.    in  dit  Dorp  heeft  zich  i.i  't  j.iar  1614.  eene 
zeldtzaamezaak  toegcdraagen.  Zekere  eenvoudige  R.  Ca- 

I  thülyke  vrouw  aldaar  hoorde  in  een  gezelfchap,  van  haa- 
!  re  Geloofsgenoüten,  eenige  hiftoriën  leczen  van  de  ver- 
I  vaarlyke  pynen  des  vagevuurs,  waar  in  alle  goed-e  Rooms- 
gezinden,  eer  zy  in  den  hemel  konden  komen,  ter  zuivc-  ̂ ^^^  ' ringe  moften  branden.    Dit  maakte  haar  zoo  treurig  en  A;emor. 

ongeruft,  dat  ze  eenige  dagen  lang  ging  mymeren.    In/.  130.' Snoeimaandt,  des  voornoemden  jaars ,  zich  alleen  in  huis 

bevindende,  leit  zy  een  groot  vuur  aan,  gaat  'er  in  ftaan 
om  eene  proeve  te  neemcn,  of  ze  de  fmcrten  van  het  vage- 

vuur wel  zou  konnen  vcrdrarfgen :  met  'er  haaft  hadt  ze 
zich  zoo  vreeslyk  gcbrandt,  dat  ze  weinig  tydts  daar  na 
in  elendige  fmerten  den  geeft  gaf.  Het  Dorp  Benningbroek 
heeft  Kerk  en  Predikant,  die  ook  Nubbixwoudt  bedient, 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Hoorn. 
BENSCOOP,  ( zeit  de  Heer  M.  Alting )  eene  Heer-  Kot. 

lykhcit  van  de  Heeren,  die  weleer  den  zeiven  naam  voer-  Gemi. 
den;  vvien  zy  afgenomen  zynde,  is  zy  door  gifte  vrnjan,  inf. 
I.  Grave  van  Hollandt  ,  eigen  geworden  aan  Wolferd  J^-ii- 
van  Borfele,  die  'er  niet  lange  het  bezit  van  heeft  gehadt; 
dewyl  ze  kort  daar  na  hem  weder  afhandig  is  gemaakt 
door  den  Grave  van  Henegouwen,  als  hy  was  wederge- 
keert  tot  verdediging  van  Hollandt;  gelyk  M.  Stoke,  in 
het  leven  van  Jan  den  I.  aantekent.    Het  is  noch  in  we- 

zen ,  behoudende  den  zei  ven  naam  ,  en  leggende  om- 
trent een  uur  gaans  van  de  Stadt  cn  't  Kaftcel  TJel/leiny weftwaarts.   Daar  is  noch  een  ander  BE  NS  CHO  OP 

dichte  by  Culenburg. 
BENSDORP,  voortydts  een  zeer  aanzienlyk  Dorp  s.van 

in  Hollandt ,  onder  Rhynlandt  behoorende ;  maar  door  het  Leeuiv. 
Haarlemmer  Meer  allengskens  zoodanig  afgefpoelt,  dat 

het  op  drie  of  vier  huizen  na  geheel  wech  is.    't  Wordt 
nu  (doch  qualyk)  genoemt  de  Vennep:  zie  op  RHYN- 
S  ATERWOUDE. 

BENSKOOP,  BENSKOP,  BENSCHOP,  of  ̂ ^--'"n 

BENSCHUP,  een  Dorp  onder  Leerdam  laftende.  ̂ fwfl'A. 
Cafp.  Commelyn  ftelt  het,  />  zyne  befchryvinge  van Amfteldam ,  ̂o^^- 
in  't  Landt  van  TJfelftein:  maar  van  der  Houve  onder  Leer-  ■^"'fi- 
dam.    In  oude  brieven  vindt  men  BUCKESCHOP,-^^39. 
en  BUKISCOP:  of 'er  dit  Benskoop,  ofwel  Bus-  oi  Bos-  ̂  
koop  h'j  ter  G oude  dooi  teverftaanzy,  zie  op  BUKISCOPE.  c  ' 
Benskoop  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  ̂  van  Buren. 
BENTHEM  ,  het  tweede  gedeelte  van  (CVucnrïjc/  ̂ W»» 

ten  ware  iemant  het  liever  het  vierde  gedeelte  van  de  A""^. 
Provintie  van  vDberpfffl  wilde  noemen.    Immers  heeft  Gcrm. 
(ClUCHtlj  en  25crit{)Cni  op  eenderlei  wyze  daar  onder  be-  ̂ "f 
hoort:  gelyk  Tubantum  in  oude  tyden  in  dat  zelfde  Landt-  P^rt.Il. 
fchap  geweeft  is.    Heda  geeft  voor,  dat  Caroltis  JMartcllus 
het  Vlek  en  Slot  van  25cntt)cm  gefchonken  heeft  aan 
IVillebrordus ,  doch  zonder  bewys  van  eenig  oudt  Schryvcr. 
Maar  het  blykt  uit  den  ouden  Blatiert  der  Leenmannen, 
of  Vafallen  van  Utrecht,  dat  de  cerftc  K^aileleinen ,  of  • 

Q  3  ^'ra- 
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Graven,  gcwccd  lyn  vryc  Leenmannen  van  de  Kerke 
van  Utrecht,  in  den  Tclfden  raiijj;  als  de  Graven  van  Goor 

*  Poor-  of  Tiv^Hthc  y  en  daar  benettcns  *  Deurwachters  \m  denBif- titrs. 

BEOOSTER-BLIE  ,  ccn  der  Dorpen  van  Axtt- 
ambacht^  in  't  Hollandtj'ch  Vlaanderen.  Toen  voortydts  ge- 

heel Vlaanderen  op  ccne  fchattinge  {]aarlykfche  heede  ge- 
fchop ,  en  zyne  gedurige  Gelaftigden,  of  Gecommitteer- 1  naamt )  van  zekere  fomme  geldts  was  geftelt,  Honden 
den,  om  ócj/t/lide  te  bedienen  in  de  Stadt  Utrecht,  met  I  de  vier  Ambachten,  met  de  Steden  IJnlJl  cnAxel,  in  elke 

den  ütc\  van  Êurg^^riiaf.  De  oudtrtc  der  Graven,  wiens '  duizent  ponden  Vlaams  gefchat  op  i8  ponden:  daar  in 
naam  tot  ons  is  gekomen,  is  gcwecft  Paltsgraaf  Otto  dc\mo[\  Axel.,  cn  jixel-ambacht  (een  der  gedachte  vier  Am-  H»uvt 
Rhineage.,  broeder  van  Sophia,  getrouwt  aan  Diderik  den  bachten)  draagcn  zes  der  zelve  ponden,  en  vier  groo-  x.  d., 

.       welke  omgcflagen  over  de  Stadt en  de  zeven  ƒ.439. 

lil 

He  Ja  in 
Balduin. 

\'I  G'rave  van  HoUandt.  Deze  heett  het  Slot  van  Ben- 
thcm  wederom  erkent  voor  een  eigendom  van  de  Kerke 
van  Utrecht,  en  het  zelve,  in  het  jaar  1138.  te  leen  ont- 
fangen  van  Herhertus  ,  Billchop  van  Utrecht,  die  voor 
zich  behouden  heeft  de  magt  om  een  Zaal ,  en  Gebede- 

plaats te  hebben  op  het  Slot  zelf;  volgens 't  getuigenis 
des  Schryvers  van  het  Perkamenteboek  van  Utrecht,  van 
Stoke ,  Beiay  Heda,  en  anderen.  De  tweede  Graaf  is  ge- 
wecit  Otto  de  Hollander^  zyndc  een  zoon  van  Sophia,  de 
zuiler  van  denvoorigen,en  ook  zynen  fchoonzooii:  want 
M.  Stoke  fchryft  van  hem, 

3Die  25enrï)cm  bdniVocbe ; 
hoewel  hy  noch  eene  tweede  vrouwe  heeft  gehadt,  zyn- 
de  de  dochter  van  Henricus Arenjbius.  Als  het  Slotteüca- 
the-m,  ten  zynen  tyde,  in  de  mugt  der  vyanden  vervallen 
was,  hebben  Godefridus,  Bilfchop  van  Utrecht,  en  Flo- 
re,]tius  III  Graaf  van  HoUandt,  broeder  van  Otto  , 
een  verbondt  gemaakt,  op  deze  voorwaarde;  dat  de  Bif- 
fchop  zoude  hebben  het  eigendom  van  het  geen  men  weer 
zoude  krygen ;  maar  dat  de  Hollanders  het  te  leen  zou- 

den houden  :  welk  verdrag  Keizer  Frederik  de  I.  in  den 
jaare  11 66.  bekrachtigt  heeft.    Deze  Otto  is  tot  een  zeer 

*  Handt 

Heda  in O.'tone 
II. 

hoogen  ouderdom  gekomen:  want  hy  is  in  denjaare  1202 

noch  in't  leven  geweell,  blykbaar  uit  den  *  Giftbrief  van Diderik  den  VIL  dic  zyn  kindtskindt  was  ;  ja  hy  heeft 
noch  gekeft  in  hctjaar  1203.  gelyk  ilfe/zV&c/^f  getuigt.  De 
derde  Graaf  wordt  in  het  Perkamenteboek  van  Utrecht öo- 
dekiy!Ms  gcnaamt ,  maar  Bauditius  in  den  brief  van  vrede  en 
verzoeninge,  tufTchen  Otto  den  II  Bilfchop  van  Utrecht, 
en  Florentins  den  IV  Grave  van  HoUandt,  die  gezegelt  is 
den  26  van  Louwmaandt  ,    in  het  jaar  1225-.  welken 
brief  hy  te  gelyk  met  den  Grave  van  Goor,  ofTwe>ithe, 
onderteekent  heeft.    Beka  noemt  hen\Batduinus:  maar  dat 

hy  een  zoon  is  gewecftvan  Otto  den  Hollander,  zegt  nie- 
mant  uitdrukkelyk.    Na  dezen  wordt  in  het  Perkamen- 
teboek  van  Utrecht  gQme]dt  Ei lar dus  van  Benthern,  die, 
om  den  treffelyken  dienft  dien  hy  in  den  oorlog  gedaan 
hadde,  door  gunfl  van  l^Vilibrandus ^BHTchop  van  Utrecht, 
in  den  jaare  1228.  ganfch  Hai'Cll  /  na  dat  het  Slot  was 
afgebroken,   heeft  gekregen  ;  doch  deze  wordt  nergens 

Pontaft  Graaf  genoemt  ;  gelyk  ook  niet  die  Otto  van  Benthem , 
Hijl.      die  zyne  Betuwfche  goederen  aan  de  Gelderfchen  heeft 
(Jdr.lib.  onderworpen  :  noch  ook  de  tw Q.Qi.t  IVdhelmus  van  Ben- 
VL.i»     them,  van  wien  gewaagt  wordt  in  de  lyfte  der  Ridderen 
denjaare  y^j^        j^^r  125-f.  en  in  de  regifters  van  het  jaar  1266. 

Verder  vindt  men  op  den  kant  van  de  lyfte  der  Vafallen 
van  Utrecht,  met  eene  oude  handt  getekent,  dat  omtrent 
het  uitgaan  van  deze  eeuwe  geleeft  heeft  Gerardus,  Graaf 
van  Benthem:  en  dat  die  in  handen  van  den  Biflchop  van 
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Hi/l.cap.  TT        u  j  u     c  r  T  ■ 
'   Utrecht  O vergedraagen  heeit  lynt  Leene»  en  Leenmannen , 

ten  behoeve  van  de  Ilceren  van  het  Goy:  van  welk  geflacht 
de  eerde  Graaf  in  Benthem  fchynt  geweeft  te  zyn  Simon, 
van  wien  gewag  wordt  gemaakt  in  den  brief  van  Jan  den 
tweeden,  Grave  van  HoUandt,  in  het  jaar  1305-.  De 
tweede  is  geweeft  Qxzzi'Jan  van  Benthem,  dien  men  ziet, 
uit  het  gefchrift  dat  BuchcUus  by  Heda  heeft  gcvoegt,  dat 

cip  VU.  zyne  vooroudcrlyke  landtgoederen  in  de  Betuwe,  in  den 
jaare  1328.  aan  den  Biffchop  van  Utrecht  afgellaan  ,  of 
verkocht  heeft:  Waar  uit  ook  blykt,  dat  hy  twee  zoonen 
heeft  gehadt,  namelyk  Simon  en  Otto;  in  welkers  kindts- 
kinderen  het  Goyfche  geflacht,  byna  met  het  uitgaan  van 
de XIV  eeuwe,  een  einde  genomen  heeft.    Lier  te  fpree- 

"ktn  vzn  Evervjyn ,  Vryheer  van  Suterswyk,  verbiedt  iny myn  toeleg.    Met  een  woordt,  voor  het  jaar  1417  is  hy, 
geen  Graaf,  maar  Drofl  van  Suterswyk ,  voor  eenen  quaadt- 
aardigen  knecht  gehouden,  en  verklaart  van  Biffchop  Fre~ 
dericns;  tot  dat  hy  het  Slot  met  de  Stadt  Ji^ieUjentjuijj  / 
tot onderpandt  van  zyn  trouwe,  overgegeeven  hadde.  Dit 
Graaffchap  heeft  naar  het  noorden  de  Gaftelenye  van 
Coevorden:  naar  het  ooften,  met  een  kleine  ftreek  naar 
het  zuiden,  het  Bisdom  van  Mtinfler:  de  wederkant,  die 
de  langde  is,  en  zich  by  de  tien  uuren  galns  uitdrekt, 
wordt  befloten  door  Overyjjel,  welk  Landtfchap  baarbly- 
kelyk  het  recht  van  het  Bovendift  bezit.    Het  Slot  van 
Benthem  leit  op  een  hooge  rots,  drie  uuren  gaans  ten 
ooden  van  Oldenzeel.    De  grondt  van  het  Graaffchap 
verfcheelt  weinig  van  den  Twentfen,  als  dat  hy  daarenbo- 

ven beroemt  is  wegens  zyne  Steenkuilen. 
BENTHUIZEN,  een  Hollandts  Dorp  in Rhynlandt. 

In't  zelfde  lihynlandts  quartier  heeft  men  ook  BENT- 
HOORN.    Benthuizen  heeft  Kerk  en  Predikant ,  daan- 
de  onder  't  Clallis  van  Leiden,  en  Neder- l{h\<nlandt. 

Honve     BENTHUIZEN  ('T  HUIS  T E )  ftaat in 's C?r^- 
n.v.Kr,  venhage ,  op  den  Vyverberg. 

ten,  .......  „ 

daar  onder  hoorige  Dorpen ,  quam  het  Dorp  BEOOST  ER 
BLIE  te  daan  op  28  fchellingen  ,  8  grooten  ,  in  elke 
duizent  Vlaamfche  ponden:  het  hoogde  van  alle  Dorpen 
onder  dit,  en  de  andere  drie  Ambachten. 
BEOOSTER-SCHELDE,  een  der  twee  quar- 

tieren,  of  deelen  ,  waar  in  de  Provintie  van  Zeelandt  ver- 
deelt wordt,  door  de  Schelde,  die  met  kromme  zwieren 

daar  door  hecne  loopt.    Het  eene  deel  wordt  Beoofier-het 
ander  deel  Bewejier-Schelde  geheeten.    In  Beoojler-Schelde  m.v. 
heeft  men  't  Eilandt  van  Schelde,  met  Duvclandt  aan  mal-  Uouvt 

kanderen  gehecht,  en  het  Eilandt  T'holen.    Op 't  Eilandt  i.D. Schouwen  zyn  twee  deden,  namelyk  Zirikzee ,  en  dcfmal-  ƒ.  14J. 
Ie  dadt  Brouwershaven:  dan  noch  t'zamen  met  Duvelandt  S.van 
achtentwintig  (andere  fchryven  dertig)  dorpen , namelyk ,  ̂'euw. 
Zuidtlandt ,  liengerkerk  ,onze  L.Vruuw     Ztv  (voortydts  een 

Kapél  in  de  duinen)  D/ivendyk  (het  eenige  Dorp  onder /-^^B- 
Brouwershaven  behoorende)  U'ellandt,  Seroskerke»,  Haam- 
Jiede,  Burgt,  en  Burgtfluis,  ReneJ/'c,  Onderdyk,  Lelyendaaly Ellemeet,  Eiker  zee,  Vrycdorp ,  Sommelsdyk ,  Armoederhoek  y 
Claus  kinderen,  IVeJlerft houwen  (  voortydts  eene  vermaarde 
Koopdadt  geweed  ,  nu  een  Tooren  ,  of  Baak  in  zee) 
Dreifchor  (het  Hooftdorp)  Xonnemaar ,  Noordtgouw,  waar 
onder  het  ̂ \\Mz\\t  Schuddebeurs  (van  anderen  afzonderlyk 
onder  de  Dorpen  getelt)  behoort.    De  heerlyke  Huizen 

zyn,  het  Slot  te  Haamjlede,  't  Huis  te  Moermondt,  't  Huis 
Dreifchor,  en  't  Huis  te  Zwanenhur?;.    In  Duvelandt  heeft 
men  de  Dorpen  Capélle  ,  Niewker):  ,  Oudekerk,  Ser  Jans 
Landt ,  welk  Dorp   men  zegt  dat  eertydts  het  recht 
heeft  gehad  van  geldt  te  ritunten ,  en  BruntJJé  of  Oojl-Duve- 
landt  ;   dus  M.  v.  der  Houve  ;   maar  S.  v.  Leeuwen  telt  Urn 
Ooji-Duvelandt ,  en  Brunijfe  c\k  byzonder :  voorts  heefr  hy  Houve. 
noch  Oojl-eilandt ,  Oojlerjlein,  enVianen:  dcie  heeft  van  der  ̂ ^em 
Houve  zoo  niet  ;  maar  daar  tegen  Oofterlandt ,  waar  by  ̂««"W 
(zegt  hy )  het  vervallen  Slot  Ouflerflein  leit,  behoorende 
(in  't  jaar  1645-.)  aan  den  Heere  Mr.  Cornelis  de  Jonge,  j 
Raadt  in  den  Hoogen  Raade.    Oofl-eilandt  by  van  Leeuwen,  \ 
zal  Oojlerlandt  by  van  der  Hotive  zyn ;  en  dus  daat  het  ook  ! 
in  de  lyd  der  Predikanten  van  Zeelandt.     De  Dorpen 
Capélle,  Ouderkerk,  Niewkerk,  enVianen,  behooren  onder 

de  wet  van  Zirikzee.    In  den  ouden  Blaff"ert  der  Utrecht-  o.tla'^ fche  Bijfchoppen,  aangaande  hnnne  gecjlelyke  Junfdiéiie  over  derVtt 
de  Kerken,  Klooders,  en  Kapéllen  van  geheel  Zeelandt,  BiJJtbi 
zien  wy  op  de  rolle  der  Dorpen  onder  het  Decanaat  van 
Schouwen,  noch  verfcheide  naamen  van  Dorpen  en  Ker-  ■ 
ken,  die  by  de  hedendaagfche  Schryvers  niet  gevonden  | 
worden ,  ahjackenkerke ,  Renierskerk ,  de  Kerk  Curjorum ,  of  | 
van  de  Boden,  Miggerfchil ,  en  meer  andere  i  die  deshalven  i 
of  moeten  verdronken  zyn,  gelyk  Kerkwede,  ofwel  an-  j 
dere  naamen  bekoomen  hebben:  de  verdere  verdeelingen  j 

der  Dorpen  o^  Schouwen,  zie  op  SCHOUWEN.    Op  't  '< Eilandt  Tholen  zyn  twee  Steden,  Tholen,  en  de  fmalle 
Stadt  St.  Martensdyk.    De  Dorpen  zyn  Schakerloo,  Poort- 

vliet,  IVeJïkerk,  Scherpen: (fe  ,  Stavenijje ,  St.  Anne- Landt  ̂  
Oudt-Vofmaar ,  JSfiew-Vofmaar :  dan  noch  Kempens  Hoffiedei 

anderen  doen  'er  Philipslandt  noch  by.    De  Stadt  'Thole-4 plagt,  in  de  vergaderingen  der  Staten  van  Zeelandt,  op  de 
verdronke  Stadt  van  Rommerswaal  te  volgen.    De  Mark- 

graaf van  Bergen  op  Zoom,  die  weleer  onder  deZeeuwfche 
Edelen  verfcheen  ,  hadt  deze  Stadt  beleent :  toen  d'aflof- 
dnge  der  beleeninge  gefchiedt  was  verloor  zy  haaren 
rang,  en  volgt  nu  na  ter  Goes.    De  grootte  van  geheel 

Zeelandt,  volgens  's  landts  reekeninge van  den  100"^"  pen- 
ning, over  het  jaar  1641.  daar  by  gedaan  de  Polders  tot 

1643  op  niew  aangedykt,  bedroeg  i8335'o  gemeeteu,  en 
63  roeden.    Die  van  Beoojler-Schelde  afzonderlyk  72134 
gemceten  ,  en  36  roeden,  (een  Zeeuwfch  ̂ meet  is  om 
we 

Ler.uw. 
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Krot), rent  een  half  mergen  Hollandts)  zoo  dat  Beoojler-Schelde 
Ne\  de  eene,  maar  de  kleinde  helft  van  Zeelandt  is.    In  ̂ "^ de  oudtde  brieven  vindt  men  de  Graaflykheit  op  de  zelve 
wyze  in  twee  deelen,  bepaalt  naar  den  loop  der  Schelde,  ̂ ^^^ 

verdeelt;  zulks  blykt  uit  den  brief  van  Grave  Floris,  in  't 
jaar  1269.  daar  inhy  het  recht  hev edi^t, dat  Albert van Vorne  -j^-j^ 
en  zyne  nakomelingen,  in  Zeelandt  Beoojler-Schelde,  zou- 

den hebben,  om  te  genieten  hetvyfde  deel  der  beeden ,  die 
de  Graven  en  Gravinnen  van  Zeelandt  zouden  worden  toe- 

gedaan, wanneer  zy  in  den  Echten  daat  traden;  en  het  Smt'i 
achtde  deel  der  zelve  beeden  in  Zeelandt  Bewejier-Schelde.  groo 

Over  deze  twee  deelen  hebben  de  Graven  voortydts  (  dat  ̂ C''-'" 
in  gebruik  is  gebleven)  twee  hooge Graaflyke  Amptluiden 

aangedelt  ,  Kentmeejlers  Generaal  genoemt  ;   den  eenen  f-  3  • over  Zeelandt  Beoojier-  den  anderen  osei  Zeelandt  Bewejier- 
Schelde.    Het  eene  Komptoir  wordt  te  Middelburg  ,  het 
ander  te  Zirikzee  gehouden.    Smallegange  zegt  dat  Jonk- heer 

» 
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BEO  B  E  R 

heer  Cormlis  van  Nttffauw Heer  van  Cortgeène,  in 't  jaar 
16S0.  Renmccjler  Generaal  van  Bnojler-  en  Bewefter-Schelde 
te  ceivk  is  ffewecft:  tie  voorts  op  B  E  W  E  S  T  E  R- 
SCHELDE,  SCHOUWEN,  THOOLEN, 
ZEELANDT,  enz. 

BERCHEM,  een  Dorp  in  de  Meijery  van  's  Herto- 
genbofch.,  onder  het  quartier  van  Maaslandt  :  Het  plagt 
voortydts  aan  den  Hertog  van  Brabandt  te  behooren ;  nu 
is  't  aan  de  Stateyi  Generaal.  Toen ,  onder  de  Spaanfche  re- 
geeringe ,  Brabandt  in  't  geheel  gcltelt  was  op  eene  beede ,  of 
jaarlyklche  fchatting ,  van  140000  guldens,  (tont  de 
Meijerye  van  den  Bofch  (verdeelt  in  vier  quartieren ,  als 
Oojierwyk,  Peellandt,  Maaslandt,  en  Kemfen-Landt)  daar 
in  gefchat  op  19379  guldens ,  16  ft.  3  penn.  in  die  fom 
moll  het  quartier  Maaslandt  dirz.zg&n  2294  guldens,  if  ll. 
9  penn.  dete  omgeflagen  over  de  ló.  of  17  Dorpen  van 
dit  quartier,  quam  Berche/n  niet  hooger  te  ftaan  dan  op 
41  guldens,  2  ftuiv.  het  laaglle  van  alle  andere  Dorpen. 

In 't  jaar  T406.  ftont  Berchem ,  t'zamen  met  Dieden,  in 
de  jaarlykfche  beede  op  5-3  aud  feilde  een  derdendecl. 
BERCHEM  en  RANST,  een  Adelyk  Geflacht, 

uit  eenen  jonger  20on  der  Heeren  van  Mechelen.  Dees 
was  Armudt  Barthont,  Heer  van  Berchem  en  Ranjl,  2oon 
van  IVuMter  den  II.  Heer  van  Mechelen.  Zyn  oudtiie  broe- 

der en  's  vaders  nazaat  in  de  Heerlykheit  van  Mechelen  , 
l-Fouter  de  IIL  Arnuud  Barthout  heeft  in  't  jaar  12 12 

geleeft ;  zyn  eenen  zoon  IVouter  van Berchem,  gcicgt  Ranjl, 
heeft  de  ftam  door  IVouter  van  Berchem  en  Kanji,  zynen 

oudtften  zoon,  voortgezet,  getrouvvt  aan  Al\[a  d'Aa:  hy 
won  by  haar  Conftantyn  van  Berchern  ,  overleden  13J'8. 
Uit  dien  ftam  is  voortgekomen  Jakob  van  Ranjl,  die  ter 

gemalinne  nam  'Johanna  van  Landcgem ,  daar  \\^  Willem  van 
Ranfib^j  won;  die,  niet  konnende  verdraagen  de  tegen- 
woordigheit  der  geener,  die  door  langdurige  proceffen, 
en  flimme  greepen  ,  de  heerlyke  .-bezittingen  zyns  vaders 
(op  wien  vermoeden  viel  dat  hy  de  Gereformeerde  Religie 
was  toegedaan  )  hadden  weeten  te  rooven ;  ook  een  mis- 
haagen  hebbende  in  de  ftrengheit  tegen  de  Onroomfchen, 
zich,  in  het  jaar  T5'S7.  uit  de  t^erheerde ,  naar  de  l^ereenigde 
Nederlanden  begaf,  daar  hy  uit  zyne  gemalinne,  Cathanna 
Colve  ,  veele  deftige  nakomelingen  heeft  voortgeteelt. 

Onder  de  van  Berchems  heeft  'Jan  van  Berchem  (zoon  van 
Heer  Jakob  van  Berchem,  by  Anna  van  Ruiven)  gctrouwt 
aan  Rachel  de  Pottere,  nagelaaten  Jan  van  Berchem,  Rid- 

der ,  Gecommitteerde  ter  Rekenkamer  van  Zeelandt  , 

wegens  d'eerfte  Edelen:  begraven  te  Middelburg,  inde 
Franfche  kerk.  Hetx  Jakob  v^n  Berchem ,  zoon  van  P/«er 
van  Berchem,  is  Hofmeefter  van  Prins  Maurits  van  Oranje 

geweeft:  hy  trouwde,  in  't  jaar  1621.  Elttabet  van  Schou- 
vjen:  zie  't  ganfche  geftachtregifter  van  BERCHEM 
en  RANST  by  M.  Smallegange. 
BERCK-EYK,  of  BÊRGH-EYK,  een  Dorp  en 

Heerlykheit  in  de  Meijerye  van 's  Hertogen-Bot'ch,  on- der Brabandt  behoorende :  zie  op  BERGH-EYK. 
BERGKEL,  of  BERKEL,  ook  wel  BARCKEL, 

en  BORCKEL,  een  Riviertje  Gelderlandt  doorloopende  : 
ontfpringt  in  Wejifalen,  by  Koesfeldt;  fchiet  door  Stadtloo, 
Wreden,  {Inreden)  Borkulo ,  en  Lochem  ,  zoo  voorts  door 
Zutphen,  en  valt  in  den  Tffet.  De  Raey  haalt  den  oor- 
fprong  uit  Dmtfchlandt ,  in  't  Bisdom,  en  omtrent  twee 
inylen  ten  weften  der  ftadt  Munjler,  in  't  gebiedt  van 
Horjlmar  ,  by  't  fteedtjen  Bilderbeek,  uit  drie  fonteinen. 
Pontanus  fpreekt 'er  wat  breder  van:  „  DeBerkel,  zegt  hy, 
„  in  Wejlphahn ,  boven  Koesveldt ,  by't  [leedt']en  Bilderbeek , „  ftraalt  uit  den  Bavenberg,  waar  uit  veel  fteen,  tot  den 
„  huisbouw,  gehaalt  wordt;  by  Zutphen  verlieft  hy  zynen 
„  naam,  en  loopt  in  den  TJfel:  maakt  door  twee  bruggen 
„  eenefcheidinge  tuflchen  de  oude  en  niewe  ftadt,  en  dryft 

„  eenige  molens  binnen 't  begrip  derveften  om_.  Vermidts 
„  door  ervarentheit  bekent  geworden  was  dat  dit  Riviertje 
„  met  kleine  moeite  bevaarbaar  was  te  maaken,  en  bequaam 
„  om  vrachtfchepen  af  en  aan  te  voeren,  hebben  Ae  Staten 
„  van  Gelderlandt ,  in  het  jaar  1630.  aan  de  Magiftraat  van 

„  Zutphen  toegeftaan  dit  dienftig  werk  t'  haaren  koften  te 
„  mogen  uitvoeren.  Op  eene  andere  plaats  zegt  hy:  ,,  De 
„  Berkel,  hebbende  zyne  geboorte  uit  zeker  Hei-landt,  ge- 
„  heetcn  de  Speekhuizer  Wuyfihe,  krygt  eenen  grootentoe- 
„  val  van  water  uit  de  Hohhuizer-  en  Mollendyk,  daar  hy 
„in  fchiet,  niet  verre  van  Bydriebeek,  omtrent  den  weg 
„  die  naar  't  huis  te  Hamers  loopt :  Vermidts  'er  drie  bee- 
„  ken  fpringen  uit  den  Bydnebeek ,  die  in  den  Berkel 
„  ftort,  is  daar  van  aan  deze  plaats  de  naam  van  Bydrie- 
„  beek  gegceven.  De  Berkel,  deze  wateren  ingezwolgen 
„  hebbende,  ontfangt  noch  onder  Bydriebeek  de  Ludgers- 
„  beek, met  het  ftroomtje^ör/se» :  Daarenboven  ontfpringt , 
„  of  komt  eene  beek  uit  zeker  veldt,  welke  in  de  graft  van 

„  'tSlot  fchietende,  de  molens  aldaar  omdryft.  Als  deze 
„  beek  zich  met  den  Berkel  vermengt,  bekomt  de  Berkel 
„daar  zynen  naam,  die  dan  voort  Koesveldt,  Geskeren, 

Stadtloo,  Vrede,  en  zekere  vervalle  fchans,  desgelyks 
„  Hyburg,  Borkelo,  Lochem,  en  de  Stadt  Zutphen  befpoelt ; 
„  daar  dé  Berkel  zynen  tol  aan  den  Tfd  betaalt. 
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BERGKEL,  een  Dorp  en  Heerlykheit  in  Zuldt-Hol-  uouv» 

landt,  onder 't  Bailjuwfchap  van  Delflandt  :  heeft  Kerk  HV.Kr, 
en  Predikant,  ftaande  onder  de  Claftïs  van  Delft.  Voor 
weinig  jaaren  kocht  de  Predikant  (Judokus  Krugcr)  deze 
Heerlykheit,  en  't  Slot  van  zeker  Roomfchgezindt  Heer, 
met  wien  hy  en  zyne  Kerk  zich  in"et  wel  konden  verdraa- gen, zoo  dat  hy  daar  het  gecftelyk  en  wercldtlyk  recht  te 
gelyk  bezat  en  bediende;  dat  onder  de  Gereformeerden 
iet  zeldzaams  is,  en  meer  met  dc  gronden  der  Roomfche 
Kerke,  dan  de  hunne,  fchynt  overeen  te  komen. 

BERGKEL,  of  B  E  R  C  K  E  L  E ,  een  Dorp  in  Bra-  Oitdenh. 

handt,  onder  de  Meijerye  van  den  Bofch,   in  't  quartier  y^*'" 

Brabandt,  van  i400COguIdens  jaarlyks ,  de  Meijery  van  de» 
Bofch  in  deze  fom  gefchat  was  op  19379  guldens,  lóftuiv. 
3  penn.  en  het  quartier  Oojierwyk  (een  der  4  quartieren 
van  deze  Meijery)  daar  in  draagen  moft  4902  guld.  10  ft. 
9  penn.  wierd  ,  in  den  omflag  over  de  26  of  27  Dorpen 
van  dit  quartier,  Berckel  niet  hooger  dan  op  42  guldens,  ̂ ^^^ 

19  ftuiv.  4  penn.  geftelt.    In  't  jaar  I5-I5'  hebben  de  Sta- ^  "'^^ ten  van  Brabandt  den  Prins  van  Spanjen,  als  Hertog,  van 
iJr^z/;«?W/,  op  zyne  blyde  inkomfte  eene  beede  toegeftaan, 
die  over  alle  vuurheerden  van  de  fteden  ,  vryheden  ,  en  dor- 

pen van  geheel  Brabandt  zoude  gaan,  van  half  jaar  tot  Idem 

half  jaar  te  betaalen:  In  't  draagen  van  dezen  laft  was  Oudenh. 
Berkel  voor  een  halfjaar  op  236  guldens,  7  ftuiv.  8  penn.  S4. 

geftelt. 
BERCKENROODE,  een  oodt  Slot ,  en  Stamhuis  J^- 

der  Heeren  of  Jonkeren  van  Berkenroode:  het  leit  in  Ken-  ̂^'^  tiou.. 
nemerlandt ,  by  Haarlem  in  den  Hout;  maar  zeer  verval-  '^.'^  ̂'X' 
len.    't  Wierdt  door  Grave'Floris  van  Hollandt,  in  't  jaar  ̂̂ ''""i'** 
1284.  aan  Heer  Jan  van  Haarlem  verleent.  ' 
BERCKENROODE,  eene  oudeAdelyke  Familie,  ̂ Z,"^; uit  het  zeer  vermaardt  geflacht  van  Haarlem.    Heer  Jan  c^udh 

van  Haarlem,  in  de  voorige  poft  gedacht,  eerfte  Heer  van  ind'o.  ' 
Berckenroode ,  ftorf  in 't  jaar  1305-.  nalaatende  Heer  Arend  hoU. Kr. 
van  Berckenroode{o£Berckenroede  ;)denette  geflachtiyft  vindt  ƒ  159. 
men  by  Goudhoven,  en  van  Leeuiven.     Heer  Henrlk  van  Batt.lU. 
Berckenroode  (vcrlydt  met  de  Berckcnroodifche  goederen  ƒ.  859. 
in  het  jaar  ISS9-)  hadt  ter  echtgenoote  i>/«r7«  Perfyn;  haar 
zufter  was  getrouwt  aan  Karei  van  Trillo  ,  Ridder,  en 
Schout  der  ftadt  Utrecht.  Het  wapen  van  't  geflacht  der 
Berckeroodens  is  een  klimmende  bonte  Leeuw  ,  gevlakt 

van  zilver  en  zwart,  op  een  roodt  veldt.    Onder  dezen  .f^7^ 

Adelyken  Stam  heeft  Heer  Gerard  van  Berckenroode ,  Bail-  „^^^'^ ' 
juw  van  Kennemerlandt ,  woonende  te  Haarlem;  nevens  f  .'.^ 
Hans  van  Kolterman ,  en  Pieter  Kies ,  door  een  kloekmoe- j^'^.^ dig  en  voorzichtig  beleit,het  daar  toe  gebragt,dat  de  Ma- 
giftraat  der  ftadt  Haarlem  de  voornoemde  ftadt  aan  den 
Vereenigden  Staat,  en  Prins  IVillem  van  Oranje  overgaf, 
en  den  Hertog  van  Alba  \oor  vyandt  verklaarde:  zie  op 
H  A  A  R  L  feM. 
BERCHOUDE,  verkort  BERCKOU,  by  an-  Houve 

deren  B  E  R  C  K  W  O  U  D  E ,  een  Dorp  in  Zuidt-HoJlandt,  U.  v.Kr. 
onder  Schoonhoven:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  on- 

der 't  Claffis  van  Gouda. 
BERCKHOUT,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt,  of 

Wejl-Frieslandt ,  onder  't  Schout-ampt  van  Hoorn.    In  den  ' 
tydt  der  bekende  onruften  van  't  jaar  1618.  en  daar  om- 
trent,  zoo  voor  als  na,  was  aldaar  over  eenen  Predi- 

kant, tuftchen  die  van  Hoorn  en  dit  Dorp,  groote  twift; 

maar  't  Dorp  behielt  d'overhandt;  zie,  dien  't  luft,  Trig- 
landts   Kerkelyke  Hijlorie  tegen  J.  Uitenbogaart  ,  fol.  85-4.  L<yjl der 
De  Kerk  en  Predikant  van  Berckhout  ftaan  ondv'r  't  Claffis  Vrcd. van  Hoorn.  M.v.der 

BERGKOM,  een  Dorp  in  de  Krimper  Waerdt  gele-  Hou-je 
gen,  onder  't  Bailjuwfchap  van  Zuidt-Hollandt.  H.V.Kr. 

BE  R  ET  HE  is  een  Dorp  van  het  Old-ampt,  en  wel  Alting 
het  aanzienlykfte  in  de- ganfche  landtftreek,  tuflchen  de  Kot. 
Eems  en  de  Lauwers;  immers  het  grootfté  in  fchattinge,  G<r»». 
zelfs  nu  na  dat  de  Dollaart  meer  dan  de  helft  daar  van  inf. 
heeft  ingeflokt,  het  welk  allengskens  weer  aangewonnen  Part.11% 
wordt.     Weleer  is  hier  geweeft  een  gezelfchap  van 

Kloofterjufteren  , (Nonnen )  het  welk,  volgens't  getuige- 
nifl"e  van  Emo  Werume»jis ,  in  het  jaar  1204.  daar  van  daan 
overgebragt  is  naar  het  Kloofter  in  de  poorte  van  St.  Ma- 

ria, het  welk  van  den  zeiven  Stichter  (patroon)  gebouwt 
was.    De  Kerk  van  'ÜBcctt  (want  aldus  wordt  het  heden- 

daags uitgefproken )  leit  zes  uuren  gaans  ooftwaarts  af 
van  »©:aningen. 
BE  R  G  iE.    Keizer  Otto  de  derde  noemt  deze  Hoffte-  idem 

de  ,  of  Hofftadt,  in  het  Latyn  dus  in  het  meervoudig  'l'id. 
getal;  tot  een  zeker  bewys  dat  de  zelve  op  verfcheide 
heuveltjens  leit,  of  weleer  gelegen  heeft."  Vorder  plaatft de  Keizer  de  zelve  in  de  laadtjlreek  van  de  Schelde,  of  om     .  . 
dat  dc  rivier  toen  aan  dezen  kant  heeft  geloopen,  of  om  ̂ ^^f^ 
dat  het  quartier  (pagus)  zich  aan  beide  kanten  van  den 
ftroom  uitgeftrekt  heeft.    Daar  hebben  toen  ter  tydt  te- 
gen  over  gelegen  drie  kleine  Eilanden ,  die  hedendaags 
onbekent  zyn  ,  namelyk  ,  ̂pjaiige  /  3©ateraiige  /  en 
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;§>rcmn3f.  Hcdcndangs  noemen  \vy  de  iclvc  ook  in  het 

mccrvüudt  BiT^fw,  daar  by  doende  op  '/.oom:  want  aldus Avordt  het  riviertje  genoemt  ,  het  welk  daar  voor  een 

haven  vcrilrekt.  li'cndciiuus  gect't  in  xync  Salilche  wet- ten de  lladt  den  naam  van  Barcu  in  z.tmis.  Hedendaags 

is  het  een  gedeelte  van  i5rabandt ,  met  den  titel  vanMark- 
graatTchnp,  o(  Marijuij'aat;  doch  Ihande  onder  de  gehoor- laamheit  van  de  Vereenigde  Nederlanden.  De  Itadt  leit 
een  uur  van  ter  Tholen,  een  ftadt  van  Zeelandt.  Melis 
Stoke  noemt  haar  eenvoudig  Bergen  ,  of  Bergen  an  derj 
Zoom. 

B  E  R  G  A  N  noemt  Diderik  de  V  Graaf  van  Hol- 
^"'^      landt,  in  7,ynen  Giftbrief  van  denjaarc  10S3.  ceneHoflle- 

de,  leggende  by  Leiden,  aan  den  wellkant  van  den  Rhyn. 
BERGEN,  een  Dorp  in  Nuordi-Hollandt ,  oiliejl- 

VriesLindt;  het  heeft  aan  den  Graze  van  Schonwenberg  be- 
hoort; leit  tullchen  Alkmaar  en  Egmondt.  In  een  Gift- 

brief van  Grave  Arnoudt  van  Hollandt.,  geltorven  in  't  jaar 
988.  of,  volgens  P.  Scrtverius aangekomen,  en  over- 

leden 995.  vindt  men  van  dit  Dorp  Bergen  deze  woorden; 
in  villa  B  E  R  G  A  M  al^  Occidente  Rheni  pojïta  ,  qtiatuur 
Miajis,  isfc.  dat  is,  in  het  Dorp  BERGEN,  ten  vjejlen 
van  den  Rhyn  gelegen  ,  vier  I\Ia»jen :  waar  uit  ,  volgens 

Goudhoven,  "zou  blyken ,  dat  de  Rhyn  toen  met  eencn  arm ook  dwars  door  Rhynlandt,  tol  Alkmaar,  Egmundt,  en 
Bergen  toe,  in  zee  geloopen  heeft:  zie  hier  van  brceder 
op  RHYN.  Dit  Dorp  heeft  Kerk  en  Predikant,  Üaan- 
de  onder  't  Claffis  van  Alkmaaar. 
BERGEN,  (ADRIAAN  VAN)  die  met  zyn 

Turffchip  den  gelukkigen  ,  maar  ganfchgevaarlyken,  aan- 
flag  op  de  rtadt  Breda  bedacht,  en  uitgevoert  heeft:  zie 
op  BREDA. 
BERGEN  OP  DEN*ZOOM,  een  Markgraaf- 

fchap,  oi  Marptifaat,  en  fterke  Stadt  in  Nederlandt,  in 
het  noordt-wefterdeel  van  Brabandt ;  niet  verre  van  de 
Frontieren  of  grenzen  van  A^/^w^i^^rt'w,  Zeelandt,  en  Hol- 

landt: doch  behoort  aan  den  Fereemgden  Staat,  en  Hol- 
landtjlh  Brabandt.  Het  heeft  dien  naam  van  eenige  berg- 
jens,  t'zamen  eenen  heuvel  of  berg  uitmaakendc,  waar 
op  het  gebouwt  is,  aan  de  rivier  de  Zoom,  die  'er  voorby 
loopt.  VcZoom  neemt  omtrent  Berg^e»  zynen  oorfprongk  , 
en  vermengt  zich  een  halve  myl  weegs  van  daar  met  de 
rivier  de  Schelde.  De  Stadt  leit  op  het  uiterfte  van  Bra- 

bandt, wefiwaarts ;  zoo  na  by  de  zee,  dat  men  ze  wel  eene 
zeeftadt  zou  mogen  noemen.  Van  Bergen  op  Zoom  tot 
Antwerpen  zyn  6  mylen  te  lande;  tot  Middelburg  in  Zee- 

landt omtrent  8  mylen  te  water.  Zy  leit  recht  over  ter 

"Tholen:,  waarom  dan  ook,  federt  Bergen  aan  den  Veree- 
nigden  Staat  quam,  Kerken  en  Predikanten  van  Tholen 
en  Bergen  maar  een  Clajfis  maaken ;  beftaande  in  twee 
Predikanten  van  ter  Tholen,  drie  van  Bergen  op  Zoom,  twee 

Lyftder  van  Steenbergen  en  Kryglandt;  dan  noch  de  Predikanten  en 
Pred.  V.  Kerken  van  de  Forten  en  Dorpen  St.  Martensdyk,  Scher- 
Zeeland.  penijfe ,  St.  Annelandt ,  StaveniJJe ,  Poortvliet,  Oudt  Vojmaar , 

Nievj  Vofmaar ,  Philips  Landt ,  Liefkenshoek,  Lillo  ,  GaJJel, 

Meter. 
£or.  vc 
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der  Stadt ;  Parma  hadt  met  hem  dien  aangaande  gehan-  cuki 
deit;  en  het  Üont  nu  volvoert  te  worden:  Maar  Beer- 
•woW/ bemerkende  dat  men  hem  in  't  oog  hield,  en  vree-  Htii{t 
zende  voor  zyn  hoofdt,  nam  fchielyk  de  vlucht,  en  be-  md. 
gaf  zich  by  Parma  ,  die  hem  weinig  achtte.    Toen  de  hifi. 

Spaanj'chen  in  't  jaar  ijSS  de  belegeringe  van  Bergen  ver-  ƒ951» laaten  hadden  ,  fchonken  de  Heeren  Staten  Generaal  het 
Marqitifaatfchap  aan  Prins  Ma/irits,  tot  vergoedinge,  en 
voor  't  milfen  van  zyne  vaderlykc  Erfgoederen ,  die  hem 
van  den  Spanjaardt  onthouden  wierden.    In  't  jaar  1605-  Croiü 
maakte  Aartshertog  Albertus  eenen  anderen  aanflag  op  Ber-  j'j'"'l>- 
gen;  daar  toe  aangezet  door  du  Terrail,  eenen  Franfchen  /  '37- 
balling, die  zynen  dienfl:  cerft  den  Staat  aangeboden  hadde, 

maar  afgeflagen  was,  omdat  hy  te  groote  eerampten,  en  ̂'  538. te  hooge  vergcldinge  wou  bedingen  :  Daar  op  begeeft  hy 
zich  by  den  Aarts-Hertog  Albertus  van  Ooftenryk,  die  hem 
een  goedt  getal  ruiters  en  foldaatcn  toevoegt,  om  zynen 
aanflag  op  jBer^f«  uit  te  voeren.    By  nacht,  en  laag  wa- 

ter, quam  hy  langs  het  verdronken  landt,  door  de  üadts 
haven,  en  maakte  zich  meefter  van  twee  (ierkten,  waar 
van  d' eene  diende  om  de  haven,  d'andere  om  de  poort 
te  befchermen :  De  gedachte  haven  was  by  eb-ty  droog; 
en  indien  du  Terrail  met  de  zynen  zich  zeer  gefpoedt  had- 

den, ligtelyk  hadden  zy  eene  oude  palifladc  om  verre  kon- 
n,en  rukken,  en  in  de  Stadt  zonder  tegenftandt  komen, 
dewyl  alles  in  ilaap,  of  in  de  uiterfte  verbaaftheit  was: 
maar  zy  wilden  juill  door  de  waterpoort  binnen  geraaken, 
en  wierpen  daar,  door  petarden , twee  ftaketzels  ter  néér: 
eene  andere  petard  wierdt  aan  de  poort  gehecht,  maar, 
nat  geworden ,  fprong  ze  zonder  de  behoorlyke  of  verwach- 

te uitwerkinge,  en  zy  hadden  geene  andere  by  der  handt, 
vermidts  ze  in  't  flyk  waren  blyven  fteeken-    Toen  de  Jdtm 
Spaanfchen  hunnen  aanilag  dus  verydelt  zagen,  dat  ook  91*'* 
middelerwyl  het  water  begon  te  waffen,  pakten  zy  zich 
in  aller  yl  weg.    Omtrent  een  maandt  daar  na  hervatten  f- 
ze  hunnen  toeleg,  by  eenen  donkeren  nacht;  maar  die  ̂  
van  binnen, door  kondtfchappers  verwittigt,  hadden  zich 
in  ftaat  geftelt  om  hen  wel  te  ontfangen :  de  Spaanfche» 
begonnen  den  wal  te  beklimmen  ,  doch  wierden  met 
handtboomen  en   pieken  afgeweert.     De  Gouverneur 
Paulus  Bax  hadt  de  burgers  onder  de  foldaaten  geftoken, 
en  t'zamen  verweerden  zy  zich  als  helden.    By  de  Steen- 

berger poort  hadden  de  Spaanfchen  aireets  twee  poorten , 
en  eene  valbrug,  door  petarden,  doen  fpringen  en  neer- 

vallen: des  vyandts  trommen  lloegen  al  binnen  de  Stadts  Meten 
wallen;  maar  voor  de  derde  poort  wierden  ze  gefluit,  ̂ f^- 

door  mufquettery,  brandende  pek-reepen,  fteenen ,  enz.  ''''fl- 
niemant  in  de  Stadt  toonde  zich  traag:  de  vrouwsperfoo-  f-  53^ 

nen  bragten  de  mannen  alles  wat  nodig  was  by  en  aan;  f'''*'* zelfs  de  Predikanten  ,  en  onder  hen  Pafihafius  Baars 

ftondcn  met  de  pieken  in  de  handt,  om  de  anderen  aan  c^'^^'^^ te  moedigen:  zoo  dat  de  Spaanfchen  eindelyk,met  het  aan-  comu 
breekenvan  den  dag , genootzaakt  wierden  naar  Antwerpen  ̂ .^^  p^ 

te  keeren,  vry  minder  in  getal  dan  zy  daar  van  daan  in  -jq';' aantogt  geweeft  waren:  daar  tegen  hadden  die  van  bin- 
mttRutphen,  Oudenbofch,  hoeven.  Putten,  Heiteren,  O/- j  nen  niet  meer  dan  eenen  man  verlooren.  Deze  du  Ter 
fendrecht ,  met  Woonsdrecht ,  IVouwe  ,  Zand  ter  Buiien.  \  rail ,  v^'icns  uzam  was  Louis  de  Cambourfir ,  Heer  van  Ter- 
Voortydts,  eer /f^/zutr/i^w  door  het  afneemen  van Br»^^^,  ]  rail ,  zyn  vaderlandt  verlaaten  hebbende,  om  eencn  ge- 
bcgon  te  bloeijen,  was  te  Bergen  op  den  Zoom  de  voor- I  pleegden  doodtllag ,  zelfs  voor  de  oogen  van  .^o»?»^ 
naamfte  koophandel  ter  zee  van  geheel  Nederlandt.  Tref- 
lyke  huizen  plagten  'er  te  ftaan,  zoo  van  kooplieden,  als 
andere  voorname  burgers ,  maar  zy  wierden  ,  in  den  Spaan- 

fchen oorlog  tegens  de  Nederlanden,  van  de  eigenaars 
verlaaten,  en  dienden  toen  tot  inleegeringe  van  't  krygs- 
volk,  waar  door  ze  vervielen.   Onaangezien  deze  Stadt 
federt  het  jaar  15-77  onder  het  gebiedt  van  d'Algemcene 

Pctit    Staten  der  Vereenigde  Nederlanden  is  geweeft  ,  heeft 
Hederl.        echter  haare  oude  privilegiën,  vry  heden,  en  gerech- 

tigheden  behouden:  heeft  ook,  als  een  Marquifaat,  eenen 
Marquis;  en  veele  dorpen  onder  zich.    In  't  voornoemde 
jaar  nam,  de  Heer  van  Champigny  het  kafteel  van  IVoude , 
by  Bergen  op  Zoom,  in,  en  belegerde  daar  op  de  Stadt,  die 
hy  ook,  ten  dienfte  van  den  Staat,  den  Spanjaardt  ont- 

Em.van  weldigde.    Van  dien  tydt  af  is  ze  gedurig  aan  dezen  Staat 

'Meteren  gebleven,  onaangezien  alle  aanftagcn  en  onderneemingen N<derl    jer  Spaanfchen ,  om  'er  meefter  van  te  worden.    In  het 
gefchied.  jj^j  j^-g^  heeft  de  Prins  van  Parma  deze  Stadt  wel  bele- 
ƒ  '34-    gert;  maar  ziende  dat  dit  beleg  te  zwaar  zou  vallen,  ge- 

tracht eenigen,  van  de  daar  in  leggende  bezettinge,  door 
geldt  om  te  koopen,  om  hem  de  Stadt  in  handen  te  leve- 

\Mete-  ''^"5  vondt  ook  twee  Engel fchen,Gr;»«/^o«, en  Readhead, ren       die , op  groote  beloften ,  aannamen  de  voor  de  Stadt  leg- 
nntmt     gendc  groote  Schans,  's  nachts  den  24  Oétober,  in  zyne 
hem       magt  te  zullen  ftellen  ;  doch 't  viel  tot  zya  nadeel  uit: 
Cïri-      Gn^e/^o»  was  de  leidtsman,  die  het  volk  van  Parma  tot 
refton.   in  de  Schans  voerde;  maar  op  hen  wierdt  gepaft.  Grineskon 
Meteren  maakte  zich  t'zoek  ;  en  alle  de  Spaanfchen,  zoo  veel  'er 
/Ce<-/A</?.  binnen  de  Schans  geraakt  waren,  wierden  of  doodt  ge- f.imihi)  flagen,  of  gevangen  genomen;  daarop  verliet  Parma  de 
yo-      belegeringe.    Drie  jaaren  te  voorcn  ftont  de  Stadt  in 
'y^'  het  uiterfte  gevaar,  van  verraderlyk  aan  de  Spaanfchen overgelevert  :e  worden.   Eenen  Betrwondt  was  Qverfte 

rik  den      gti^chxcét ,  hadt  zich,  als  gezegt  is,  eerft  naar dezen  Staat  begeeven ;  doch ,  niet  aangenaam  ,  zich  naar 
de  Spaanfchen  gewendt :  Hy  was  vermeetel  en  ftoutmoe- 
dig;  een  groot  konftenaar  in  'c  bereiden  van  petarden,  en 
andere  vuurwerken.    Aartshertog  Albertus,  van  wien  hy 
zeer  wel  ontfangen  wierdt,  blies  hy  verfcheide  aanflagen 
in  tegen  de  Steden  van  den  Vereenigdcn  Staat;  daar  hy 
wel  toe  gebruikt  is,  doch  die  altoos  Hecht  en  tegens  zy- 

nen toeleg  uitvielen.    Uit  de  Spaanfche  Nederlanden  ver  -  P-  c 
trokken,  b^gaf  hy  zich  naar  Savoyen;  daar  hy  Hertog  Carel  Bor.x- 
Emanuèl  zynen  bedachten  toeleg  op  GewW  voorfloeg,  om  t-"'^' 
't  hem  in  handen  te  leeveren :  Deze  Vorft,  al  voor  lang  9"''" 
daar  op  gevlamt  hebbende,  gaf  'er  hem  laft  en  geldt  toe,  ̂j.^-  ̂ 
in  verwachtinge  van  eenen  voor  hem  gewenfchten  uitftag.  ■'• 
T'fr?-^?;// medegezel ,  in  dit  werk,  was  de  Vcftingbouwer 
La  Bajiide  :   zy  waren  alreeds  binnen  Gene've ,  echter 
wierdt  de  ftadt  noch  wonderbaarlyk geredt.  DuTerrail ,ei\  ̂^""^ 
la  Bafiide  door  de  vlucht  ontkomen  ,  wierden  in  't  Canton  ̂ r^^^ 
van  Bern  gevangen  gekregen,  en  naar  Genéve  gevoe^t,ƒ  jj, 
daav  la  BaJlide  gehangen,  en  du  Terrail  onthooft  wierdt.  ]v/</ik 
Alhoewel  na  de  vrede  met  Spanjen  1648.  de  fortificatiën  ifed.  i. 
van  Bergen  op  Zoom  zeer  vervallen  waren,  en  byna  buiten  ̂ i.b 
ftaat  van  vervveering  geraakt,  heeft  echter 't  voorzichtig  ƒ  lö. 
beleit  van  Prins  IFillem  den  III  van  Oranje  ( naderhandt  crfe(- 
Koning  van  Engelandt)  zoo  veel  uitgewerkt,  dat  Koning  Vaii- 

Lodewyk  de  X IP"        Vrankryk  (toen  hy  in  't  jaar  1672.  i^erv door  eene  plotzelyke  overrompelinge,  zoo  veele  Steden, 
en  zelfs  drie  geheele  Provintiën  veroverde, en  ook  geerne  ̂   T' 
Bergen  in  zyn  gewelt  wou  gezien  hebben)  ganfch  geenen 
kans  heeft  gevonden  om  zich  meefter  van  deze  Stadt  te 

maaken ;  waar  door  geheel  Zeelandt  in  't  uiterfte  gevaar  zou 
hebben  geftaan  van  onder  \  Franfche  juk  te  moeten  bukken.  2^-^" 

Boven  in  de  Gevel  van  het  Stadtshuis  te  Bergen  ftaat  (im-  "'■''  ̂ 

mers  "^-  '^ 
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mcrs't  heeft 'er  noch  in  de  voorige  eeuw  geflaaii)  MILLE 
PERICULIS  SUFERSUM,dat  is  :  Dmzetitgevaaren  ben  ik 

te  boven  "ekorncn.  Onder  dit  Marquifaat  behooren  H'^ukvj  ,  met 
halfBrccht,  Haljlenn ,  Putte,  Ruthven,  Noordgcefl,  llo- 
gerheiden,  Brecht  onder  de»  Heer  van  Hnogflraatcn ,  Ouden 
Bufch,  Gciftcl,  Hoeven.  Onder  de  voortydtfchc  fchattinge 
over  geheel  Brabandt,  bedragende  140000  guldens,  ftont 
het  Landt  van  Bergen  op  den  Zoom  daar  in  gefchat  op  3080 
guld.  7  ftuiv.  Van  den  Ichrikkelyken  brandt  deze  Stadtj 
overcekomen,  zie  de  volgende  poft. 
BERGEN  OP  DEN  ZOOM.  (HEEREN  VAN) 

Na  dat  de  Heerlykheit  van  Bergen  van  die  van  Breda  af- 
Ï4/.//A  gefcheiden  was,  hield  Gerard  van  l^^efemale  ,  Heer  van 
.1086.  Quarebbe,  eer l\c  Heer  van  Bergen  op  den  Zoom ,  deze  Hcer- 
Miioo.  lykheit  onmiddelbaar  te  leen  van  den  Hertog  van  Brabandt, 

als  een  hoog  vry  Leen,  omtrent  het  jaar  1300.    Hy  heeft 
deze  Stadt  allereerlt  bemuurt,  en  met  velten  voorzien. 

Na  zynen  doodt  volgde  hem  zyn  zoon  Arnotidvan  IVel'e- male:  Hun  verder  gcllachtregifter  vindt  men  by  S.v.  Leeu- 
wen.   Henrik  van  Bouterjjern ,  Heer  van  Bergen  op  den  Zoom, 

zoon  van  Henrik  van  Bouterjfer/i ,  by  Maria  van  li'^efemale , 
gaf  zync  Stadt  Bergemztx  groote  privilegiën:  Hy  ver- 

kreeg van  Hertoi^  Albert  van  Beyeren,  Gr  ave  van  Hollandt , 

Zeelandt,  enz.  ui 't  jaar  1395-. ''vry  heit  van  tollen,  door ganfch  Hollandt  en  TLeelandt,  voor.  zync  burgers  :  Maar 
dit  geluk  wierdt  met  een  haafl  daar  op  volgend  ongeluk, 
op  eene  droevige  wyze,  gekoppett;  vermidts  dc  gehecle 
Stadt  den  17  May,  1397.  op  twee  huizen  na,  £  Olifant,  en 
de  Draak  door  den  brandt  in  de  aifche  raakte:  waarvan 
dit  vaers  in  dien  tydt  gemaakt  wierdt: 

S\\  Ijcc  foctftc  üan  öe  Mm 
JDfló  rot  25cL-octi  srcot  gcfcljjcnc/ 
't  3Da-bJanööE  alïe  iètoclie?i  m  :^tm\%m] 
25ei)alüen  öcu  vOlifant  en  öen  5D^accue, 

'Jan  van  GUmes ,  gezegt  Heer  Jan  met  de  Lippen  (zoon 
van  Heer  'Jan  van  Brabandt ,  of  Gitmes ,  met  jnhanna  van 
Bouterjfem ,  l^rouw  van  Bergen  op  den  Zoom ,   Grimbergen  en 
Walheim,  in 't  jaar  I4i3  getrouwt )  hadt  ter  Gemalinne 
Margarcta  van  Si.  Simon ,  wegens  haare  uitlieekende  fchoon- 

CroayivV  heit ,  alle  andere  Vrouwen  daar  in  overtreffende,  la  belle 
Brab.  Blanche  de  St.  Simpn  gcheeten :  Hy  won  by  haar  tien  echte 
71.    kinderen;  was  met  haar  evenwel  niet  vergenoegt ;  want  hy 

had  noch  by  eene  byzit  twee  zoonen,  en  twee  dochters, 

en  by  noch  andere  een  groot  getal  kinderen,  t'zamen 
vyftig.    Ter  gedachteniffe  hier  van ,  heeft  onder  zyne  af- 
beeldinge,  op  het  Stadthuis  aldaar,  dit  Latynfch  overllaan- 
de  vaers  gedaan : 

En  piclus  Laheo ,  quern.  Labris  Labra  fovendo  y 
Di  deaes  quinta  fecerunt  prole  parentem. 

Ook  dit  volgende  rym,  in  Nederduitfch. 
l^ttt       nut  bc  ILippcn  is^  Ijlcc/ 
i>a  Ijcr  leticn  geftcït  scec  flec ; 

flb  lipfrig  ïuuöci'^ :  't  Vuaö  mani^  getier ; 
^tcrf  öuijfi  liieuljoiibctb  tncgciitig  Wi.  i 

„  Hy  vjas  te  Romen  en  te  Jeruzalem  gewecjl ;  ter  gedachte- 
„  nijj'e  daar  van  vereerde  de  Stadt  Bergen  dezen  haaren  lieven 
„  Heere,   ende  zyne  medebroederen  van  Jeruzalem,  jaarlyks 
„  op  Palmzondag ,  twaalf  *  Geiten  Rhynfchen  Wyn.   Hy  wierdt  j 
met  zeer  groote  pracht  binnen  Bergen  begraaven.  Aan- 
merkenswaardig  is  het,  dat  'er  by  deze  lykflatie  niet  al- ! 
leen  28  douzynen,  of  33Ó  Blazoenen  ,  of  Wapenfchilden  j 

waren,  maar  dat  'er,  vermidts  hy  magtig  ia  bloetver-^ wantfchap  was,  in  de  geheele  Stadt  van  Antwerpen  (dus 
Haat  in  't  regiller  van  't  jaar  1494.)  geen  zwart  laken  ge- 

noeg tot  de  begraafenillè  te  bekomen  is  geweelL    Zyn ! 
zoons  zoon  Antonis  de  Glimes  ,    Heer  van  Bergen  op  den  J 
Z.oom,  Marquis  van  Walheim,  Ridder  van 't Gulde  Vlies,  l 
Gouverneur  van  Luxemburg  en  Namen,  Raadt  en  Ka-! 
meriing  van  Keizer  Karei  den  l/.  (lont  zoo  diep  in  degunit 
van  zyne  Majefleit,  dat  hy  de  Heerlykheit  van  Bergen' 
tot  een  A'Iarquifaat ;  en  't  Marquifaat  van  iValheim  tot  een  [ 
Graaffchap,  in  het  jaar  i^SS-  verhief;  en  aldus  eer(leM«r-| 
quis  van  Bergen ,  als  ook  eerlle  Grave  van  IValheim  wierdt. ' 
Hy  nam  ter  Gemalinne  Jaquelme  van  Croy ,  dochter  van 
Antonis  van  Croy ,  Grave  van  Porceau ,  by  N.  N.  de  Chajieau-  \ 
briant  verwekt ,  die  hem  vader  maakte  van  drie  zoonen ,  en 
drie  dochteren  ,  waar  van  Jan  van  Gitmes  tweede  Marquis^ 
van  Bergen  wierdt :  zie  dc  volgende  poft. 
BERGEN  OP  DEN  /OOM.  (MARQUISEN! 

VAN)    Hoe  de  Heerlykheit  van  Bergen  tot  een  Mar-\ 
quifaat  door  Keizer  Karei  den  V.  is  verheven,  is  in  de  voo- 

rige poft  gezegt.    Antony  de  Gitmes  dan  (hy  was  zoons  j 

^        zoon  van  Heer  Jan  met'' de  lippen)  was  d'eerfte  Marquis\ 
Yj?'        Bergen  op  Zoom;  zyn  roowjan,  de  tweede.  Wegens  1 
y'-dcrl.  xync  treftelyke  en  uitfteekende  hoedanigheden ,  wierdt  hy 
f  H%  ̂^^^  ̂ ^og  geacht,  en  van  Keizer  Karei  den  ̂ gelieft;  als 

ook  ia  't  eerft  van  zynen  zoone,  Koning  Philips  den  //. 
Hy  was  Ridder  van  't  gulde  Vlies,  Gouverneur  van  He- 

negouw, groot  Jagermeefter  van  IBrabandt ;  daar  by  zeer 

■*  Nota,  Geiten,  vinde  het  ioo  by  S.  v.  Leeuwen  Bat  lllujl. f.  1093.  maar  niet  wat  Geiten  zyn ,  maat  of  vat ,  8cc. 
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ryk,cn  had  vcelc  inkomften  :  Wierd,  nevens  de  Heer  van 
Montigny ,  van  de  Gouvernayite  der  Nederlanden,  cn  den  Raadt 

vanStaien  ti^BrujJ'el,  afgezonden  naar  om  Koning Philips  den  Staat  dezer  Provintiën  voor  te  draagen ,  ook 
't  verzoek  in  't  Requcft  der  Edelen,  om  verzachtinge  vaa 
dc  rtrenge  Plakaaten  op  't  ftuk  van  Religie,  affchaffinge 
der  Inquifitie,  eene algemeene  vergilfcnis ,  enz.  teverkry- 
gen :  Doch  beide  deze  Heeren  wierden  gevangkelyk  in 
Spanjen  gehouden;  en  Ac  Marquis  van  Bergen  overlcedt  den  Em.vAn 
22  May,  15-07.  niet  zonder  Iterk  vermoeden  dat  hy  ver-  Meteren 
geeven  was;  dat  verfterkt  wierdt,  omdat  de  Hertog  van  f  J'. 

Alba  alle  zyne  goederen,  daar  onder  't  Markgraaffchap  van  ̂ '"■"^ 
Bergen,  uit  den  naam  van  den  Koning  van  Spanjen,  ver-  ̂ i^^^rl, 
beurt  verklaarde.    Hy  liet  geene  ki  . deren  na;  derhalven  ̂ 'P"^^- 
verviel  het  erfrecht  van  dit  Marquizaat  op  de  dochter  van  „'3'^* 

zyne  zufter  Margaretha  van  Merode  ■,'n\\]2.^.'c  15-78  ■ü^wjohan  ̂   J^"''' IFithem,  Heer  van  Beërfde,  zoon  des  Heeren  van  Gaas-  ̂ ^^/^ 
beek,  broeder  des  Heeren  van  Hcze,  getrouwt.    Na  de  ̂   -^^^^ 
Pacificatie  van  Gent,  en  hcrftellinge  van  ieder  in  het  zync, 

quam  ook  't  Marquizaat  van  Bergen  aan  den  rechten  erfge- naam.   Margarctha  van  Merode  liet  twee  dochters  na:  De 
oudtfte,  Marquize  van  Bergen  op  den  Zoom,  gcnmmt  Maria 
Mancia  van  IVithem,  kreeg  in  echt  Grave  Herman  van  den 
Berg  ,  vermaart  in  de  Nederlandtfche  oorlogen  tegen 
Spanjen;  echter  niet  zoo  zeer  als  zyn  broeder  Grave  Hen- 

rik van  den  Berg,  Gouverneur  van  den  Koning  van  Span- 
jen over  Gelderlandt.    Grave  Herman,  Marquis  van  Ber- 

gen, won  by  gemelde  zyne  echtgenoote  maar  een  eenigc  Leeuw. 
dochter,  Maria  Elizabeth  ;  ten  houwelyk  gegeevcn  aan  Bac.ill. 
Albert,  zoon  van  zynen  broeder:  Maar  vermits  zy  in  't  ƒ•  noo. 
jaar  1Ó33.  kinderloos  overleedt,  viel't  moedcrlyk  erfdeel  -OfoW. 
('ï  Marquizaat  van  Bergen)  aan  haar  moeders  zufter,  of  ""-'creldt de  dochter  van  haar  vaders  broeder  Henrik  van  den  Berg, 
(vermits  de  twee  broeders  ,  Herman,  en  Henrik,  twee 
zufters  ten  echte gchadt  hadden  )  Maria  genaamt,  die  echt- 

genoote wierdt  van  Eitel  Frederik,  Prins  van  Hohenzol- 
lern:  na  wiens  doodt,  1662.  door  zyne  ecnige  dochter  en 

Henrietta  Francifca ,  dk  Alarquizaat  ten  echte  is  ge- 

erve, 
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bragt  aaia  Fcrdinand  Maurits  de  la  Tour ,  d' Auvergne. 
B  E  R  G-E  N-D  AAL,  een  oudt  Adelyk  Huis,  of  Uem 

Hoffteede ,  in  het  Voorhout ,  achter  het  Huis  te  TeyUngen,  Lteuzv. 
niet  verre  van  'x  Gravendam.  f  '^^4' 
BERGE  NE.    Hier  van  maakt  het  Perkamenteboek  Alting 

van  Utrecht  vry  dikwyls  gewag;  het  leit  aan  de  rivier  de  Not. 
Vecht,  in  het  midden  tufTchen  Hardenberg  en  Coevorden.  Germ. 

Hedendaags  is  't  een  Kafteel  ,  draagende  den  toenaam  inf 
van  Gramsberge.  P.  it. 
BERGERIUS  MUNSTER.    Hy  wierdt  door 

de  Magiftraat  der  Stadt  Utrecht  in  't  jaar  1599.  totPrcdi-  ̂ "f' 
kant  aldaar  beroepen  ,  in  de  Gereformeerde  Kerke.  D.  Jo-  ̂V^'^' 
hannes  Urfinus ,  vyf  jaaren  te  vooren  ook  aldaar  beroepen,  ̂ 'fi' 
was  hy  in  't  oog,  en  om  redenen,  't  zy  van  leer  of  Ie-  ̂' 
ven,  verdacht;  die  zoo  veel  ingang  by  de  Magiftraat  had- 
de,  dat  ilZ/iw/ïer  vertrekken  moft :  die,  als  een  man  die 
zyne  tonge  we!  tot  zyn  wil  hadde,  daar  op  terftont  tut 
Predikant  t^ Amfierdam  beroepen  wierd  ;  daar  hy  met  veel 
lofs  groote  vrucht  heeft  gedaan,  van 't jaar  lóoo.  tot  1Ó20 
toe;  wanneer  hy  overleedt. 

BERGH,  {Den)  een  Dorp  in't  Sticht       Utrecht ,  aan 
de  Vecht,  naby  Wecfp  ;  heeft  Kerk  en  Predikant  (waar  Lyft  der 
by  ook  Nederhorfï  \s  gevoegt )  ftaande  onder  hetClaffisvan  Pred\ 
Amersfoort . 

BERGH,  eigcntlyk  'S  HEERENBERGH,  in't 
Graaffchap  Zutphen:  zie  op  'S  HEEREN-BERG. 
BERGH-AMBACHT,  een  Dorp  en  Heerlykheit  in 

Zuidt- Hollandt ,  onder  de  ftadt  Schoonhoven.     Het  boven-  -Wo^re 
eindt  is  genoemt  Heer-Aarts-Berg,  zynde  Beloifch:  Het  be-  '• 
neden-eindt  Berg-Ambacht  ,  zynde  Zuidt-Hollandtfcb  ,  uit 
de  Lek.    Onder  Berg-Ambacht  leit  het  Adelyk  Huis  of  ^ 
Slot,  voortydts //tvr-/^iim-fifrg- geheeten ;  zie  AARTS- -^^  .j^'^.V 
BERGEN.    In  de  oude  brieven  vindt  men  de  Heerlyk-  ij^^p,^ 
heit  -^"AW  Berg-Ambacht  genoemt,  die  Heerfchappye  van  der 
Alinger-Parochie.    De  hooge  Jurifdifte  van  deze  Heerlyk-  zuidt- 
heit  ( eenigen  fchryven  het  van  Berg-Ambacht  ;  anderen  Hollandt 
weer  \-a.n  Aartsbcrge ;  en  zommigen  van  beide:)  hebben  de  p_  gj. 
Heeren  Staten  van  Hollandt ,  in  het  jaar  IÓ24.  gcloft.    Het  Leeuit/. 

hadde  te  vooren  aan  't  geflacht  der  Zuylens  van  Nieivvcldt  Bat.  UI. 
behoort.    Berg-Ambacht  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  /'.  üh. onder  het  Claffis  van  Gouda.    In  Vlaanderen  is  ook  eene 

Cajfelcnye  ,  geheeten  Berg-Ambacht ,  veele  dorpen  on  ier 
zich  hebbende. 

BERGH-EYK  ,  een  Dorp  onder  de  Meijerye  van  ""sHcr-  Haitve 
togenbofch,  onder  't  quartier  van  Kempen-Landt :  maakt  met  H.r.Kr. 
M'^eflerhoven  en  Rythoven  eene  Dingbank  ;  daar  Bergh-exk  3.  ̂.  D. 
'Wefthovem.  e.i\  ' Rythoven  ï  Schepenen  in  heeft,    't  Was  ƒ  368. 
1  eertydts  £)';^,  of  Èy/w/^crg^  geheeten.    In 't  jaar  I4''j8  heeft 
Hertog  Karei  van  Burgundien ,  dc  Stoute ,  oï  Strydtbaarc^c- 

bynaamt,  aan  de  ingezeetenen  toegeftaan  hun  Dorp  'tot eene  Stadt,  verfterkt  met  poorten,  wallen,  en  vcftcn, 
te  mogen  maaken  ;  hun  daar  toe  magtigcnde  om  midde- 

len, zelfs  by  fchattinge,  als  anders  (behoorlyk  aan-  en  op 
tcftellen)  uit  te  vinden.   Het  werk  heeft  evenwel  gee- 
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nen  voortgang  cchaJt :  Dus  is  Bcrt^h-eyl  cene  Stadt  ron- 

der wallen,  veilen,  of  fterkte  gebleven.  Het  heeft,  of 
voert  tot  een  wapen  een  Burgumlifih  Schildt,  aan  eenen 
Eik  hangende,  waar  by  Pilter  met  dit  opfchrift  (laat, 

Sigillum  SciibiHorum  i'ilU-  de  Bergh-eyk\  dat  is,  V  Z^'^el  der 
SchepcMcn  fan  de  Stede  ,  of  het  Steedtjc»  Ber?h-eyk.  Het  heeft 
vyf  jaarmerkten ,  cnSaturdags  eene  wecKmerkt.  De  Pa- 

rochiekerk is  een  aanzienlyk  gebouw,  groot  van  begrip, 
cn  de  Moederkerk  van  veele  andere  Kerken  daar  omtrent. 

In'tjaar  i:;'5i  llorven  daar  400  inwoonders  aan  de  pelt,  te 
dier  tydt  veel  voor  700  eene  kleine  plaats  te  rekenen.  Daar 
plagt  een  fkerk  Kallcel  te  Ihian ,  dat  voortydts  het  vcrblyf 
der  B.txe»  was :  inaar  d'  üverlte  Mondr^i^un  heeft  het  in 
den  Spaanfchen  oorlog  doen  Hechten.  Toen  weleer  het 

geheel  Hertogdom L'/v/Z'^W;  ter  fchattinge  {bccde  genoemt)  i 
jaarlyks  opbrengen  mort  140000  guldens  ,  was  de  ganlche 
iMfijcrye  va»  de»  Bofch  in  die  fom  op  19379  guld.  16  (hiiv. 
3  penii.  gefchat :  daar  toe  nioll  het  quanicr  Ker/2pc>i-La»dt, 
(een  der  vier  quartieren  der  gedachte  Alcijerye)  opbren- 

gen 4074  guldens,  i  iluiv.  9  penn.  die  weer  onigeflagen 
over  de  30  of  31  Dorpen  van  het  Kempen-Landis  quartier, 
llont  Zitv^/i-t'y/gellclt  op  277  guld.  i  (luiv.  (behalven  Oir- 
fchüt,  met  8  Gehuchten,  cn  Lne-/nel)''t  hoogfte  van  alle  de 
andere.  In  't  jaar  I5'25'  wierd  eene  fchatting,  door  de 
Staten  va»  BraLa»dt,  op  ieder  Hacrdllcdc  gezet ;  daar  in 
molt  Bergh-eyk  icdcr  half  jaar  bctaalen  805- guldens,  jftuiv. 
8  penn.  Tóen  Prins  iMatirits ,  in  het  jaar  I5"92.  met  eenig 
krygsvolk  heimelyk  uitgetrokken  was  ,  om  by  nacht 
Maajlricht  te  overrompelen  ,  welken  aanllag  door  de 
duilïerheit  des  nachts,  en  zwaaren  plasregen  verdween, 
nam  hy  in  het  te  rugge  keeren  Bcrgh-eyk  in,  en  verllcrkte 
de  plaats  ;  naderhandt  is  de  gehecle  Meijerye  aan  den 
Staat  gekomen. 

B  E  R  G  H  S  C  H  E  N-H  O  E  K  ,  een  Hollandts  Dorp  , 
met  Kerk  en  Predikant,  onder  't  Claffis  van  Schielandt 
llaande. 
BERGUM,  is  een  Dorp  van  Kcnnemerlandt ,  ver- 

meldt in  de  lyft  der  goederen  van  Utrecht.  Hedendaags 
hiet  het  Bergen.,  zynde  gelegen  aan  de Zandtduinen ,  naait 
aan  Alkmaar. 

BERGUM,  een  van  de  veertien  Dorpen  der  Vrie- 
fche  Grietenye  'Tietjerkjieradcel in  't  quartier  üojlergoo; 
heeft  twee  jaarmerk  ten.  In  d'uBergum  heeft  het  Kon  vent 
Bergkloojler  gt\c°en  :  het  dorp  is  heel  vermaaklyk,  heeft 
eene  groote  binnenbuurt ,  en  uitftrekkinge  van  klokflag. 
Boven  Bergum  heeft  men  7,eer  fchoone  wei-  en  bouw- 

landen ,  nevens  verfcheide  veencn,  en  daar  onder  Bcr- 
giirner-veen :  't  Heeft  Kerk  en  Predikant,  Itaande  onder  't ClafTis  van  LcetriVarde». 
BERLIKUM,  ofBERLIKOM,  een  goedt  cn 

groot  Dorp  in  de  Meijerye  va»  Hertogenbofch ,  onder  't 
quartier  Maze-landt:  Het  Icit  v,eer  vermaaklyk  op  de  ri- 

vier d\ia,  wel  voorzien  van  Slooten  en  Woonpiaatzen 
der  Edelen.  Beftaat  uit  vyf  dcelcn  ,  Kaathove» ,  de  Lüij\ 

fart.,  MiddelroVj  'i  Kerk-eindt ,  cn  i»  de»  Haffeit ;  plagt  aan 
Arnoldus  va»  Thienen  te  behooren ,  maar  nu  aan  den  Ne- 
derlandtfchen  Staat.  Toen  voortydts  het  geheele  Hertog- 

dom Braba»dt  eene  fchattinge  {beede  genoemt)  jaarlyks 
was  opgeleit  van  140000  guldens ,  (tont  de  ganfche/kfÉ-z/e- 
rye  van  den  Bofch  daar  in  gcltcit  op  19379  guld.  16  (tuiv. 
3  penn.  daar  in  droeg  het  quartier  Maze-Landt ,  eene  der 
vier  quartieren  van  de  Meijery.,  2294 guld.  i3(tuiv.  9penn. 
welke  omgellagen  over  de  of  16  Dorpen,  quam  Berli- 
kitm  te  ftaan  op  iSf  guldens,  3  Ituiv.  3  penn.  het  hooglte 
van  alle  de  andere  Dorpen  dezes  quartiers,  behalven  6^/, 

R'jsmale,  cn  Geffe.  In'tjaar  15-25' wierd  door  de  State» 
van  Brabandt  eene  belaftinge  op  ieder  Haertftede  gezet  , 
daar  in  moft  Berlikum  ieder  halfjaar  opbrengen  5-41  guld. 
9  ftuiv.  3  penningen,  en  3  myten;  ook't  hoogde,  behal- ven Os  en  Rosmale. 
BERLIKUM,  BERLICUM,  of  BERLICHOM, 

een  van  de  twaalf  Dorpen  van  de  Vriefche  Grietenye 

Menaldumadeel in  't  quartier  Wejlergoo:  't  plagt  de  voor- 
naamfte  Paerdemarkt van  geheel  Vneslandt  te  hebben.  Het 
is  voortydts  eene  Stadt  gcweeft,  gelegen  aan  de  zee,  en 
toen  geheeten  U  YT  G  O  N  G  H  ;  vermits  de  rivier,  van 
zommigcn  Burdo  geheeten,  die  het  quartier  Ooftergoo  van 

l4-'eflergoo  afzonderde,  daar  zynen  uitgang.,  of  uitloop  in  de 
Wadden,  en  zeewateren  hadt.  't  Wordt  nu  gemeenlyk 
genaamt  en  gefchreven  Bekom :  zie  op  B  E  L  C  O  M ; 
oudtydts  in  het  Latyn  Civitas  Exie>2fis.  De  Heer  IVmfi- 
rniHs  ftclt  fomtydts  in  zyne  Vriefche  Kronyk  Belcur/i, 
mecft  Berliciim.,  voortydts  het  Stedeken  Uitgongh:  het  is 
voor  dezen  door  den  brandt  vernielt  ;  naderhant  voort 
door  de  Noormannen  verwoelt :  echter  is  Berlikum  nu  een 

heerlyk  Dorp  ,  en  heeft  goede  necring  ;  ook  is  'er  de 
doortogt  naar  Leeuwarden.,  het  Bildt,  Franeker Harli»- 
ge».,  enz.  Het  is  wel  beitraat,  cn  't  heeft  eene  fchoone 
Kerk,  gefticht  door  eenen  Abt  van  Lidlum.  De  Heer- 
Tjerk  van  Heerma ,  die  in  't  jaar  1622  Grietman  van  Me- 
xaldumadeel  was,  heeft  zeer  veel  tot  de  zonderlinge  ver- 
beetcringc  van  dit  voornaam  Dorp  toegebragt.  Deneer 
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B.  Schotanus,  in  zync  Befchryving  van  Frieslandt,  ver- 
toont ons  deze  plaats  een  weinig  anders  met  de  volgende 

woorden.  Ber/icttm  ,  (  fchryft  hy  )  een  fchoon  Vlek, 

doordien  't  out  Stedeken  t''Uytkom  (in  't  Latyn  Civitas 
A'jf/V»/;/ genaamt )  daar  aan  by  ackoordt  is  verknoopt.  De 
fcheidinge  tullchen  beiden  is  ccn  Pypkcn  ,  of  Steene- 

brupken.  Voor  hondert  en  t'zeventig  jaaren  haddc 
t' bytkom  noch  't  recht  van  Oldermanfchap :  en  dat  in  't 
gellachte  van  Ilemmema.,  welke  State  ligt  aan  den  dyk, 
op  Bildt-grondt.  In  dit  Vlek  zyn  fchoone  tuinen  cn  en- 

teryen, enz. 
BERN,  voortydts  een  Slot,  of  Ridderhoffteede ,  ge- 

legen op  de  rivier  de  Maas.,  omtrent  een  halve  myl  vati 
lleusdc»:  van  anderen  Beer»  genoemt.  Het  heeft  behoort 

aan  Wccx  t'ulcout  (Beka  noemt  hem  Fulcoldns)  van  Beer», 
by  hem  gecrft  van  zyne  ouderen.  Hy  was,  nevens  Grave 
Herman  va»  Kuyk,  cn  anderen,  ook  handtdadig,  immers 
mede  een  der  Verbondelingen  tegen  Heer  Fluris  van 
Hollandt  y  den  Zwarten  gebynaamt  ,  broeder  van  Diderik 
de»  II.  Gravc  van  Hollandt  cn  Zeelandt,  enz.  welken 
doodtflag  in  Abjleede  ,  buiten  de  Toljleegpoort  der  ftadt 
Utrecht  ,  in  of  omtrent  het  jaar  1133.  wierd  gcpleegt. 
Deze  Heer  Falcout  wierd  daar  over  op  zekeren  tydt  ten 
fellten  wegens  Grave  Dsdenk  nagejaagt,  cn  ,  buiten  allen 
twyfel ,  zou  hy  gevangen  zyn  geworden  ,  ware  hy  niet 
met  zyn  paerdt  plotzelyk  in  de  Maas  gefprongen,  en  de- 

zer wyze  het  met  zyn  zwemmend  paerdt  wonderlyk 
ontkomen.  Om  zich  daar  over,  zyns  inzichts ,  aan  Godt 
dankbaar  te  tooncn,  liet  hy  zyn  Slot,  of  Ridderhoffteede 
Bern.,  in  een  Monnikken-kloofter  veranderen  ,  om  met 
eenen  daar  door  zyne  begaane  manllag  te  boeten.  De 
Monnikken  wierden  uit  de  Abdye  van  Marienwaerdt ^  in 

de  Betuwe.,  gehaalt :  d'Abdy  was  van  gemelden  Grave  van 
Kuyk,  by  verdrag,  ook  tot  boete  van  gedachten  doodt- 

flag, gerticht.  Het  Convent  van  Heer  Fulcoufwicié.  d' Ahdy 
va»  Ber»  genoemt,  zynde  van  d'ordreder  Pr.cmon/lret- 
ten.  Heer  Everhardt  was  'er  de  eerfte  Abt  in,  ftorf  in  't 
jaar  116S.  na  het  bcltier  daar  in  omtrent  34  )aarcn  gehadt 

te  hebben.  In  den  oorlog,  iXii'^^chcnSpanjen  en  écFereenig- 
de  Nederlanden  y  is  deze  Abdy  verwoclt :  d'Abt  begaf  zich 
met  zyne  Monikken,  die  hy  te  dier  tydt  by  zich  hadde,  naar 
V  Hertogen-bofch. 
BERNHESE,  eene  Plaats  gelegen  in  de  Meijerye 

van  'ƒ  Hertogen-bofch;  behoort  ten  dcele  onder  Heeswyk., 
ten  deele  onder  Dinter .,  twee  Heerlykhcden  in  gedachte 
j  Meijerye:  maar  Albertus ,  Heer  van  Dinter;  cn  Almericus, 
jHeer  van  Heeswyk.,  hebben  in  't  jaar  1196  deze  goederen 
'aan  d'Abdy  van  Bern.,  zie  de  vooris^e  poft,  gefchonken. 
BERNOLD,  ofBERNOUD,  by  zommigen 

WARNULPH,  ARNULPH,  meelt  BERNULPH, 
Biffchop  van  Utrecht:  zie  op  de  volgende  polt  BER- 
NULPH. 
BERNULPH,  of  BERNULPHUS,  enz.  is 

geweelt  de  XX  Bijjchop  van  Utrecht  ,  en  Navolger  van 
Adelbold.  In  het  jaar  T027  quam  hy ,  buiten  zyne  en  aller 
menfchen  verwachtinge ,  tot  deze  waerdigheit,  op  eene 
zcldtzaame  wyze.  Onder  de  Kapictel-heeren  was ,  na  de 
doodt  van  Adelbold,  eene  groote  tweedracht  ontltaan  over 
de  verkiezinge  van  eenen  niewen  Bilfchop.  Toen  Keizer 
Koenraad  de  11.  die  zich  omtrent  dien  tydt,  dan  de  Niew- 
meegen,  dan  te  Aken,  of  te  Keulen  onthielt,  daar  bericht 
van  kreeg,  trok  hy  met  zyne  hoogzwangere  Gemalinne, 
Gifela,  naar  Utrecht,  om  dien  twill  neer  te  leggen.  On- 

derwegen overviel  haar  de  barensnoodt  ;  weshalven  de 
Keizer  haar  in  het  Dorp  Ooflerheek,  op  de  j/eluive,  in  't 
quartier  van  ̂ ^f/^xy^^-^ooKz,  moft  laaten,  ten  huize  van  den 
Paftoor,  Bernulph  geheeten  ;  doch  hy  vervolgde  zynen 
weg:  VUtrecht  gekomen,  wendde  hy  alle  vlyt  aan  om 
de  tweedrachtige  Kanonikken  tot  eendracht  te  brengen; 
die  deze  keer  aan  zyne  Majefteit  opdroegen  de  volle  magt 
om  zelf  eenen  tot  de  Biifchoplyke  waerdigheit  te  ver- 

heffen. Ondertuffchen  quam  Paftoor  Bernulphus  ten  fnel- 
Iten  aanrennen,  om  den  Keizer  met  zynen  jongen  Zoon, 
in  zyn  huis  ter  wereldt  gekomen  ,  geluk  te  wenfchen  : 
Andere  verhaalen  dat  de  Keizerin  Gifela  haaren  zoon  (na- 

derhandt Keizer  Henrik  de  III.)  niet  in  't  huis  van  den 
Paftoor,  maar  in  't  open  veldt,  omtrent  het  dorp  Oofier- 
beek,  gebaart  heeft :  met  byvoeginge,  dat  de  plaats,  daar 
de  Keizertnne  van  haaren  zoone  bevallen  was,  eene  vry- 
plaats  voor  alle  misdadigers,  doch  niet  langer  dan  voor 
drie  dagen,  zou  geworden  zyn:  dat  ook  de  Keizerinne 

met  haaren  jongen  Prins ,  na  het  baaren ,  in  't  huis  van 
den  Paftoor  zou  zyn  gebragt.  Het  zy  hoe't  wil,  immers 
Berniilphu.s  was  brenger  van  deze  blyde  boodtfchap  aan 
Keizer  Konradus  ;  die  zich  zoo  daar  over  verheugde,  dat 
hy  dien  armen  Priefter  met  den  Bilfchoplyken  Stoel 
begiftigde.  Men  zegt  evenwel  dat  hy  een  wys,  en  tame- 
lyk  gcleert  man  is  geweeft,  die  ook  een  goedt  beleit  had- 
de.  Ply  hielt  vrede  met  Grave  Diderik  den  lil.  van  Hol- 

landt, tegen  wien  Adelbold,  zoo  lang  hy  leefde,  zwaaren 
oorlog  gevoert  hadde :  Maar  na  des  Graven  doodt ,  verzocht 

hy  den  Keizer  de  Kerke  van  St.  Marten  t'  Utrecht  aan 
haar 
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haar  recht  te  willen  helpen  ,  en  den  Hollander  te  doen 

wedergeeven  het  Huis  te  Merwe.,  Bodegraven Zvjammer- 
dam.,  enz.  het  Sticht  Utrecht  afgenomen;  want  (zeidc 
hy)  indien  zulke  fchelmllukkcn  ,  en  kerkroveryen  niet  in 
den  aanvang  gefluit,  tegengegaan,  en  gewroken  wier- 

den ,  zou  naderhandt  elk  de  Kerkelykc  goederen  naar 
zich  trekken  zoo  veel  hy  kon:  Hollandt.,  eerlt  zoo  klein 
en  gering  geweeil:,  had  zich,  door  allerlei  ontroovingen 
van  anderen,  zoo  groot  en  niagtig  gemaakt,  enz.  Dit 

bewoog  den  Keizer,  in  't  jaar  1047.  x.'  Utrecht  te  koomcn, vandaar  Hollandt  n\  te.  rukken,  alles  teverwoeftea,  en 
het  Huis  te  Merwe,  met  den  Mcrwejlroom  weder  te  bc- 
iTiagtigen ,  en  BifTchop  Bernulph  daar  mede  nochmaals  te 

begiftigen.  Maar  toen  ̂ e.  Keizer  zich  weder  naar  Dmtj'ch- landt  begeeven  had,  braakte  Grave  Diderik  de  IV.  na  de 
doodt  van  zynen  vader  Diderik  den  UI.  aaii  't  Graaffchap 
geraakt,  zync  gal  tegen  Bernulph  uit;  hernam  het  Huis  te 
Merwede.,  ja  liep  zelfs  ook  't  Sticht  Utrecht  af,  verbran- 

dende alles  daar  hy  byquam.  Grave  Diderik  vonriag  wel  dat 
de  Keizer  weder  overkoomen  ,  en  wraak  ncemenzou; 
derhalven  verwekte  hytegens  hem  verfcheide  vyanden ,  om 
hem  onderwegen  de  handen  vol  werks  te  geeven,  en  fpan- 
de  met  hen  aan.  Des  niet  tegenltaande  quam  zyne  Ma- 
jefteit,  in  't  jaar  1047.  wcêr  in  Hollandt ;  nam  eenige  vaflc 
plaatzen  in,  onder  die  noemt  Lamb.  Schajhaburgenjls Fla- 

ter dinge.,  of  Vlaerdingen ,  en  Rhynburg;  zou  ook  noch  veel 
meer  gedaan  hebben,  indien  de  inerfll,  met  zwaaren  re- 

gen ,  hem  Hollandt  niet  had  doen  verlaaten.  Deze  Keizer 
Koenrad  dcU.  en  zyn  zoon  Hendrik  de  UI.  hebben  aan  dezen 

Bernulph.,  Ot' de  Kerke,  van  Utrecht ,  groote  giften  gedaan; ook  al  de  v  oor  dezen  gedaane  fctienkaadjen  beveftigt. 
Henrik  de  UI  fchonk  aan  Bernulph.,  of  St.  Marten niet 
alleen  een  goedt  deel  landen  van  Drenth .,  maar  noch  daar 
boven  veele  goederen  in  Vricdandt .,  tulïchen  de  Lauwer 
en  de  Eerns.,  a  geheel  Groningen.,  en  andere  Heerlykheden. 
Zommigen  zeggen ,  nevens  Groningen ,  het  ge\\ec\c  Drenth 
enTwent,  met.toUen,  munten,  en  den  aankleeven  van 

dien:  deze  Giftbrief  is  t' Utrecht  in  't  jaar  1040  geteekent. 
Zes  jaaren  daar  na  kreeg  hy  ook  de  ü.aót  Deventer  tot  een 
gcfchcnk,  ook  b  Amelande ,  alhoewel  anderen  dezen  Gift- 

brief op  'tjaar  900  brengen.  Onze  oude  Kronyk  Üelt  de 
giftc  van  Deventer  en  Amelande  op  't  jaar  104Ó.  en  van 
Drenth  op  1047.  Doch  te  vooren  heeft  ook  de  Schryver 

gezegt  dat  Biffchop  Ratbod.,  overleden  in 't  jaar  917.  van 
Keizer  Ludovicus,  en  Koning  Karei  van  Vrankryk ,  de  be- 

veiliging van  de  (tadt  Deventer^  met  de  fteede  Thiel,  enz. 
verworf.  Ondertuffchen  ftaat  hier  aan  te  merken,  dat 
Deventer,  nevens  andere  lieden  en  landen,  dikmaalsin 
oude  tyden  zyn  vervreemt,  en  van  den  eenen  op  den  an- 

deren gekomen ;  en,  overzulks  ,fomtydts  na  weinige,  fom- 
tydts  na  veele  jaaren,  van  de  Keizeren  weer  op  de 
Ütrechtfche  Biflchoppen  zyn  gebragt,  of  dat  ze  hen  op 
niew  met  andere  befchonken.  Bilichop  Bernulphus  heeft 
binnen  Utrecht  twee  Collegiale  Kerken,  namelyk  die  van 
St.  Pieter,en  vzn  St.  Jan  Baj?tijl .,  gedicht :  desgclyks  binnen 
Deventer  de  St.  Lebuinus  Kerk,  daar  hy  de  Kanonikken  in 
plantte,  die  hy  uit  St.Salvators Munjler  teUtrecht  nam.  Na 

een  bellier  van  27  jaaren  ovcrlecdt  hy,  in 't  jaar  i05'4.  i 
Gedurende  den  tydt  dat  hy  den  Biilchc  plyken  Stoel  be-! 
zat,  heeft  hy  de  regceringe  van  zeven  Roornfche  Pauzen' 
beleeft :  namelyk ,  van  Johannes  den  XIX.  Benedidus  den  VUL  \ 
Sylvcfler  den  UI.  Grcgnrius  den  VI.  C lemens  den  U.  Damafus 

den  IL  en  Leo  den  LX.  waar  van  'er  drie ,  Benediélus,  Syl- 
vefter,  en  Gregorius,  of  verdreeven,  of  van  hetPausfchup 
afgezet  zyn.  Hy  leic  in  St.  Pieters  Kerk  f  Utrecht  begraa- 

ven :  zyn  navolger  in  't  Bisdom  was  I4'^illem  van  Gelder. 
De  niewe  Schryvers  van  't  Batavia  Sacra  hebben  zom- 

migc  zaaken  van  dezen  BilTchop  Bemulfus  noch  wat  an- 
ders aangetekent  ,  ook  eenige  dingen  in  zyn  Leven  ge- 

meldt,  dat  boven  in  onze  befchryvinge  niet  gevonden 
wordt;  die  wy  kortelyk,  zoo  als  ze  daar  in  geboekt 
ftaan,  zullen  voordraagen.  In  den  aanvangk,  melden  zy, 
dat  deze  Bilfchop  ook  van  zommigen  Bemo,  ook  Bernol- 
dus,  als  mede  Benno  word  genoemt.  Zy  Üaaven  niet  dat 

de  Keizerin  haaren  Zoon  in  't  huis  des  Paftoors  heeft  ge- 
baart, maar  alleen  in  zyne  Parochie;  hoew e\ 'Jan  Veldenaar 

duidelyk  beveiligt,'  dat  de  Keizerin  {die  hy  eene  rekkelyke 
deugt  zaarne  vrouwe ,  en  Koninginne  noemt)  een  kindt ,  van 
zonderlinge  fchoone  forme  ,  in  des  Palloors   Bernulfs  huis 

a  In  V  Batavia  Sacra  ftaat,  in  't  Leven  dezes  Biffchops;  en  dan noch  z.yn  laridtgocdt  in  de  fladt  Groningen  (  vei  lla  van  Koning  Henrik 
den  III.)  waar  toe  eene  aantekening  wordt  betrokken  van  den  vol- 

•  genden  inhoudt .-  Zommiien  hebben  dit  aldus  verftaan  ,  als  of  de Sradt  Groningen,  met  alle  haare  rechten  en  eigendommen  ,  door  dezen 
brief  gefchonken  z.oude  z.yn  aan  de  Kirke  vanUirechi :  Ub.Emmius 
lib.  de  Uib.  Groning,  &  jure  ultrajed.  ver/iaat  het  2.00,  dat  'er  al- 
leenlyk  aan  de  Unechtfche  Kerke  ̂ e^eevert  is  zeker  landigeedt ,  het 
■welk  lyoningk^  Henricus  by  de  fladt  Groningen  jcheen  toe  te  ko- men ,  enz.. 

Verflahet  Graaffchap  Amelande,  gelegen  omtrent  den  YlTcl, 
met  verre  van  Deventer,  zoo  als  de  Waarbricf  by  Hcda  venncldt, 
en  de  Landtpaalen,  aldaar  uitgedrukt,  duidelyk  tc  kennen  geeven. 
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(kreeg.  Zy  tcekcncn  ook  aan,  na  J .  Veldenaar dat  hy 
uit  een  zucht  tot  den  //.  Lebuinus  de  helft  van  S.  Salva- 

tors  Kapittel  (in  't  geheel  uit  20  Kanonikken  bcftaande ) 
naar  Deventer  h-eeft  overgevoert;  en  de  Abdy  van  deu 
Bilichop  Aujridus,  uit  den  Heiligen  Berg  ,  overgcbragt 
binnen  Utrecht,  en  daar  ook  dcKloollerkcrkvan  St.Pau- 
//«  gelticht.  Dathy,  daarenboven,  alle  de  bouwvallige 
Kerken  en  heilige  plaatzen  tot  haaren  ccrilen  luiller  heeft 
hertlcit,  en  van  alles  voorzien.  Men  vindt  ook  (voe- 

gen zy  'er  by)  gefchrcven  (zonder  aanwyzinge  waar)  dat 
hy,  in 'tjaar  i02f.  in  de  Kerkvergaderinge  van  Frankfoort 
tegenwoordig  is  geweeft.  In  't  jaar  105-4  uit  dit  leven  ge- 
fcheiden  ,  is  hy  in  den  buik  van  St.  Pieters  Kerke,  die  hy 
zelf gellicht  haddc ,  begraaven:  doch  naderhant  (vervol- 

gen de  Schryvers  )  binnen  het  Koor  gebragt,  alwaar  zyn 
graf  door  veelerhande  tekenen  en  mirakelen  berucht  is 

geworden;  zoo  dat  'er  noch  ten  huldigen  dage  een  groo- 
te toeloop  is  van  zieke  menfchen,  die  hunne  gezondheit 

daar  kómen  zoeken.  (Wat  onder  de  Roomfchgezindeu 
hier  van  voor  waarachtig  geldt,  leczen  wy  dus  zonder 
bewimpelinge ;  en  wie  zou  daar  op  niet  gelooven  dat  dit 
mirakelwerk  zoo  bekent  in  Utrecht  ten  minllen  als  't  ge- 

bouw der  Kerke  zelve  zoude  zyn?  Doch  laat  ons  eens 
zien  wat  hier  van  verder,  door  onze  Schryveren  ,  te  bock 

geflagen  is.)  Zy  zeggen  dat,  volgens  Bokkcnbergs  aante- 
kening, Buchelius  zelf  heeft  moeten  bekennen,  dat  het 

graf  van  Bernulfus,  byna  tot  onze  (tot  zyne)  tyden  toe, 
door  eene  menigte  van  menfchen  bezogt  is  geweeft.  Maar 

(volgt  'er)  in  de  Levensdaaden  van  d' Apojlelen  en  Patroonen 
van  Hollandt.,  'die  noch  ongedrukt  zyn,  handelt  hy  {Bok- 
kenberg)  wydloopiger  van  Bernulfus.,  en  fpreekt  van  hem 
in  dezer  voege: 

Na  veele  werken  van  godtvruchtigheit  en  gcrechtigheit ,  met 
dewelke  hy  Gode  trachtte  te  dienen.,  is  Bernulfus  ziek  gewor- 

den ;  en  na  dat  hy  de  befrncttelykheit  der  wcrcldt  had  verwon- 
nen.,  is  hy  zuiver  en  onbcfraet  ,  en  door  veele  mirakelen  be- 

rucht., ten  hemel  gevaar  en.,  op  den  19  Julx ,  in  ̂  tjaar  lO)"4. 
en  in  St.  Pieters  Kerke  begraaven.  Onder  meer  andere  foorten 
van  ziekten  geneefi  hy  dikwyls  den  droogen  hoefl ,  of  kinkhoejl 
der  kinderen. 

Het  zelve  (ftaat'er  verder)  wordt  beveftigt  door  de 
gemecne  Kronyk  van  Hollandt.  Bokkenberg  voegt  'er 
dit  noch  by  ia  de  ongedrukte  Levens  der  Ütrechtfche 
Bifichoppen : 

,,  Hy  is  te  Utrecht  in  de  S.  Pieters  Kerke ,  die  hy  zelf  ge - 
Jiicht  hadt ,  begraaven ;  en  toen  de  Roornfche  Godtsdienfl  de 

,,  over  handt  in  Hollandt  noch  hadt.,  is  \r  groote  toeloop  aan 
,,  zyn  graf  geweeft .,  voornamentlyk  van  getrouwde  vrouwen  die 
,,  onvruchtbaar  waaren, ,  of  ziekelykc  kinderen  hadden. 

„  Daar  wordt  veel  gefprooken  van  zyne  BiJJchoppelyke  klcede- 
,,  ren  in  dewelke  hy  eerfl  begraven  is  geweeft ;  en  die  nader- 
,,  handt ,  als  zyn  lichaam  uit  het  graf  geligt ,  en  in  het  Koor 
,,  gebragt  wierdt.,  geheel.,  en  ongefchonden  z\'n  gevonden.,  en 
,,  een  lieffelyke  reuk  van  zich  verfpreidden ;  en  die  noch  tot  on- 
,,  zen  tydt  toe  op  zynen  jaarlykfchen  feejidag  gebruikt  werden. 

„  De  Albe,  die  hem  gedient  had  om  de  heilige  Mis  te 
,,  doen,  was  noch  zoodanig  in  haar  geheel,  en  is  het 
,,  noch  tegenwoordig,  dat  ze  noch  bequaam  is  om  ten 
„  zeiven  einde  gebruikt  te  worden.  Wy  hebben  dezelve 
,,  noch  met  zyn  Kafuifel ,  en  met  een  gedeelte  van  den 
„  Billchoppelyken  ftaf,  in  onze  bcwaaringe. 

„  Als  zyn  graf  ia 'tjaar  1675-  verplaatlt,  en  geopent  Matth. 
,,  wierdt,  om  de  Kerk,  die  door  een  geweldigen  ftorm  'Pi*ndat. „  befchadigt  was ,  te  herftellen,  is  het  volgende  daar  in 

„  gevonden:  een  zilveren  kelk,  een  gouden  ring,  eenJ'^' 
„  gedeelte  van  den  BilFchoppelyken  ftaf,  met  een  doek  ^' 
,,  die  op  zyn  hooft  hadt  gelegen,  en  daar  de  naam  van      ' ' °' 
„  den  overledenen  op  ftont;  'twelk  alles  nu  in  bewaatin- 
„  ge  is  by  de  Kanonikken  van  den  niewen  Godtsdienft. 
„  Een  geeftelyke, en  godtvruchtigeMaagdt  van  Utrecht  ̂ - ^• 

„  hadt  al  drie  maanden,  en  byna  drie  weeken  gegaan  aan 
„  een  vervaarlyken ,  en  hardtnekkigen  hoeft,  baftende 
,,  als  een  hondt :  maar  zoo  ras  als  ze  de  gebeenten  en  de 
,,  alTchen  van  den  H.  Bernulfus  was  gaan  bezoeken ,  en 
„  voornamentlyk  als  ze  uit  den  Kelk  die  op  de  borft  van 
,  dien  heiligen  BilTchop  in  zyu  graf  hadt  gelegen,  en  die 
„  haar  voor  den  tydt  van  drie  dagen  geieent  was ,  drie- 

maal  in  den  uaame  van  den  Almogenden  Godt  hadt 
„  gedronken,  is  zy  een  quartieruurs  daar  na,  op  den 

I  Mey,  in  't  jaar  1683.  zoodanig  van  haare  quaale  ge- 
,,  neezen,  dat  'er  geen  teken  van  is  overgebleven.  Die I,  hebben  niet  alleen  getuigt  de  vader ,  demoeder,  en  dc 
„  zufter  van  de  gemelde  maagdt,  maar  ook  haar  Biegt- 
„  vader,  en  haar  Doftor,  een  man  van  byzondere  erva- 
„  rendheit  ;  allegader  zeer  oprechte,  en  deugdtzaame 
,,  luiden,  en  als  zoodanige  door  den  Heer  P.  C.  toen- 
.,  maals  Provikaris  van  Utrecht,  cn  een  voorzichig  en 
„  openhartig  man  ,  gepreezen. 

Het  fchynt  uit  het  verhaal  van  Buchelius  zelf,  dat 
„  Cratepolus  onzen  Bernulfus .,  onder  den  naam  van  Benno., 
,,  onder  dc  Heiligen  van  Duitfchlundt  heeft  geplaatft. 
,,  Hy  wordt  geviert  op  den  19  July. 
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JiKROALD,  ook  BERTOALD,  BERWALD,  cn 

BIIRIHOLI),  ilc  vierde  Koning  v;m  IncsLu-M ,  na  zy- 
ncn  vader  KuI.'jU  ann  't  Ryk  iu  't  jjar  f70  gekomen:  an- 

deren noemen  hem  A'w;//«^  ̂ /t-r  ó'<jai'«  e»  l  'ricto/ ,  bewellcn 
het anderen  der  .S'./Av»  alleen.  Dc  Saxe»^  te  weeten 
de  Avi/iT-óiiAtv;,  cn /V/fic»  waren  eencrlei  volk,  gelyk 
J\L'Jis  Sroke  in  7.viie  Rymkronyk  7.egt : 

'  j)föii--i5»afTcn  ticctc»  m  ID^icfcit 
Chr.  Inzonderhcit  l;ebbv.'n  de  fnu/L»  de  l^riezeM  mecft  door- 

Scljotdti.  gaans  Sj.w»,  ot'  Sj//i»  genoemt.  De  voornaame  I'\'-an- 
Kr  va»  iVhe  Koningklyke  HiHorilchryver,  l\If::.cray  ,  noemt  de 

VriesL  i'ricze»  byna  gedurig  Saxe»,  als  hy  van' oude  zaaken 
i  47^  Ijireekt :  dat  den  lezer,  Ichoon  al  in  de  Hiltoriën  wel  be- 
H'iiiiem.  locïcüj'niet  altydt  te  binnen  komt,  en  verwarringc  kan 
Trhj.  veroorvaaken.  Daar  bv  komt  dat  in  dey.cn  Bcrould  de 

Xr^wyv.  tyjtreckeningcn  der  geicliiedcnillen  niet  zoo  eft'en  gaan 
der  Te"'  ̂ '^  behooreii.  Si.huta»us  noemt  dezen  Beroald,  Hcrto^^, 

o{  Koyiing  va»  Saxct  ea  Vr'ieslandt  bewelteii  ̂ tVlie-^  want, 
Q^/yj^  zegt  hy,*^  deze  landen  hebben  lang  voor,  cn  na  dezen , *.  iii.  onder  cencn  Hertog  of  Koning  gclhian.  P .  IVhiiemïns 
A/«i£/jv  Ipreekt  aldus:  Zommige  Schryvcrs  noemen  \\Q.m.  tlcrtog 
I.  u.  van  Saxen ^  alhoewel  onze  Landtbocken  cn  Chronyken 

y.f)^.  hem  fchryven  Xo».»^  ̂ /t'r  /'nV^t-w  gevveell  tezyn,  fchoon jiBrou-  de  naam  der  Friezen  in  dien  tydt  onder  den  naam  der 
iceri  SaxcK^  by  de /t<j»/c7jé"», begrecpcn  wierdt.  Mezcray  noemt 
chron.  hem  Bi'r:oul,  llert'-g  dcr  Saxe/i.  By  zommigcn  hict  hy 

BerthuUi.  Men  no'eme  hem  zoo  incn  wil  ,  hy  was  der 
Vriezer.  Opperhouft.  In  Vrankryk  regeerde  Komng  Clotarius 
de  II.  in  AnPraJia  zyn  zoon  Dagobert ,  wiens  groote  hecrfch 

ƒ  r^9. 
Brouw, 

ibid. 
Schotan. 
Kr.  v.m 
Friesl 
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ren  handtgcmccn:  Dc  twee  Koningen,  Clotarius  cn  Be- 
ruiild.,  iHeten  in  perCoon  tegen  den  anderen.  Bernald 
rprak  Cluiar  ms  zeer  verachtelyk  in  zyiie  VrieTche  tail  aan: 

'Èi)  tHi  nt)c  rcl'ieiic  öuKe/  liifïu  öir  falm?  Deze  woorden 
verbitterden  Clutdrms  zoodanig,  dat  hy  op  Bemald  aan- 

liep, die  zich  op  de  vlucht  begat',  doch  van  Clotarius  ver- volgt, cn,  onaangezien  Bauald  hem  goede  woorden  gaf, 
om 't  leven  gebragt,  zyn  hooft  afgehouwen,  en  naar 't 
Franfche  heir  gebragt  wierdt.    Daar  na  fpeelde  Clotarius  ' naar  zyn  welgevallen ,  cn  (treng  of  wreedt  genoeg ,  den 
meeÜer  in  Fncslandt.  Een  groot  deel  der  Vneze».,  langer 
dan  zyn  zwacrdt,  liet  hy  do(>dtnaan:  lei  voort  den  ove- 

rigen eenen  jaarlykfchen  tribuit  op  van  lóco  (anderea 
600)  üllen:  Ichcurde  het  Tvjenth  en  Drerith  van  't  Vrie- 
fchc  Koningkryk ,  cn  hechtte  die  Landtfchappen  aah'tVïyi 
dcr  Franken:    bcllelde  Adgilltis zoon  van  Beroald vier 
Momboirs,  met  wier  ra;idt  hy  pYieslandt  regeercn  zou. 
Daar  uit  belluit  de  gedachte  Picardh  overblykbaar  tczyn,  "*, 

dat  het  Sticht  Muy/Jhr ,  't  Landt  van  Eyjgcrer.,  een  goedt  ̂,'.'1"^' 
deel  van  't  Graaffchap  Mark.,  en  Ravejieiit  ;  desgel} ks '"^'i  ̂ 
Bcxthem,  T^wcut ,  Tekelefiburg,  enz.  ter  dier  tydt  onder  de  j"  ' 
heerfchappy  van  het Fr/c/c-^c- Koningkryk , cn  evenwel  Le-  Jg" 
den  van  het  FraKkifchc  Ryk  gcweelf  zyn:   dat  ook  in  dien      *  ' 
tydt  het  Drenth  niet  alleen  een  gedeelte  van  't  oude  Vries-  '. landt  was,  maar  ook  cenc  byzondere  Provintie,  hebbende  ; 
haare  eige  Grenspaalcn  ,  Rechtsmagt ,  Wetten  ,  enz.  Ver-  \ 
mits  nu  Vrieslundt  zich  toen  zoo  wydt  cn  breedt  uitrtrck- 
te,  kan  men  niet  weeten  in  wat  quarticr  van  dit  gewed 
Koning  Clotarius  Ae  Vriezen  ̂   in  hoogte  de  lengte  van  zyn  \ 

rwgi  Beroald  niet  wel  verdraagcn  kon ,  vermits  hy  aller-  zwaerdt  overtreffende,  zou  hebben  doen  ne^rhouwen, 
wegen  iets  van  Vrieslaadt  zogt  af  te  knypen,  en  trad  want  zulks  op  het  Landtfchap ,  hedendaags /^^rw/<z»^/?gehee-' te  willen  betrekken,  is  buiten  waarfchynlykheit  : daarom  tegens  hem  in  oorlog.  In  dien  tydt  hadden  dc 
Vriezen  over  't  Vlie  cencn  Ritzaart  ten  Koning,  dien  Be- 

roald tot  hulp  nam.  Deze  Iiitz.iart  zou  zyn  Hof  te  Me- 
denblik  gehadt  hebben.  Tuflchen  Dagobcri  en  Beroald 
ging  de  kryg  aan.  Dagobert  trok  met  eenen  grooten  hoop 
volks  over  den  Rhyn.,  tot  aan  de  iVezer:  Het  quam  tot 
een  hevig  gevecht.  Beroald  ging  op  den  perfoon  van 

Dagobert  los,  floeg  hem  den  helm  van  't  hooft,  en  te  ge- lyk een  lap  van  de  huidt  zyns  hoofts,  met  het  haair  dat 

'er  op  zat:  Dagobert,  nadat  hy  door  de  ïynen  uit  den 
uiterlten  noodt  was  geredt,  raapte  dit  zyn  verlies  op,  en 

Wtnfem.  zondt  het  gedachte  vel  zyns  hoofts  aan  zynen  vader  Clo- 
Schotan.  tarins,  die  met  veel  volks  niet  verre  van  daar  lag,  opdat 

hy,  ziende  't  gevaar  zyns  zoons,  zich  fpoc-igen  mogtom 
Krantz.  totzyne  hulp  te  naderen,  als  hy  ook  deede,  en  met  groot 

gejuich  in  't  leger  van  Dagobert  ontfangcn  wierd.  Haalt 

B  Nean 
der  P. 

vernam  Beroald  dat  door  zyne  bcfpieders  ;  maar  fpotte 
.     met  de  tyding,  vermits  hem  kort  voorheen  was  aange- 
^    h:&°^t ,  dat  Clotarius  niet  meer  in  leven  was.    T>e  IVezer  \a^\  hannes  Cuchlinus;  ook  extraordinair,  daar  na  ordinair  Pro- 7ii 

ten 

ook  geloof  ik  niet  (doet  hy  'er  by  )  dat  Clotarius  het  hart 
zou  gehadt  hebben, om  door  zoo  veele  Landen  en  Provintiën 

door  te  dringen  tot  \n  ll'cflxrguo ,  of  de  gan(ch  (Irydtbaa-^ re  Vriezen  mollen  ter  dier  tydt  de  handen  gebonden  zyn 
gewccü.  Ook  zege  deze  Schryver,dat  oudtydts  deNeder- 

Saxen,  Vriezen  genaamt  wierden,  omdat  de  l^'riczen  toen over  de  Neder-Saxen  heerfchten  :  wederom  dat  de  zoo 
genoemde  Saxen,  die  zich  naar  Engclandt  begaven,  en 

daar  Koningkryken  oprechtten,  Vriezen  van't  oude  Vrie- 
fche  Koningkryk  gewecfl  zyn  ,  daar  't  landtfchap  Drenth  , 
Engeren,  en  ll^eftfaalen  onder  behoorden. 
BERSINGER-HORN,  een  Dorp  in  Noordt-Hol-  I 

W^:  zie  op  BARSINGER-HORN.  ' B  E  R  T I  U  S  ,  (PETRUS)  is  geboren  te  Beveren ,  ValeAi\ 
een  Dorp  in  l^-^e/i-Vlaanderen ;  den  14  (anderen  den  11)  Jndr.  \ 
November,  ifó).  /üt-^e»;;  geworden  van  het  Theologifch  Hhlltth: 
Collegie  te  Leiden,  in  plaats  van  zynen  fchoonvader  Jo-  l'^h- 

w/>.  18. tuHchen  beiden.  De  Franfche  Koning,  verwittigt  van  Be 
roalds  dwaaze  meening  en  waan,  aangaande  zynen  doodt , 
vertoonde  zich  op  den  oever  der  Rivier,  deedt  zynen 
helm  af,  en  lier  zyn  grys  lang  haair  (dat,  ten  aanzien  van 
de  lengte,  niernant  ter  dier  tydt  dan  de  Kuning  mogt  dra- 

gen) aan  hem  zien,  tenbewyzedat  hynoch  leefde.  Daar 
op  riep  Beroald  hem  fmadelyk  toe:  Gy  ouden  gryzaart,  en 

fe[fitr  in  de  Zedekuiift.  Hy  was  de  zoon  van  Petrus Bertius , 
Predikant  te  Rotterdam;  en  eerll:  meefter  der  Latynfche 

Schoole  te  Leiden;  trok  naar  Duitfchlandt ,  en  onthielt  ̂ frf'' 
zich  te  Straatsburg ,  van  waar  hy  geroepen  wierd  tot  Onder-re- 
gent  in  't  gedachte  Theologifch  Collegie,  en  te  gelyk  ̂   ,ig 
tot  extraordtnaris  Profeffor  ,2i\'i<^ezegt  is, in  de  Zedekunlf  ,in 
'tjaar  15-93.  waar  na  hy  ''^ '"^  i^'*'^  lóoó.  Opperregent  van 

Schotan.  dooden  hondt ,  ben  je  daarl  hoe  kom  je  wéér,  van  de  dooden ,\  't  gedachte  Collegie  wierdt.    Hy  voegde  zich  Arminius; 
Kr. -van  met  de  levend/gen  ie  vechten'^  C/ofrtr/«j  vertoornde  zich  ZOO- 1  weigerden  te  famen  opening  van  hunne  gevoelens  (des  viien^ Vriesl.    danig  over  deze  fmaadtwoorden ,  dat  hy  aandonts  met  van  de  Afgezondencn  der  Synode  verzocht )  te  doen.   Hy  /(erkel. 

f41-     zyn  paerdt  over  de zwom,  van  zyne  Franfche  ben-  ' — '-^^  —  ' — --''-i   -J-  ̂ ^.a.f.^   ,„ 
WiKfem.  den  (niet  zonder  groot  gevaar)  gevolgt.  De  Vriezen, 
Fr.  Kr  ̂ Juj  buiten  gilling  aangetalt,  kregen  eene  ïwaare  neder- 
ƒ40  52.'  laag.  Clotarius  hunne  dagorder  als  woedende  doordrin- 
i^""""-  gende,  viel  op  öfrort/^if  aan ,  en  doorftak  ,  of  doorfchoot 
y^^c.i».  Y^cm  met  eenen  pyl,  hiew  hem  het  hooft  af,  dat  hy  op 
Emm 
l 
Krantz, 
lib.  i. 

heeft  een  boek  gefchreven,  dc  Apoflajia  Sancïorum  ,viinden  hijl. 
Afval  der  Heiligen,  enz.  wierd  ook,  na  het  fchciden  van  ƒ.444. 
het  Synode  Nationaal  te  Dordrecht ,  1619.  afgezet;  begaf  zich 
naar  Vrankryk  ,  verwillclde  daar  zyne  Renionlhantfche  Brandt. 
gevoelens  tegen  dc  Roomfch-Catholyke.    Toen  fchimp-  -W^i^r 
ten  eenigen  op  zyn  boek  van  den  Aj'val  der  Heiligen,  en 

fpits  zyner  lancic  ftak,  en  dus  in  zyn  leger  bragt.    De  j  zeiden ,  dat  hy 't  met  zyn  voorbeeldt  fcheen  te  willen  be- 
ede  vlucht:  C/o^^r/»;  j  vcftigen  ,  enz.  en  alzoo  hy,  niet  tegcnllaande  alle  aange- ^3"'  ; 
na  het  geheele  landt,  wende  middelen  ter  bekeeringe,  door  de  Gereformeerde  ̂ '^f^'  ' 

'^'i"!ilb  ̂'''^^^^'^  namen  in  groote  vervvarringe  de  vlucht:  C/o^^r/»;  j  vcftigen ,  enz.  en  alzoo  hy,  niet  tegenllaande  alle  aange-  ̂ 3"' 
vervolgde  zyne  zege,  verwoeflte  byna  het  geheele  landt,  wende  middelen  ter  bekeeringe,  door  de  Gereformeerde  ^'^f. 

II,  j      cn  liet  alles  elendig  vermoorden  :  den  ïynen  hadt  hy  bc-  Leeraaren  in  Vrankryk,  gedaan  ,  hartnekkig  by  zyne  vcran-  7  X» 
vel  gegceven ,  dat  ze  overal ,  daar  ze  doorbraken  ,  niemant  I  dering  bleef,  wierd  hy  op  Paafchdag  des  jaars  lózi  ̂ 'Jq^-^. £)  der  Vriezen  die  de  lengte  van  zyn  zwaerdt,  dat  hy  aan  zyn 

paic)^.  zyde  droeg,  overtrof,  zouden  in 't  leven  lanten:    dit  is 
Brcu-M.  omtrent  het  jaar  628  of  630  voorgevallen.    In  de  hooft- 
chroii.  z'aak  komen  de  Schryvcrs  wel  overeen,  maar  in  de  om- 
ZI4.  (landighcdcn  is  verfchil.    Adgillus,  Bcroalds  loon  ,  volg- 

de in  de  regecringe ; hy  was  de  I  van  dien  naam, en  d'eer- 
y.Pi'  i\e  Chriflen  Koning  dcr  Vriezen.    Y ermits  J.  Picard  o^  dit 
card  geval  eenige  zonderlinge  Aanmerkingen  heeft,  zullen  wy 

Leiden  opentlyk  van  de  Kerke  afgefneeden.    Hy  is  den  3 

Oélobcr  1629.  oudt  63jaaren,  10  m.  overleden.  .^  'q 

BERTOALD,  Koning  van  Vrieslandt:  zie  BE-  ̂ " R  O  A  L  D. 
BERTRADA,  eene  zeer  dappere  Amazone,  Gema- 

linne  van  Heer  Gvsbert  van  T[JelJlein :  zie  op  Y  S  S  E  L- 
STEIN. 
BERUM,  een  der  Vriefche  Dorpen,  door  den  Dol^ 

verbeet,  'er  den  inhoudt  van  voordraagen.  In  't  jaar  Ó2S  ontfiont  \  laart  verflonden:  zie  op  BE  E  R  U  M .Anti<j. 
•v  oudt 

Vriesl. 
BERUM,  een  der  40       42  Dorpen  van  Fiveltngoos  jjg^yf 

Qnartier,  in  deGroninger  Ommelanden;  daar  Üaat  een  heer-  ^'.jcr. 

lyk  Huis,  den  Jonkeren  van  Berum  toebehoorende.   In  i.'d. den  zeer  geweldigen  watersnoodt,  den  12  cn  13  Novem-ƒ  17J. 
Kr  'jan  ■^"^      ̂ ''^^'''''^''^  lag,  van  daar  te  doen  vertrekken.  Daar  jber,  1686.  de  Provintie  van  Groningen,  enz.  zoo  deerlyk  171. 
Vratikr  over  ontllont  cen 'gevecht ,  waar  in  ̂ ^/o  Ga/aw.-?  (  anderen  overgekomen  ,  heeft  dit  Dorp  ook  zyn  deel  gehadt:  daar  Gahh. I.  D. 

/•  113- 

er  tullchen  hooggemelde  Clotarius  cn  Beroald  een  groot 
misverllandt :  gtiyk  'er  onder  hen  al  lang  een  heimelyk  vuur 
van  jalouzy  gefmeult  hadde.    Clotarius  hadt  zynen  zoon 

MeLr'  ̂ ^S'^^^^^  gezonden  om  de  Vriefche  bezetting,  die  binnen 

fchryven  't  Beroald  zelf  toe)  Dagobert  met  zyn  zwaerdt  in  verdronken  6i  perfooncn,  17  huizen  fpoelden  ganfch  Waiervï 
in  den  helm  hiew,  waar  door  een  gedeelte  zyns  haairs  '  weg ,  5-3  paerden ,  zóf  koeijen  en  jonge  beeften  raakten />.  S'^^* 
weggenomen  wierdt.     Clotarius,   hier  van  verwittigt  ,  '  om  hals :  zie  op  BI  ER  UM. 
wapende  zich  terllont,  cn  viel  met  zyn  heir  in  IVcflfaalfch  !    BE  R  U  M ,  een  Dorp  met  een  Parochie,  of  ern  Ker-  Aliinz 
Vrieslandt^  Waar  over  de  Vriefche  Koningen  in  dien  tydt  !  fpeldorp  in  Fiveimgo;  heeft  gcene  veran  iering  v..n  naam  Sot. 
ook  heerfchten.   Dc  legers  der  Franken  cn  Vriezen  raak-  'gekregen.    Aan  deze  plaatze  meent  men  dat  hunnen  oor-  Girm. 
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B  E  R   BES  BET 

fprong  verfchuldigt  xyn  Hcrhertr^s BiHchop  van  Utrecht, 
cii  ïync  broeders ,  die  DrofteK  waren  van  Groningen  en  Coc- 
vorden.  Mcnco  van  IVcmm op  het  jaar  1247.  v?ji  hem 
gewag  maakeride,  verhaalt  dat  de  Keriv  van  dc7,e  plaatze, 
met  die  van  liolvr.rth.,  ontllagen  is  van  den  ban,  waar  in 

2y  vervallen  waren  wegens  het  bloedig  gevecht  dat  'er 
voorgevallen  was ,  en  waarvan  linpertits en  de  ïooncn 
van  Albertus.,  van  den  ecnen  cn  den  anderen  kant,  d'aan- 
ftookers  waren.  Het  leit  vyf  uuren  van  de  Itadt  Gro- 

ningen, naar  het  Noordt-oollcn ,  byna  aan  den  Eems- 
kaïu. 

13  E  R  W O  U  T  S  G  R  A  V  E ,  is  een  Graft  aan  den  Ooa- 
kant  van  de  naallgelege  Vecht ,  niet  verre  van  *  yidcmet- 
teri>7^e ,  cn  'Tiefikove»  (Üccc/k  ma>!fu\  Tot  aan  de7,e 
Gratt  toe  heeft  de  Prooil  van  St.  Marten  t' Utrecht,  in 
den  jaare  1289.  door  lyncn  eedt,  alleen  zyn  Rcchtsgebiedt 

g'^ïogt  te  veltigcn.  Van  den  naam  ontmoet 

men  hier  ganfch  geen  fpoor.  Men  vindt  wel  23t'\n"Ci 
lUOUör^-Ciïanöt  /  of  ïDaarbCC  /  beneden  Woerden  ,  doch 
hooger  als  de  Vecht  en  den  Rhyn,  cn  vervolgens  hier  toe 
ïiict  betrekkelyk. 

BE  SC)  YEN,  een  Dorp  in  Zuidt-HoUandt aan,  of 
omtrent  den  Moerkant.,  laitende  onder  Dordrecht,  l-faal- 

in  Brahnndt cn  Befoyc»  in  Hollaudt.,  zyn  twee  Dor- 
pen, het  eerde  echter  ongclyk  grooter  dan  't  ander,  van 

malkanderen  alleen  door  eene  lange  achtereen  volgende 
Straat  gefcheiden  ,  welke  ftraat  aan  weerkanten  Vlekken 
en  Dorpen  heeft,  7,00  dat  het  haaft  eene  Stadt  fchynt  te 

ïyn  ;  zy  wordt  de  Lange-ftraat  gch'eetcn.  't  Dorp  Befoye» 
paalt  ten  OoÜen  aan  It'aahjjyk.,  en  Itrekt  zich  Noordt- waarts  uit  van  de  halve  Maas  af,  over  de  oude  en  niewe 

Straat,  weliwaarts  op,  tot  .!>/;rrt»g- toe.  Aan  de  Noordt- 
zyde  van  de  Straat  ten  Wellen  legt  het  Ambacht  van|daurigen  regen 
Zuidtwyk;  over  de  Straat  zuidtwaarts  op  ten  Weften ,  1  bruikbaar.  Byna  even  zoo  is  het  geftelt  met  het  gedeelte 

'i  Graicldityn Cape'l,  en  /r'ajpik.  Voortydts  heeft  jS<?-|van  Maas  en  I4^aal.,  in  ilc  Neder-Belitxve.,  en  om.trent  de 
foye»  met  14'^aalwyk  eene  Parochiekerk  gehadt ,  en  de  ̂ Bor^fnel- cn  Thielerivaerden ,  daar  men  de  meede  fchcut  en 
tooren  van  het  Dorp  Ir'aalwyk  üaat  voor  een  gedeelte  op  .drift  van  het  water  heeft,  waar  door  dikmaals  by  natte 
den  grondt  van  Bcfoyen.  De  Ambachts-heerlykheit  is  een  jaaren  het  landt  tot  oulandt,  en  dus  voor  heeften,  en  0:11 

Lcf»  van  de  Graaflykheit  van  Hollandt.  Het  heeft  Kerk  |  te  bezaaijen ,  onbruikbaar  wordt.  By  gebrek  van  vvater- ;>'(,T/X> 
en  Predikant,  ftaahde  onder  't  Claflls  van  Dordrecht.         molens,  leiden  de  Betuwers  het  water,  op  hunne  landen 

BES  O  YEN,  een  zeer  oudt  Kalleel,  voortydts  by  ofjrtaande,  wel  af,  en  loffen  het  in  gegraav'e  gruppels ;  maar  f  n, in  het  Dorp  Befoye/g  gelegen,  doch  al  federt  veele  jaaren  I  daar  door  lyden  de  weiden  en  landen ,  alzoo  ze  dezer  wyze 
vervallen:  't  behoort  aan  de  Heeren  van  AJfendelft.    Deldikmaals  wel  een  derde  vermindert  worden.  Geheel 
oude  Heeren  van  iit/öyc»  plagten  hun  verblyf  op  dit  S\oK  ,  Gelder  landt  yvoxAt  in  vier  Quartiercn  verdeelt,  namelyk 
te  hebben.  \N.icvjrneegen Rocrmondt ,  Zutpheii ,  en  Arnhem,  anders  de 
BETHANIEN.  Voor  den  tydt  der  Reformatie  ,  |F<?/?/iy^  gezegt :  wederom  wordt  het  Nicwmeegfche  quar- 

en  den  oorlog  met  Spanjen,  is  dit  een  Klooller  by  Am-  ,tier  onderfcheiden  in  't  Ryk  van  Niewmeegen  zelfs,  d'0- 
hern ,  omitcnt  den  7]/cl-Stroorn ,  geweeft;  en  was  voor  de ver-B etuw  ,  Maas  en  Waal Ncdcr-Betuiv ,  T'hieler-vjaerdt , 
Nonnen  van  /^«^«y?)w  orJre  gebouwt.  In 't  jaar  14291  en  Bommclcr-waerdt:  yder  dezer  verdeelingcn  heeft  haare 
wicrdt  het,  ter  begeerte  van  Hertog  Reinaldvm  Gt^/i^fr , ' onderhoorige  Dorpen,  daar  van  wy  elk  op  zynen  naam, 
door /•rtii'.'r/,^ van 2? .W^f»/jÉ'/»z,Biirchop van  Utrecht,  inge- j volgens  de  lyft  der  Ichattinge  van  't  jaar  15-47.  fpreeken. 
wydt,  cngeftelt  onder 'tKloüfter  van  Windtsheim.  Van  dit  j  Gedurende  den  oorlog  met  Spanjen  heeft  dcBetuw,  door 
Kioofter,  desgelyks  van  Mariendaal,  oi Marienboom ,  in  't  1  de  Spaanfchen  uit  Gelder,  zeer  veel  moeten  lyden;  daarom 
jaar  1392 gerticht,  en yifow'i^tócf», in 't  jaar  1328  gebouwt, 'gaven  de  Betmvers  zich  onder  brandtfchatting ,  om  van door  Hertog  Reinald  den  II.  en  zyne  Gemalinne  Eleonora  ,\\m\ne  plonderingen ,  en  het  meêlleepen  van  menfchen, 
van  Engelandt,  wordt  nu  niet  anders  dan  de  bloote grondt  bcvrydt  te  blyven.  In  de  oorlogen  met  de  Bijfchoppen  van 
gevonden.  Deze  drie  Conventen  lagen  in  het  Schepen-  Utrecht ,  zyn  de  Stichtfchcn  al  menigmaal  in  de  Betnive, 
dom  \m  Arnhem.  D' eerile  Opzichter  over  het  Bethanicn  maar  veel  meer  in  de  l^ehiwe  gevallen,  en  hebben  daar 
Kloofeer  was  Johannes  a  Kempis,  broeder  van  Thomas  a  gr oote  fchade  verwekt.  In  't  jaar  15-27  trok  Biflchop 
Kempis,  den  güdtvruchtigCu  Schryver  der  Navolg-nge  van  Henrik  van  Beyeren  de  Betnw  in,  daar  hy  byna  alles  door 

roof  en  brandt  vervvoefhe,  en  dwong  die  van  Maurik  en 
Rysvjyk  fchattingen  te  gecven  ;  keerende  met  eenen  groo- 
tên  roof  en  buit  naar  li\'k  te  Dimrfteede.  Dat  de  Betuvj: , 
in  oude  brieven  voor  eenige  eeuwen  ,  Batua  genoemt  wierd , 
is  alreeds  boven  gezëgt,  als  mede  dat  het  eene  verkor- 
tinge  van  het  woordt  Batavia  is.  De  Heer  Voffitis  noemt 
de  Over-Bettiwe ,  daar  Niewmeegen  de  hooftlladt  van  is, 
Batavia  Superior,  dat  is,  Hong  Bataviên.  Dat  de  Betuwe 
omtrent  den  tydt  van  Kon/iantyn den  II.  genoegzaain  bloot 
gelaaten  van  befcherminge  ,  voor  een  gedeelte  van  de  ziedaar 
Vriezen  en  Overyffelaars  ingenomen ,  en  van  hen  bewoont  van^dUn 
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heeft,  dat  zynen  rykdom  cn  ovcrdaadt  alle  maat  tc  buiten  Frlf.U£>, 
heeft  gegaan.    Sibrandus  van  Mariéngarde  geeft  voor  dat  vu, 
het  van  den  gelukzaligen  Frederik  gcilicht  is. 

B  E  T  H  L  E  H  E  M ,  een  Kloofter  of  Convent  gcweeft 
buiten  Utrecht ,  tullchen  de  Weert  cn  Catarync-poort ,  ach- 

ter de  Voordadt  en  de  niewe  "W eert. B  E  T  U  W  E,  BETU  U  W,  B  E  TA  U  W,  cn  J.  dt 

B  E  T  U  E ,  in  ecnen  ouden  brief  van  't  jaar  1 188  gefpeldt  Raey 
BATUA;  een  Eilandt  tuffchen  de  Rivieren  de  Rhyn  ,  t>it'i. Waal,  en  Lek:  ook  een  voornaam  deel  van  iiet  oudt  Ba-  Geogr. 

tavia.    Van  den  oorfproiig  des  naams  ö(?tózy,  en  te  gelyk  ̂'-'d^nh. 

van  Batavia,  enz.  hebben  wy  gefproken :  zie  B  ATA- ^''■Z'^^'; VIA.    Deze  Betuw  is  een  Landtflreek  in  Ncderlandt,  in  •^"^ 
hetZuiderdeel  \mGelderlandt ,  cn  het Ooflelykfte  gcdeel- ^"■^r'' te  van  oudt  Batavia,  iian  Schenkenfchans  beginnende,  daar 

de  Rhyn  in  Waal  en  Rhyn  wordt  vcrfpreidt;  llrekt  zich  he-  ̂' dendaags  uit  tot  aan  de  üeden  Thiel  cn  Bommel;  doch 
de  Rhyn  was  voortydts  daar  veel  grooter  ,  en  fferker 
van  loop.    De  geheel  e  ii(?^«ix',  gelyk  ze  hedendaags  ge- 

nomen wordt,  is  al  van  oudts  in  Over-  en  Nedcr-Betu- 
we  onderfcheiden.    De  Over-Betuwe ,  van  Schenkenfihans  Leeuv. 
af  nederwaarts  gaande ,  fpringt  ook  over  den  Rhyn,  en  be-  Bait.ill. 

grypt  in  zich  Wageningen,  cn  d'omgelegenc  Landen,  tot  ƒ•  uo. de  Grebbe  toe.    De  Over-  en  Neder-Bctuwe  fcheiden  zich 
van  malkanderen  op  de  hoogte  van  H^ageningen ,  met  den 
niew^en  Dyk,  loopende  dwars  door,  van  waar  de  Ncder- 
Betuw  begint.    De  grondt  van  de  Over-Betuwe  is,  byzon- 
derlyk  in  het  najaar,  of  wanneer  de  Rh\'n  den  zoom,  of 
den  toom  der  dykea  heeft  afgeworpen  ,  bovenmaatcn 
vochtig,  kleijig,  en  quadzig;  cn  daarom  zyn  dan  de  we- 

gen voor  reizende  lieden  zeer  moeijelyk  te  begaan.    By  ̂"J'j'"'' 
eenen  kleinen,  men  laat  (laan  by  eenen  grooten  en  lang-  f/'^^' 

en,  zyn  ze  flibberig  ,  dnar  na  fchier  on--',-'*'''  * 

Idem 

G.  Haf 

hift. 

Gelr. 
Pontan, 

U-C. 

Idem 
Ponian. 
r.D.f. 
19-  86. 
93  96. 
no.vc. 

IVinfem. 
hejchr. •van 
Vritsl. 

Alting 
Not. 
Gcrm. 
Part.  1 1 
Rerum 

Chriflus 
BETHLEHEM,  BETLEM,  ook  BEELHEM,  en 

BIELHEM.  Het  is  voortydts  een  Kloolter  by  Doetecom. 
of  beutehm  geweefl:.  Het  plagt  zeer  beroemt  te  zyn,  cn 
het  recht  te  hebben  om,  uit  zyne  Monniken ,  eenen  Priefler 
in  de  Kerke  van  Doesburg  aan  te  ftcllen.  In  het  jaar  12S2. 

onder  Reinald  van  Najj'auw ,  den  I  Grave  van  Gelder  en Zutphen,  gaven  de  Deutekommers  aan  deze  Conventualen , 
©f  Kloofterbroeders,  den  vryen  uit-  cn  ingang  door  hun- 

ne ftadts-poort ,  omdat  ze  van  de  Broederen  bekolligt  was ; 
daarenboven  voor  altydt  deel  aan  hunne  privilegiën  en 
vryhcdcn.  llenrtk  •VTi.n  Naffauw ,  dexde  Grave  vxn  Gelder, 
had  dit  Konvcnt  zeer  lierlyk  uit  den  grondt  op  doen  haa- 

ien voor  de  Monniken  van  Auguftyns  Order,  omtrent 
het  jaar  11 60.  Het  droeg  eerfl:  den  naam  vxn  Bielhem , 
naderhant  in  dien  van Bc"?/7^/!<?rj2  verandert, ook  hetóV. Laa- 
rens  Huis  geheeten :  Van  tydt  tot  tydt  wierden  van  ver- 
fcheide  Vorften,  Vorflinnen,  en  Heeren,  ook  van  ge- 

ringer perfoonen  ,  zeer  groote  giften  van  landeryen,  tien- i  geleden ,  maar  d-aarvan  wordt  gefproken  onder  de  naame'n den,  cn  andere  inkomften  aan  dit  KlooRer  gefchonken :  |  der  Steden  ,  enz.  van  dit  gewelt.  Tot  op  het  jaar  1700 
■svaar  door  het  zeer  aanmerkclyke  rykdommen  bequam ,;  heeft  Spanjen,  in  het  Vorltcndom  Gelderlandt  ,  het  Roer- 

en daardoor  ook  nu  en  dan,  volgens  G.  Hajjelt,  in  HiJl.Wnondtfch  quartier ,  daar  de  fladt  Gelder  in  leit,  behouden: 
Gelr.  in  groote  ongcregelthcden  uitbrak.  doch  is  't  kort  daar  na  quyt  geraakt,  en  nu  in  handen  der 
BETHLEHEM.  Dit  is  een  Kloofter  geweefl,  ge- i Bondtgenooten  gevallen  :  zie,  noopendeverfcheidc dingen 

legen  onder  't  klokilag  van  Oldekerk,  een  van  de  14  Dor- j  de  Beurjje  raakende,  op  Bx\TAV  IA. 
pen  der  Vriefche  Grietenyc  Tzietzerkjieradeel ,  in  't  quartier  |    BEUCKELS  DYK,  een  Dorp ,  of  Buurt  in  Zuidt- 
van  Oojlcrgo'f.  Het  wieid  in 't  jaar  11Ó3.  (andere  ftellen  't  Hollandt,  onder  het  Bailjuwfchap  van  Schiclandt,  on- 
wat  laater )  gcilicht.  der  Rotterdam. 
BETHLEHEM,  een  van  de  oudtfte  Kloofters  van      B  E  U  K  E  L  S  Z ,  (WI L  LE  M  )ecrfte  vindervan  den 

Oollcrgoo,  aan  den  NoordclykÜen  hoek  van  de  Grietenyc  Haring  te  zouten  :  zie  op  BIERVLIET. 
CMctSiTUrtfrabcfl   Ubbo  Eynmius  verhaalt  dat  dit  Klooller     BEVE LANDT,  (NOORDT)  een  der  Eilan- 

Vnjfi 

annalis 
lÜJ.  1. 

wicrdt,  doch  die  van  de  Chaucen  daar  weer  uitgedreeven  V  luft , 
zyn  ;  en  hoe  de  oude  Inwoonders,  door  de  Romeinen  ver-  •S-  de 
(terkt,de  laatfte  zoodanig  lloegen,dat  ze  dezelve  vluchtig 

weer  moden  verlaaten,  en  de  voorigen  onder  de  befcher-  i^ro'i.dcr 
minge  des  Keizers  ongemoeit  laaten  blyven,  leeft  men  in 

oude  boeken.    By  den  plotzelyken  inval  van  den  Fran-  ̂ - p- 
fchen  \^on\ng,Loms  den  XIV.  heeft  de  Betuwe  n\et  weinig  P^'^^' 

van  kleine  begiuireleu  in  den  jaare  1165- zoo  toegenomen  den  van  Zcelandt^  Bewcjhr-Scheldc R 
iu  order het  derde : 

het 

Hcttve, 

Houvt 

Handi-j, 
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het  ccrfte  ̂ TiAAiTf»,  het  t\vcL-dcZ«'://-i3c-r'tVrf»(//,  het  clcr- 1  maakcn  ipóyS  Hollandtfchc  niergcns  ,  cn  20  roeden. 

dc  N(jurJ/-13eti-l.i';u,' ,  hetvicrüc,  ta  hci  k\cii\l\c  l^i  'ulpbanris-  i7.uidt-Bcvc!atj(U  is  ïecr  vruchtbaar  in  kooien;  't  heeft  ook 
JTr  t.7> 

ƒ  344. SmalUt:.  t^vi^-  Met  wierdt  in  het  jaar  8fo  bcdyla:  't  plagt  voor- 
JCr.  x.i«jydts  dc  Lullliot"  van  /.cciaudt  genoemt  te  worden;  doch ZmL 

f  193- Btxh. 
Kr.v. 
Ztel. 
1.  D. 

p.  4i6. 

hUm 
ihid. 
Hou  ve 
I.  D. 

ƒ  143- 

Smalle^. 

/■  193- 

wierdt  in  't  jaar  15-30.  (of  iy32.)  ganfch  door  de  ïee 
overfpoelt;  ecliter  liaderhandt in  't  jaar  15-40.  voor  een 
gedeelte  weder  ingewonnen  ,  en  herdykt.  iM.  '/.ncriits BoxhorH  trekt  uit  een  met  de  handt  gefchrcven  Kronykje 

in 't  voorgaande  jaar ,  deze  woorden:  Noordt-Bcvelurtdt 
is  met  zsnc  Dorpen  in  V  jaar  15-30  onder  ̂ eloope»,  en  met  de 
zee  bezoHteu g^ebleven :  daar  in  ivus  de  Jladt  Kortgeene,  zeer 

■uael grL^en  op  de  rivier  vu»  Zuidtvliet.  Desgelyks  vjnren  'er Kocb  twee  zeer  fchooue  Dorpen^  als  Willekerk,  ea  Enieliire, 
»7f/Hoeckc,  Lille,  Welle,  e»Koninksheim.  Dit Eildndt 
aan  de  noordtzyde  icj^cn  Orezant  en  Kolyns-plaat ,  w/tfi  zper 
aaa,  e»  koorden  daar  jchoone  GorJ^en,  en  in  vee  Ie  andere  plaat- 
zen  verhoop  landt ,  als  nicw  Cats  ,  Catshoek ,  cff-  daar 

't  Dorp,  en  'tKaJleel  plag  te  ftaan.  Deze  aanwas  verwekte 
in  zonimigcn  lult  om  het  verdronken  landt,  bylhikkenen 
brokken ,  wéér  van  het  water  te  ontlailen,  cn  te  bcdyken. 
Dus  zyn  159S.  door  de  onderneeminge  des  Graafs  van  llo- 
/jenlo,  als  gemagtigde  van  Philips  ll'iUern  ̂   Prins  van  Oranje ; 
van  den  Heerc  van  Matene's,  den  Heere  van  Cats,  den 
Hecre  van  Serouskerke ,  den  Hecre  Cornelis  Gilliszoony  Bur- 
gemcefter  van  Ter  Goes,  en  meer  anderen,  aangewon- 

nen de  landen,  nu  geheeten  0/idt-Noordi-Bcvelandt,  gerc- 
kent  op  5-45-9  gcmeeten,  of  2716  en  een  half  mergen  Hol- 
landtlch,  ooit  behoorlyk  bedykt.  In 't  jaar  1676  wierd 
opniews  bedykt  een  ander  gedeelte,  genaanitAT/ea'-Arüoria'i;- 
Bevelandt.  Jn  't  jaar  1644  waren  aangewonnen  en  bedykt 
('.Ó03  gemeetcn,  127  roeden.  Hedendaags  beftaat  iVcor^f- 
Bevelaudt  in  vyf  Polders,  genaamt  Oudt-Noordt-Bevelandt , 

Fr  ederiks-Polder  ,  l^lJJ'ekerk  ,  Nievj-Noordt-Bevelandt  ,  en 
Cortgeene:  het  overige  van  Noordt-Bevelandt  heeft  federt 
15-30.  tot  nu  toe  verdronken  geleegcn.  De  daar  op  ge- 

daan hebbende  Stadt  Cortgeene  blytt  van  dc  wateren  be- 
dekt. Dc  volgende  10  of  11  Dorpen  ilelt  M.  van  der 

Houve  noch  in  't  jaar  1Ó3Ó  voor  verdronken  ;  Cats ,  Emc- 
liJTe,  Kohnsplaat,  tVelle  ̂   Koningshetm ,  U  'i(]ekerk^  Carnper- Noordtdyk,  Zoetelingskerk ,  yieyere^  en  Geersdyk.  Eenigen 
fchryven  dat  Noordt-Bevelandt  zich  plagt  uit  te  ftrckken 

Reigersh.  tot  byna  aan  Duvelandt  y  zulks  dat  alleen  de  rivier  de  Schel- 
de tullchen  beide  deze  Eilanden  heen  liep.  Het  is  een 

der  oudtüe  van  alle  Zeeuwfche  Eilanden  dat  bedykt  is 
geweelt.  In  het  eerd  ftont  het  den  bekoftigers  niet  wel 
aan,  cn  't  aangewonnen  voldecdt  hunne  verwachtinge 
niet,  vermits  de  landen  dor  en  fchraal  bleven  ,  en  als 
quynden ;  maar  allengskens  wierden  ze  beeter,  en  mo- 

gen nu  onder  de  vruchtbaarftc  gctelt  worden. 
BEVELANDT,  (ZUIDT)  een  Eilandt  m^Zee- 

landt.  Het  plag  te  zyn  het  vermaardlle ,  grootfte,  en 
breedfte  onder  alle  Zeeuwfche  Eilanden;  met  twee  Ste- 

den, cn  vecle  treflelyke  Dorpen  voorzien  :  maar  het  heeft 
aan  de  Vlaamfche  en  Brabaadtfchc  zyde  veel  landt  door 
de  zee  verloren  ;  daar  tegen  aan  den  anderen  kant  eenen 
goeden  aanwas  gehadt.  Omtrent  den  oorfprong  des 
nzims Bevelandt  zyn  verfchillende  gevoelens :  Eenigemee- 
nen  het  dus  genaamt  te  zyn,  omdat  dit  landt,  eer  het 
noch  bedykt  was ,  als  dryvende,  en  bevende  lag,  zonder 

eenen  valten  grondt.  Anderen,  dat  d' eigentlyke  naam 
Beijerlandt,  vcïba.[lcn  in  Bevelandt  ̂   ZOU  geweell  zyn.  De- 

ze naam  zou  ontllaan,  en  dit  Eilandt,  van  de  Hollandt- 
fchc cn  Zeeuwfche  Graven  uit  het  huis  Beijeren  gefpro- 

ten,  by  gebleven  zyn,  omdat  zy  deinwoonders  liefkoos- 
den ,  cn  met  veele  privilegiën  begiftigden;  gelyk  dan  ook 

in  't  wapen  van  dit  Eilandt  dat  van  Beijeren  te  zien  is. 
Boxhorn  maakt  cene  andere  gifTmge,  gelyk  de  Beverwyk  in 
llollandt  dien  naam  van  de  menigvuldige  Bedevaarden 
{Beverden)  die  voortydts  derwaarts  plagten  gedaan  te 
worden,  zou  gekregen  hebben,  kon  ook  't  Zeeuwfche 
Bevelandt  de  benaaininge  van  Beêvaarden-landt ,  van  eene 
oudtydfchc  (hoewel  nu  onbekende)  Beedevaart,  hebben 
bekoomen.  Van  zommigen  wordt  Beverlandt  gefchrc- 

ven, cn  deze  haaien  den  naam,  of  de  naanireden  af  van 

Houve 
ibid. 

Boxh 

Reijersk Kron.  V, 
Zeel. 

SmalUg. 

'Boxh. 

Kr.  van 

Zeel. 
I.  D 

p  380. V.der 
Houve 

H.  v  i{r.  de  veelhcit  der  Beveren,  die  'er  in  voortyden  zouden  ge- 
I.  D.       weeft  ZVn  ■    fv^n  crrlvk  7nmm!(Tpn  (\\pn  vcin  Ap  R/'7ioi-7rnJ /•M3-  doen. 

bedykt  geworden:  voor  welken  tydt,  icgt  van  der  Hón- 
ve,  d'aardtbodem,als  men 'er  over  ging,  onder  de  voeten 
beefde,  als  of  de  grondt  niet  vafl:  ware"  gewcelL  Borfele, 
cenEilandt  opzich  zeiven  ,  doch  meelt  verdronken  ,  is'er 
nu  aan  gcdykt :  zie  op  BORSELE.  Geheel  Zuidt-Beve- landt , 

Idem 

veel  zoeter  lucht  dan  eenige  der  Zeeuwfche  Eilanden ,  cn  ̂  

is  't  naalle  Beweller-Schèldfche  Eilandt  aan  H^alchere»  ,t>Aof>-i> 
daar  van  het  afgefcheiden  wordt  door  het  water  de  Hundt,  y,"  ̂  , zyndc  een  flinker  arm  der  Schelde.  Het  plagt  ruim  20uuren 
gaans  in  dc  rondte  groot  te  zyn ;  doch  't  heeft  van  tydt 
tot  tydt  door  de  zee,  inzonderheit  ook  door  de  geduurige 
fchuuringe  van  dc  ebb'  cn  vloedt  der  Schelde,  tullchen  s„alle Roynerswaal  cn  Bergen  op  den  Z.uom^  wel  de  helft  verloren,  y;  j^.jq  j 

Voortydts  waren  'er  drie  Steden  op,  Barjele  ,  Romers-  petu  '\ vjaaly  enter  Goes.    De  laaftgcnoemdc  ftadtis  maaralleen  Nedirti 
overgebleven  ,  want  Borjele  is ,  voor  meer  dan  i70jaaren  ,  Repuèl: 
met  de  aangelegen  landen,  door  de  zeegolven  weg  ge- />.  189» 
raakt '..het  zelfde  ongeval  en  onheil  heeft  Roynerswaal  ge-  1 
troffen,  ccrlt  dooroverllroominge,  een- en -andermaal  by-  I 
nat'eenemaal  vernielt,  c!i  voorts  in 't  jaar  1634  ganfch 
vernietigt:  zie  op  RüMERSWAAL.  In'tjaari22S 
leed  Zrtidt-Bevelandt  overmaatige  fchade  door  cene  ver- 
flindende  inbreuke  der  zee:  wederom  1304.  maar  noch 

fmartelykcr  15-30.  den  f  November,  waar  door  't  geheel 
onder  't  water  raakte,  en  verloren  gingen  dc  Landen 
cn  Dorpen  Broncke  ,  Kreecke  ,  Everswaerdt  ,   Sieenvliet  ,  j 

Schoudee  y  Nrevjlandt,  'Tolsende  buiten  ̂   Zwarte  14-^aal  ̂   Hinc-  1 
kelcr-Üordt  y  Meeren ,  Rillana't,  met  een  gedeelte  van  f-^al- 
keni ffe  cn  l^'eerde,  'tBat,  Couwerve  ,  Dtivene  y  Lodvk,  Ou-  1 
waardingen,  Coaallen-Dyk ,  bchalven  noch  de  Stadt /Jowf^/-  ■ 
waaly  die  alleen  weer  bedykt  wierdt.    In  't  zelve  jaar 
liepen  weer  onder,  Mouy/Jier ,  St.Catharina,Ooftkerk  yH'^e/l- 
kerk,  IVolphertsdyk ,  en  den  Devik ,  zynde  de  oudtfte  Pol- 

ders van  Borfele.    Deze  zes  Parochiën  wiercicn  wel  in  het 

volgende  jaar  15-31.  met  zeer  groote  moeite  en  koften, 
weer  bedykt,  doch  konden  de  Vloedt  van  15-32  niet  ver- 
duuren,  en  zyn  geheel  vergaan.    De  Zuidt-Bevelanders  P.Mo 
hadden  zich  wel  onderwonden  Niewlandt,  Meere,  Krab- tan.  ii 
bendyky  Valkeniffe ,  Broiik,  Hanswaerdt ,      Badt,  Rillandt ,  Guicc. 
en  andere  Heerlykheden ,  weer  te  bedyken  ;  maar  op  den/^^o 
2  November  des  zei  ven  jaars,  ter  middernacht,  brak  de  ̂'^h"- 

zee  alle  deze  niewe  dyken;  daar  eene  ontelbaare  menigte  ■^'"""J» 
van  menfchen  door  verfmoordcn.    Meere,  ot' Ter  Meere,  f  37 hy  Schondee ,  liep  ook  weer  onder;  vyftig  pcrfoonen,  op 
het  dak  van.de  Kerk  geklommen,  wierden  noch  na  drie 
dagen ,  jammerlyk  verhongert,  en  half  doodt  van  koude, 
door  een  fchip  geburgen.    In  't  jaar  15-38  moft  Zuidt-Be- 
velandt  al  weer  de  kracht  van  't  water  lyden;  en  nader- 
handt  noch  meermaalen.    Wegens  deze  gedurige  ver- 

wilfelingen,  afrukkingen,  cn  aanwinningen  van' landen 
in  Zeelandt ,  worden  den  ZeeuwJ'chen  Leeuw,  in  het  wapen van  7.eelandt,  in  de  zee  dobberende,  de  Latynfche  woor- 

den, Luéinr  y  ernergo:  Ik  wor/lele  en  koome  het  te  boven, 
niet  onaardig  tocgcpaft  :  alszinryk  ;  en  te  gelyk  ,  zoo  opdea 
Staat  der  Provintie,  cn  der  Heeren  Hooge  Regenten  wak- 
kerheit  ,  als  op  de  onderhojrige  Landerycn  fpeelendc  : 
waar  op  een  zeer  zoet  Latynfch  vaers,  eenige  regelen  Ad, 
lang,  gemaakt  is  van  den  Heere  Adrianus  Hofferus ,  dat  Hop 

Boxhorn  overzulks  zyne  ZeeuwJ'che  Kronyk  ook  heeft  in-  poemi gelyft.    Het  raadtzcl  van  den  zeiven  Boxhorn  heeft  ook  Boxl 
zyne  bevallighcit:  p 

ide 

Waar  woont  het  volk  {Jia  by  verftandt )  ^^j^j. 
Daar  landt  wordt  zee ,  en  zee  wordt  landt  ?  p, 

•  In  't  voorgedachte  verdronken  Landt  van  Roynerswaal 

wordt  tot  noch  toe  niet  anders  bewoont  als  Hoo^erwerve ,  ''^J' 

gelegen  op  den  groote»  cn  kleinen  Agger.  In  den  oorlog  '^^ met  Spay/jen  hadden  de  Spaanfchen  daar  een  Fort  gemaakt, 

om  uit  Zandtvliet ,  cn  andere  gaten  daar  omtrent,  over  't verdronken  landt,  de  Zeeuwfche  ftroomen  met  Booten, 
Sloepen,  en  ander  klein  vaartuig,  te  befpringen :  Maar 

in  't  jaar  ,1632  wierdt  deze  Sterkte  door  Grave  iVillem  van 
NaJJduw,  voor  den  Staat,  ingenomen.  Tegen  het  befluit 
van  den  Raadt  van  Staten  der  Vcreenigde  Provintiën, 
hebben  de  Zeeuwen  verhindert  dat  ze  niet  ter  neer  gewor- 

pen is;  als  zeer  nodig  en  dienftig  tot  verzekeringe  van  de 
"  elandt.    Het  bedykte  Landt  van  Zuidt- 

SmalL. 

Idem 
Boxh. 
I.  D. 

binncvaart  van  Zt- 
Bevelandt  is  tegenwoordig  het  grootfte  van  alle  de  Zeeuw 

yn  ;  even  gelyk  zommigen  dien  van  de  Beverwyk  fche  Eilanden,  onaangezien  het  zoo  veel  in  't  Oollen  ver- 
De  Dorpen  van  Zuidt-Bevclandt  zyn  in  't  jaar  85-0  loren  heeft.     De   overgeblevc   Landen  en  Parochiën 

worden  van  veele  wateren  en  kreeken  doorfneeden;  als-'"^' de  Pieterman,  Lodyne ,  Macolle ,  enz.  die  de  oude  Schelde 
eene  bequaamegelegenheit verfchaffen ,  om,haaroudt  bedt 
verlaatende,  op  het  Eilandt  Ter  Thoolen  aan  te  fchieten ; 
want  beneden  dit  Eilandt ,  onuïcnx.  Terficke ,  heeft  men 't 
rechteCanaal,  of  Diep  van  dcSchelde,  Tholenwc(:v  v^n  dit 
Eilandt  affcheidende.    Omtrent  het  midden  is  eenegroote 

te  weeten,  eerft  de  Watering  beweften  7'erfuke,  ge- 
zegt  de  U'eft-  of  B ree-watering,  voorts  de  Parochiën  cn 

ƒ!.  8r.     Polders  buiten  de  IVeJl-watenng,  beooften  en  beweften  1  Plaat ,  die  omtrent //4;«<T//»^f«  zich  in  tweën  verdeelt ,  daar 
/ïjj.      de  havens  van  ter  Goes ,  en  Biezelinge;  dan  noch  het  Ei-  de  Sihelde  de  Noordtzyde ,  en  't  Nicwe  Diep  de  Zuidtzyde 

landt  St.  'Joos-landt,  bedykt  in  't  jaar  1631.  is  groot  bevon-  j  van  eenen  grooten  Opwas,  over  veele  jaaren  ten  Noordt- 
den,  volgens  de  authentique  Landts-reckeninge  van  den  ;  weften  van 't  AWt/ï-oo)-^/^  aangegroeit,  verkiezen.  Dezen 

hondcrtfttrn  penning  over  't  jaar  1641.  daar^'by  gedaan  j  6'/'iy^w  notmitn  yctXcn  dc  Katteplaat ;  maar  gemeener  is  de  «Wr.^ noch  eenige  Folders,  ingedykt  1Ó72.  in  alles  5-^316  Ge- 1  naam  van  d'  Onbekende ,  gelegen  tegen  over  Cattendvk,  en 
meeten,  en  20  roeden;  elk  gemeet  genomen  voor  een  1  aan  d' andere  zyde  over  C^//,  voortydts  de //ooff^f/'^^j/ gc- 
halvc  mergen,  naar  dc  Rhynlaudtfche  maat  in  Holiandt,  noemt,  cn  aireede  in 't  jaar  1627.  tuircheo  de  2000  en 

3000  gc- 
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3000  gcmectcn  groot;  ook  rccr  dlenflfg  tot  weide  voor 
.  .1      Ichaapcn.    Tullchen  deze  Plaat  cii  het  Ëilaiidt  Zuicii-Be-\ 

^ilid"*   '^'^l'^'"'^*  1  loopt  het  Nu'we  Diep,  wel  een  eng,  inaar  hol  | 
'  water,  tot  voorby  het  houft  van  ter  Goes,  en  valt  aan! 

d'andere  lydc,  laatcnde  het  Nnordt-Oort  leggen,  ten  Zui- 1 
den  in  de  Schelde,  die  Zuidt-Bcvela-zidt  van  H-^oltiherts-Dyk\ 
fchcidende,  en  eindelyk  de  Lemmer  naar  't  WeHcn  vin- 

dende, met  de  i'/o<?  naar  liet  Zuiden,  de  verdeelinge  maakt 
naar  ist.  Joo5-Landt ,  tegen  het  Landt  van  de  Kraijers.  De 
Sloe  word  allengs  onbequaamer  tot  de  vaart  ;  zoodanig 
verlandende,  dat  men  al  voor  eenige  jaarcn ,  by  laag  wa- 

ter, daar  droogvoets  door  kon  gaan:  Zy  is  wel  weer  wat 
dieper  geworden,  doch  üaat  te  verwachten  dat  geheel 
verdroegen  zal,  en  dan  zouden  de  twee  groote  Eilanden  , 
van  H^alcheren  en  Zuidt-Bcvelandt ,  aan  malkandcren  kon- 
nen  gedykt  worden.  In  Zuidt-Bevclaadt  is  een  groot  wa- 

ter, omtrent  een  myl  lang,  leggende  bynaOoll  enWeft, 
hrekt  zich  uit  het  Wcflcn  een  Ituk  weegs  achter  't  Dorp 
M-sn  dev  Niff'e ,  voortgaande  naar 't  Ooiten,  tot  omtrent 
het  Poldertjen  \m  Cornclis  Japtfz.  Boone,  daar  't  zyn  eindt 
neemt.  Het  wierd  van  oudts  de  Zyvjakc  gehecten  ;  daar 
in  worden  zeer  vcele  Karpers  en  Palingen  gevangen.  De 

■üouve  -''^'^'-'ïyk'^  Familiën  in  Zuidt-Bevelandt  (telt  M.  van  der Hcuve  de  Heeren  van  Cruiningen ,  afdaiilcnde  van  cenen 
Berthoud,  ]A^exc  \'za  Mechelea \  de  Heeren.  en  Baandcr- 
Heeren  van  Borfele,  Romerswaale ,  (of  Keivink)  üchinge , 
(voor  dezen  van  ter  Goes,)  nu  dus  naar  het  Riviertje  de 
^f/i;»^É>  gehceten  : )  Bruwelis ,  afkomende,  ais  natuurlyk, 
uit  eenen Grave  van //c^fj'oatv,  Maalftede ,  Ruyk-rok 
Werf,  Stapel,  Oojlende,  Eversdyk ,  Cattendyk,  van  de.  Maar- 
de ,  Baarsdorp.  In  Noordt-Bevclandt  worden  genoemt 
Cats,  voortydts  Weldamme;  Cats ,  met  de  zwarte  Kat: 

Cais,  voortydts  IVelle ;  K^'ijfe-kerk;  Soetelings-kerk  ;  Cam- 
fen;  Baflaardt  van  Borfele,  Heer  van  Cortgeene.  De  acht 
Ridder-Hoffteeden  in  Zuidt-Bevelandt  (telt  hy,  't  Kaftcel 
en  Hofftadt  CruinthgcH,  gebouwt  in  't  jaar  1361.  het  Huis 
te  Voorhout,  beide  in  Cnarr.ngen  ;  de  Huizen  Maalftede  , 

Bruwelts,  Gijlelies,  te  Capelle  ;  't  Huis  Ellewoudts-Dyk  te 
Ellewoudts  Dyk;  't  Huis  te  Schenge ,  xot  Heer  Arendts  Kerke , 
en  't  Huis  te  If-^erve,  te  Sercyns-kinderen.  In  d' opdragt 
van  den  2S  Juni  \^']\.  door  JufFr.  Agniet  van  Halmale, 
weduwe  van  Jonkheer  3'''»  Seraarts,  Heer  van  Rammelo, 
word  dit  Huis  te  U^erve,  Heer  Henriks-burg  genoemt. 
Onder  't  Claflis  van  Zuidt-Bevelandt  behooren  de  volgen- 

de Kerken  (boven  die  van  de  Steden  Goes  in  Zeelandt, 

en  Hulfi 'm  Vlaanderen)  Cloctingen ,  Capelle,  Schoor,  met 
yiaake  ,  Biezetingen  ,  Cruiningen  ,  Crabbendyk  ,  IVaarden , 
Wemelingen,  Terfeke,  Cattendyk ,  's  Heer-Hendriks-kindcren , 
met  Mijjekerk,  'j'  Heer-^ Aarts-kerk,  Heynkens-Zandt ,  Borfe- 
len,  Ellewoudts-dyk ,  Ouwelande ,  Ovezande ,  met  Driewe- 

gen ,  Baar  landt ,  Hoedekens-Kerk ,  Ter  Nijfe ,  Graven-Pol- 
der,  Schrabbekerk  ,  met  Synouts-Kerk,  de  Polder  van  Na- 

men ,  met  het  Fort  Paulus-Dyk ,  en  Heinsdyk,  Kloofier- 
O.  Blaf.  landt,  met  OffeniJJe ,  en  Caïïishoeke.  In  dewOuden  Blaffaert 

fderUir.  dcr  Biifchoppen  van  Utrecht,  nopende  hunne  geeftelyke 
Jurisdiöic  over  de  Kerken,  Capéllen,  en  Klooücrs,  zyn 
eenige  van  de  hedendaagfche  benaamingen  wat  anders  ge- 
fpeldt;  \oOT  Waerden  ,Üz^t  M^eerde ,  \00r  Terfeke ,  Ti crfeke , 
voor  'j  He  er- Aarts-kerk  ,  Tfeeraetskerke  ,  voor  Ovefande  , 
Ovcrfande,  voor  Hoedekens-kerk,  Heer  Oedens-kerke ,  voor 
Synoutskerk ,  Symons-kercke :  'j  Graven-Polder  droeg  toen 
den  naam  van  Voirtrap,  anders  'j  Graven-Polre. BEVELANDIA.  Keizer  Otto  de  tweede  heeft  in 
den  jaare  974.  aan  de  Abdye  te  Gent,  die  naar  St.  Bavo 
genoemt  wordt,  van  wien  Bevclandt  zelf  ook  den  naam 
heeft,  recht  Koningklyke  giften  opgcdrangen;  waar  on- 

l'M.ii.  der  eenige  in  het  landt  van  Bevelandt.  Het  zelve  is  ver 
het  groütfte  van  de  Zeeuwfche  Eilanden,  gelyk  ze  he- 

dendaags genoemt  worden,  voornamentlyk  indien  men 
daar  onder  reekent  de  kleine,  die  boven  Walcheren,  tuf- 
fchen  de  beide  armen  van  de  Schelde,  leggen.  Hadrianus 
Barlandus  noemt  dit  Eilandt  het  vermaaklykfte  van  alle. 
Men  kan  de  grootte  daar  van,  wegens  de  verwoethcit 
der  zee  ,  nauwelyks  wecten  ,  ja  nauwelyks  kan  men 
het  getal  der  Eilanden  zelfs  bepaalen.  Het  grootfte  leit 
hedendaags  naar  het  Zuiden,  waar  vandaan  \\ex.  Zuidt- 
Bevelandt  genoemt  wordt.  Naar  het  Noorden  leitAWi^?- 
Bevelandt,  met  verfcheide  kleine  Eilandtjens  rontom. 
BEVER,  ïou  in  oude  tyden  de  naam  van  Beverwyk 

geweeft  zyn  :  zie  op  BEVERWYK. 
BEVERLANDT  (ADRIANUS,  of,  gelyk 

hy  zelf  fchreef ,  HADRIANUS)  geboortig  van  Mid- 
delburg in  Zeelandt;  was  wel  een  perfoon  van  zonderling 

verftandt,  maar  hy  misbruikte  het:  wierdt  Doél:or  in  de 
Rechten  ,  en  Advokaat  's  Hoofs;  was  zeer  yverig  in  't 
Icczen,  inzonderheit van  ontuchtige  boeken.  XJkOvidius , 
Martialis  ,  Catullus  ,  Tibullus  ,  Propertius  ,  en  meer  van 
diergelyke  ftoffe,  wift  hy,  alzoo  hy  eenc  llcrke  gehcuge- 
nis  hadde,  geheele  bladen,  en  al  't  onkuifle  dat  'er  in 
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ƒ>.  4?i.  baane  te  brengen.    Hy  maakte  zich  ecnën  quaaden  naam 
met  zyn  lichtvaerdig  boek ,  de  StolaU  virginitatis  jure:  met 

was,  van  buiten  te  verhaalen,  en  in  gezel fchappen  ter 

tyn  godtloos  traftaat,  de  Peccato  Ortginali ,  bragt  hy  zich  ifigfiat, 

zelf  tcLciden  in  den  kerker:  indien  zyn  noch  erger  fchrift ,  ̂pfpr.  ' de  Proflibults  veterum,  van  de  Magiftraat  ware  gevonden  20.  D. 
geweelt,  't  zou  buiten  twyfel  qualykmet  hem  afgeloopen  />.  87J. 
hebben:  doch  een  zyner  goede  vrienden ,  dien  hyditwerk 
betrouwt  hadde,  verbrandde  het  ter  goeder  tydt  ,  waar 

door  dan  de  toeleg  der  uitgave  t'eenemaal  verydelt,  en 
hy  voor  de  llraffe  des  wereldtlykcn  Rechters  beveiligt 
wierdt.    Met  ecne  geldtboete,  en  onder  eede  van  zy- 
ne  pennc  niet  meer  tot  diergelyke  Schriften  te  georui- 
ken  ,  wierdt  hy  uit  de  gevangkenifTe  ontOagen.  Vry  geraakt, 
en  over  zyne  goederen  fchikkinge  gemaakt  hebbende ,  ver- 

koos hy  de  Stadt  Utrecht  eene  wylc  tydts  tot  zynverblyf, 
daar  hy,  naar  men  verhaalt,  met  zyne  ingezoge  kundig- 
heit  van  ontucht ,  in  gezelfchappen  van  onhandige  jonge- 

lingen, en  herbergen,  wonderlyk  den  baas  fpeclde ,  breedt 
opgaf  van  zyn  verbrandt  handt  fchrift ,  als  't  hooftftuk  zy- ner werken,  en  daar  uit  verfcheide  (tukken,  met  veel 
zwiers,en  eene  gladde tonge , opfneedt.  De Tyteltekening 
hadde  hy  ook  van  dit  werk  bewaart,  zyndc  een  Venus- 
tempel  ,  of  Bordeel  van  binnen,  vol  ontuchtig  gebaar, 
waar  in  hy  zelf  op  den  voorgrondt  zat  met  ecne  hoer  op 
zyn  fchoot;  welke  tekening  hy  dan  menigmaal,  met  een 
kittelend  genoegen  ,    aan  zyne  vertrouwelingen  onder 

d'oogen  bragt.    Dit  alles  kon  voor  d'Ovcrigheit  niet  ver 
holen  blyven  ,  die,  van  zulk  eene  befmettelyke  pelt  in 
haare  (tadt  afkcerig,  en  bezorgt  voor  de  verwilderingc 
dcr  jeugt,  hem  in  der  (tilte  liet  aanzeggen,  dat  hy  haare 
vetten  had  te  ruimen  ;  't  geen  hy  molt  opvolgen.  Middc- 
lerwyl  fchreef  hy  onder  de  handt  een  Boek,  Vox  clamantis 
in  deferto ,  daar  hy  de  Magiftraat  en  Profeffuren  te  Leiden 
vinnig  in  doorltreek:  Begaf  zich  van  hier  naar  Engelandt, 
daar  een  zyner  vrienden,  namelyk  de  Heer  Ifaak  Voffius , 
zeer  vermaart  door  zyne  geleertheit,  fchriftcn ,  en  boe- 
kerye,  en  toen  Kanonik  van  ....  hem  een  jaarlyk- 
fche  wedde,  uit  de  inkomlten  der  kerkelyke  goederen, 
bezorgde,  waar  voor  hy  dan  ook  eenigcn  kerk-  of  koor- 
dien(t  waarneemen  mo(t ;  daar  (zegt  H.L.  Bcrahem)  hebbe 

ik  hem  leercn  kennen,  waar  by  ik  met  zuchten  moet  zeg-  -^^"^^ gen,  dat  het  te  beklaagen  is  dat  hy  zyne  bequame  herfle- 
nen,  en  goede weetenfchappen ,  zoo  quqlyk  aanlei.  Zyne 
meeile,  hoewel  niet  al  te  groote  middelen,  beitecdde  hy 
aan  raare,  maar  gemeenlyk  mee(t  godtlooze  Boeken,  on- 
kuilche  Teekeningen,  en  Schilderyen  ,  ook  aan  onge- 
meene  Medalien ,  uittteekende  Hoorntjes  en  Zeegewalfen  , 
enz.    Die  meer  van  hem  tracht  te  weeten,  zie  de  aange- 
weezene Schryvers  aan  denkant;  welke  laat(te zegt, dat  hy 
fcheen  waar  berouw  te  hebben  van  zyn  ontuchtig  leven,  d.loc.en 

en 'tmaaken  zyner  onzeedelyke  boeken;  't  geen  door 'tuit-  Tentze- 
geeven  van  een  boekje,  opzettelyk  tegen  de  hoereryeen  on-  Hus  ibid. 
ïa(r/6#gefchreven,ge(taaft  wordt;  waarin  hy,  zyn  voorgaande  zo  theiL 
onltichtelyk  fchryven  geflrengelyk  veroordeelende ,  zich  ookpa^. 
heel  gevoelig  toont  over  het  quaadt  dat  het  mogte  hebben  845. «5* 
uitgewerkt;  en  vinnig  gefpitlt  tegen  het  haatelyk  misdryf  y^23- 
dat  hy  te  vooren  zoo  veel  voets  gegeeven,  en  zoo  min- 
nelyk  geitrookt  en  geliefkoolt  hadde.    Dit  quam  uit  om- 

trent het  jaar  1708.  't  geen  overzulks,  als  't  uit  zyn  har- te is  voortgefproten  (dat  den  Alweetenden  bekent  is) 
een  onwraakbaar  bewys  ware  zyner  boetvaerdigheif.  On- 
dertuflchen,  gelyk  zyne  jaarwedde  in  Engelandt  zoo  veel 
niet  bedroeg,  dat  hy 'er  vcele  verquiftingen ,  buiten  zyn lyfs  onderhoudt  ,  van  kon  aanrechten  ,  en  hy  echter 

heel  quanfl'elachtig  was,  verarmde  hy  fchier  tot  het  uiter- (te ;  waar  toe  ook  veel  holp,  dat  zynen  grooten  vriendt 
en  voorftander,  de  bovengedachte  Heer  Ifaak VoJ/ius,  hem 
door  de  doodt  ontviel,  en  hy  den  haat  van  veele  an- 

deren had  op  den  hals  gehaalt  ,  door  't  heimelyk  maa- 
ken  en  Itrooijen  van  fcherpe  hekeldichten  ,  en  fchot- 
fchriftcn ,  die,  hoewel  van  anderen  afgefchreven ,  ech- 

ter uit  den  (tyl  hunnen  Opfleller  genoegzaam  aanwezen  : 
een  dubbel  nootlot  dat  Beverlandt  trof,  en  voor  zulke 
verdorvelingen  heel  gemeen  is. 
BEVERVOORDT,  een  Dorp  in  Hollandt,  na- 

derhandtVelzen  hernoemt,  en  dereden  daar  van,  enz.  zie 

op  V  ELZEN. 
BEVERWYK,  een  zeer  fchoon ,  groot,  en  vermaak- 

lyk  Dorp,  of  Vlek,  wel  be^voont,  en  bebouwt,  gele- 
gen tulfchen  Haarlem  en  Alkmaar  ,  aan  't  Wykker  Meer. Veele  voornaame  pcrfoonen  van  Amfïerdam,  als  andere 

(teden  en  plaatzen,  hebben  daar  fchoonc  Hoflieden,  en 
lultige  Tuinen.     Het  leit  in  het  Zuidtwe(ter-deel  vaoi 
ti'jordt- Hollandt ,  en  Kermerlandt  ;  omtrent  twee  uuren 
\zn  Haarlem,  twee  uuren  van  Alkmaar,  en  een  half  uur 

van  de  Zeeltrandt,  daar '#//-;y.^'  op  Zee  naar  gcheeten  word. 
In  de  lylt  der  Steden,  die  in't  jaar  146S.  den  cedtvan  ge- trouvvheit  aan  Hcrtng  Karei  van  Burgundwm^eyden ,  woro  Rati 
Bevervjyk  mede  onder  de  Steden ,  en  nergens  na  de  laatltc,  i^i^i^ 
maar  in  deze  ordre  gcplaatft,  als  volgt;  Dordrecht,  Haar-  Cfojr. 
lem.  Delft,  Leidei?,  Afyiftcrdam ,  Gouda,  Rotterdam,  Schie-  Leeuzi: 
\dam.  Alkmaar,  BEV  ERWYK  ,  Monikkedam ,  Edam  ,lf  oer-  hatt.Ul, 
^.den,  Oudevjater,  Schoonhoven ,  Gorkum,  Hensden,  St.  Geer-  f.  157. 
,  trutdeubcrg ,  Hoorn ,  Enkhuizen ,  Medcnblik.     De  naamcn 

dcr 

Idem 

vfeqq. 

Benih. 

vnor Scriv. Kr  p.fi\. 
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i}5  BEV  BEVBEUBEWBEY 
der  Dorpen  tn  Wcft-Vrieslandt,  worden  bevonden  Groote \Lodewyk  van  Loon  (die  Vrouwe  AUa,  erfdochter  van  Gra-  | 

Broek,  {■('fjl-iiouJt; ,  ScheUinkhont  ^  l^ViJeneJle,  llcim,  Vcen-\\c  Diderik  de»  FI.  door  haar  moeders  fiiood  bedryf,  ter  \ 
hhizf*.  Spanbroek,  Ahi^ekerk  ,  '/.ydc  Kerjpel ,  en  iV^'^/or/'. ,  Gemalinne  bekomen  hadde  )  in  d*  oiiruden  daar  over  ont- 
De  Bailjuwlchappen  die  desgclyiis  den  cedt  dceden,  wa-iftaan,  roo  h\  Holln?jdt^\^/.celii»dt,  ciu.de  BEVERWYK 

ren  't  liailjuwlchap  Nau  Kcnnenicrlaadt  ;  van  /(!y«/W/,  i  ( toen  noch  AAGTENDORP  gcnocmt )  verbrandt.  Het  ''  ̂f", 
van  Sib:clurtdt\  van  Zuidt-Hollandt;  van  IVaterlamlt;  van 'zelfde  heeft  ook  Hertog  Albcrt  van  Saxen,  Stadthouder  I'".' 
Aiuflcllaudt;  van  Arckcl ;  van  Schounhuven ;  van  //^«.fc/f»;  j  over  Hullandt ,  gedaan,  omtrent  het  jaar  1485-.  toen  hy 
van  Texel;  van  l^Vicrin^en.    Daar  uit  liet  men  dat  Bmr- }  met  ryn  krygsvolk  tegen  de  oproerige  Kennemcrs  optrok. 
iv\k  in  dien  tydt  plJgt  gcrekent  te  worden  onder  de  |  In  het  beleg  \m\  llaarlcyn ,  door  de  Spaanfchen  in 't  jaar 
vóornaanillo  Iteden  van  llollandt.    H'ilhclmiis  Ileda  bericht  1 1  fyi.  wierdt  Bcvcrwyk  t'ecnemaal  vcrvvoell,  maar  daar 
ons,  in  7.yne  Hijhria  Lltrajciflina ,  dat  Bcvervjyk,  nu  een  I  na  veel  iicrlykcr  herbouwt.    V crrnxs,  Bcvcnuyk  in 't  jaar 

'  open  Vlek  ,  in  oude  tyden  gehecten  heeft  Agatha-kcrk ,  of'  1460.  onder  de  voornaamilc  Steden  van  IloHa'/idt ,  als  bo- 
A.i^toi-kerk;  uit  en  met  hem  liaan  iM.  Z.  Boxhurn,  nevens  {ven  gev,egt  is,  gerckeut  wierdt,  Hellen  ecnigcn  vafl:  dat 

Zeiltr.  I 

P.  Brti^man  vuur  Sirlvcrius  Krunyk,  die 'er  by voegen,  dat 
het  tceken  van  die  bcnaaminge'  daar  noch  ovcrgeblecvcn 
is  in  den  Weg,  gemeen  lyk  gezegt  Sf.Ai^athcn ,  o{S(.Aa(r- 
ten  vjcg:  wordende  noch  nader  bygebragt  eenen  brief  van 

B'ijjchop  IVilkyn  van  Gelder,  gefchreven  in  het  jaar  1063. 
M'aar  in,  onder  meer  andere  piaatzen  daar  omtrent,  wel- 

ke van  DuLrik  Grave  van  Hollandt ,  en  zynen  zoon  van 
den  zeiven  naam,  als  ook  van  zynen  broeder  Floris,  inde 
Stichtfche  beroerten  den  Bijfchup  met  gevvelt  afgenomen 
7.ynde,  wederom  gebragt  waren  in  des  Billchops  magt, 
door  d'authoriteit  der  Synode  ,  met  d' ondergefchreve 
Kapéllen,  namelyk  Haraga  Sc'ta,  Rinesbiirg  ,  Warmonde, LiethcmiithfK ,  Rinfaterwatdt ,  AjclekerzLaldt ,  ook  genoemtljaar 

deze  plaats,  na  het  nfbrandeii  in 't jaar  1485-.  by  dc  herbou- 
winge,  tot  een  Vlek  geworden  en  gebleven  is.  Ande- 

ren betrekken  dit  op  't  jaar  i^yi.    Onder  het  Bailjuw-  M.vJe: 
fchap  van  Bevcnvyk  behooren  l^yk  op  Zee,   l-Fyk  aan  dc  tiouvt. 
Duinen,  Spaarcrwuude ,  Catswuride ,  M'^ejlzaanen ,  c\\  Cr  om- 
menie.    De  Kerken  Predikanten  (twee  zyn  'er)  (laan  on- 

der 't  ClalTis  van  Haarlem  in  U  lluo^. 

BEVERWYK,  (jOHAN'VAN)  Doftor  in  dc  ̂ t""; Wysbcgeerte  en  Geneeskonrt,  te  Dordrecht:  Hy  is  ver- 

fcheide  maaien  ter  dagvaart  van  dc  Hceren  Staten  van  ̂'fi''''"^. Hollandten  Weil-Vrieslandt  afgezonden geweelh  Wierd 

Raadt  der  genoemde  Stadt  in 't  jaar  1627.  Schepen  in 't  ̂' 
jaar  1620.  Veertig  1631.  Weezen-vader  1633.    Was  ge-  ̂ o,  ' 

983. 
Germ. 
inf.p.n. 

Vofii 

Ja^rb. 
f  lit. 
Schoran. Vrief. 

Kron. 
ƒ.  r04. 
U-c. 

Mryerus de  Com. 
Holt.  in 

:}oh.l. 
Boxh. 
ibid. 

Peilt 

Kepubl. 

p.  150. Adr. 

Batavia 
c.  17- 
Erugm. •voor 

Scrlv 
Kr.fi.fjZ 
Lteu-M. Bat.  llL. 

Boxh. 
ton. 

^34v Idem 
Brugm. 

Soete- 
hoom jircad. 

AGATEN  KIRCIC,  Hemefen-Kirck ,  Afcmannedelf,  enz.  boren  den  17  November  if94.  gctrouwt  eerlt  met  Juffr 
door  Lietbemuthen ,  Hemefcn-kirck,  Afcmannedelf,  \cr[[a.  dc  \  Anna  van  Deuverden,  dochter  van  Cornclis  van  Dctiverden , 

\citr  Leymt'.iden,  Heemskerk,  en  AjJ'endelf,  zynde  alle  gc- 1  Schepen  der  ftadt  Utrecht,  Schout  van  Amersfoort,  by wcell  naimurige  Vlekken,  Dorpen,  of  Sloten,  by  AGA-ljuftr.  Johanna  van  der  Voort,  uit  den  ftam  van  Lokhorfl. 

TENKERK,  nu  BEVERWYK:  „  Zoo  dat /(^<7;/:'f»^/- j  Na  haaren  doodt,  in  't  jaar  1624.  hertrouwt  met  Juffr. 
„  reca.  (dus  by  muffige  Latinillen  des  ouden  tydts)  tmc]  EUzabcth  de  Bakker ,  dochter  van  l{^illem  de  Bakker ,  Sche- 

Kerk,  volgens  Alting  ,  zy  geweell: ,  van  een  betwirt  I  pen  te  Z/V/feé'<7,  daar  hy  acht, kinderen  by  won.    Hy  heeft  Valer. 
„  recht ,  tullchcn  de  Biflchoppen  van  Utrecht  en  Epternachjj  zich  bekent  en  vermaardt  gemaakt,  zoo  door  verfcheide  Andr. 
„  zoo  als  uit  het  verdrag  van  't  jaar  1C63  blykt.    Of  be- ]  geneeskundige,  als  andere  Schriften  ,  den  V/ereldtkenne-  Bibliotk 
„  ter,  een  behantveftfleede  aan  den  inncrflen  inwyk  van;  ren  niet  onbekent.    Is  overleden  den  19  Januarius ,  1647.  •Be'^.G.j 
„  het  Y;  heden  de  Beverwyk:  naar  't  getuigcnille  vanjZyne  geneeskundige  Schriften  hadden  ten  zynen  tyde,  ̂>'«fidt\ 
,,  Beca  {'m  Theodoric.  2  Biflciiop  van  Utr. )    Stoke  noemt ;  en  ook  daar  na,  een  groot  vertier;  zyn  overzulks  ver-  ̂ 'l' 
„  het  St.  Aechten-Dorp  ,  (in  Ada.)    Andere   Schryvers  1  fcheide  reizen ,  eerft  in  8.  vervolgens  in  groot  4.  met  ko-  '"'ï''^* 
ook  noemen  't  hedendaags  Bcwriyy/J,  Aagtendorp,  in  het ,  pere  plaaten ,  en  tocpalfende  vaerzen  van  den  Heere  j*^/^»^ 
Latyn  SanéLe  Agathte  Pagus;  en  onder  dien  naam  doorjCVj,  gedrukt;  de  voornaamfte  bellaan  in  den  Schat  der 
Grave  Lodevjyk van  Loon,  omtrent  hetjaar  1204.  verbrandt,  i  GexoW/^?;/,  en  Schat  der  Ongezondheit ,  zyne  Heelkonfl  en 
Ondertuflchen ,  oi  Beveriuyk  in  het  jaar  1063  dien  ï\2.-xm\tdeelkonflige  Aanmerkingen,  fyederlcgging  van  Mortaigne ,  en 
heeft  gcvoert,  en  of  het  in  het  jaar  1204  onder  den  ni\.^m'  J^rievcn  \  met  welke  laatlle  den  jongden  druk  zyner  gc- 

van  St.  Aagten-Dorp,  oï  Si.  Aagten- Kerk  ,\cïhï-3.nó.i  is,  laa- j  melde  Werken  vergroot  is.    'Zyx^cUit'.emendheit  des  Vroti-  j ten  wy  daar:  Althans  dit  is  zeker,  dat  het  kort  daar  na,  yvjelyken  geflacbts  is  ook  met  printverbeeldingen,  en  vaer- 
en  in  't  laatfte  van  de  zelfde  ceuwe,  namelyk  1298.  met  |  zen  tuffchen  beiden,  van  den  Heere  C.Boey,  afzonderlyk 
den  naam  van  Bt?wriy)i  is  bekent  geweell :  want  Jand'L.y^n  d' andere  gedrukt;   waar  in  allerlei  deugden  der 
Crave  van  Hollandt ,  gaf  in  't  voornoemde  jaar  verfcheide  i  Vrouwen  vertoont,  in  haaren  vollen  dag  gezet,  en  ten 
privilegiën  en  voorrechten  aan  de  burgeren  van  Beverwyk,  top  opgevyzelt  worden. 

op  het  ernflig  verzoek  van  l-Folpbert  van  Borfele ,  Heer  van  I    BEUL,  een  der  twintig  Dorpen  van  de  Vriefche  Y'rV" 
Zandenburg,  die  ten  dien  tyde  het  gezag  over  üt^wriy)/^  j  Grietenye  Stellingwerf  U'^eflcinde,  in  't  zuiden  van  Vries-  y-'-  ̂f' had,  dewyl  hem  het  derdedeel  van  alle  boeten  tocgekent  \  landt ,  en  een  der  zes  Dorpen  over  den  Stroom  gelegen. 

wierden.    Over  den  oorfprong  van  den  naam  Beverwyk,  Het  heet't  onder  zich  de  Buurten  Rifeperkamp ,  en  Bucholt. zyn  de  gevoelens  onder  de  Schryvers  vry  wat  verfchillen-  De  Predikant  van  Noordtwolde  bedient  te  gelyk  Steggarden, 
de.  Eenigen  geeven  voor  dat  ó.c  Koningen  van  Vrankryk, 
toen  zy  het  gedeelte  van  Batavia,  nu  Hollandt  genoemt, 
bedwongen  hadden,  de  Baveren,  of  die  VM\Beijeren,  in 
hunnen  dicnft  ten  oorlog  zynde,  dit  fiuk  landts  toe-  of 
aan  weezen  ,  als  aan  oude  Donats ,  ( begiftigde  oude  Krygslieden  ) 
om  daar  van  te  konnen  bcllaan  :  dus  v.ou  't  den  naam  van 
Bavaren-'cvyk,  met  'er  tydt  verbaftert,  of  verkort  in  Be- 
vervjyk,  gekregen  hebben.  Boxhorn  en  anderen  zyn  van 
gedachten  ,  dat  deze  bcnaaminge  zou  afgekomen  zyn  van 
de  menigvuldige  Bedevaarden  (verkort  Beverden)  die  'er 
plagten  te  gcfchieden,  en  gedaan  te  worden  naar  St.  Aga- 
then ,  of  Aagten  Kapél,  die  met  den  tydt  dien  naam  ver- 

loor, cn Bedevaar den-iuyk  allengs  in  plaatze  bequam,  dat, 
wat  te  lang  van  adem,  in  Beverde-wyk,  en  Beverwyk  ein- 
delyk  vcrvvillclt  zou  zyn  geworden.  Anderen  wederom 

,  haaien  hem  af  van  de  Bevers,  en  willen  dat  CaJIricum,  een 
Dorp  by  Beverwyk  (en  daar  van  gevormt)  twee  naamen 
van  eenerlci  betéekeniffe  zyn,  d'een  Griekfch,  d'ander 
Nederduitfch ;  van  de  Grieken,  toen  ze,  volgens  hun 
voorgeeven  ,  in  deze  Landen  waren  ,  aan  de  gedachte  plaat- 

zen gegeevcn;  want,  zeggen  zy.  Ca/tor  m  't  Griekfch, 
is  in  onze  taal  een  Bever,  Come  een  l-Fyk,  die  dan  t'za- 
men  gevoegt  ,  Beverwyk  uitmaaken  ,  daar  de  Bevers  met 
groote  menigten  ,  in  hunne  wyk  en  h(JoIen  kruipende ,  zich 
onthielden.  Anderen,  daartegen,  zeggen  ,  dat  deze  plaats 
cerft  BEVER  genaamt  was ;  dat  in  ten  gevecht  tulfchen 
Heer  H^illebrandt  van  JLgmondt ,  en  Grave  Diderik  den  I  van 
Hollandt,  de  laaftgenoemde  te  kort  fchoot,  en  toen  zyn 
volk  toeriep  WYK!  WYK  I  en  vandien  tydt  afzouZ/^/i 
by  Bever  gevoegt,  den  naam  van  BE  VER- WYK  gekre- 

gen hebben  :  iViaar  wy  vinden  het  zoo  vroeg  met  dien 
naam  niet  bekent.  Noch  zyn 'er  die  voorgeeven  ,  dat  een 
Heer  Bever  aldaar  tynlf^k,  ofBurgt  gebouwt  zou  hebben. 
De  lezer  oordeele  van  alle  deze  vfrfchillende  gillingen  , 
iieeme  zyne  keure  daar  uit, en  behoude,naarmogelykheit, 

Boxh.  de  beHc voorzich.  Dezeplaatsheeft veelmaalszwaareram- 
K/Z^er.   pen  uit-  en  doorgcftaan.    Ia  het  jaar  1203  heeft  Crave 

Hom 

Smalle 

Fmkinga,  en  Beul;  behoort  onder  't  ClafTis  van  d^t'Zeven 
wolden,  op  het  Heerenveen. 
BEUSECOM,  een  Dorp  in 't  Graaffchap  Buuren 

zie  op  BOSINGHEM. 
B  E  V  Y  N  S ,  dus  van  van  der  Huuve  gefpelt ;  Smallegan 

ge  Ser-B'jud'.ns-kerk.    In  den  Ouden  Blaffert  der  Utrecht 
ïche  BilTchoppen  genaamt  St.  Boudewyns-kerk ,  een  Dorp  in  gaugt. 
Zeelandt ,  op  het  Eilandt  M^alcberen. 

BE  WE  STER-SCHELDE,   dc  eene  helft  van  Vand, 
Zeelandt;  d' andere  is  Beoofler-Schelde:   zie  op  BEOO-  Houve. 
STER-SCHELDE.    Tot  dit  gedeelte  van  Zeelandt  ••■D- 
behooren  dc  vier  Eilanden,  IVakheren,  Z.uidt-Bevelandt ,f-^^^- 
Noordt-Bevelandt ,  en  Wolphaartsdyk,    In  Walcheren  leggen 

de  Steden  Middelburg,  VliJJingen,  en  Campveere;  nevens  ̂ ^'^^ 
dc  fmalle  Sleden  U^efl-Capélle ,'  Arnemuiden ,  en  Domburg.  ̂  
In  Zuidt-Bevelandt  het  verdronke  Romerswaal ,  en  't  nu    0, V, 
noch  bloeijendc  Ter  Goes.    In  Noordt-Bevelandt  heeft  smaüe 
legen  Cortgeene;  dat  ook  een  roof  van  de  zee  geworden  xr.va 
is.    Op  IVolphaartsdyk  heeft  men  niet  dan  Dorpen.    Alle  zeel, 
de  landen  van  Zeelandt  Bewejier-Scbelde  bedraagen,  vol- ƒ501.1 
gens  d'authentike  Landtsrekeninge  van  den  hondcrtftenyéjj. 
penning,  over 't  jaar  1641.  ̂ daar  by  gevoegt  de  Polders 
fedcrt  dien  tydt,  tot  op  't  jaar  1643.  noch  op  niews  inge- 
dykt)  111215-  Gemeeten,  en  63  Roeden  ,  of  zoo  vcele 
Hüllandtfche  halve  Mergens. 
BEYERLANDT,  BAYERLANDT,  in  Zuidt-Hol- 

landt ,  ondct  Dordrecht ,  bevattende  6* en  Niew-Beyer- 
landt.  Toen  Grave  Lamoraal  van  Egmondl,  in  't  jaar  l^Sl- 
de  Schorren  van  dit  Landtjen  in  'eigendom  bekomen  ̂ ' 
hadt,  heeft  hy  het  met  eenen  treftclyken  Zeedyk  omvan- 

gen.   Hy  gaf  het  den  naam  van  Beyerlandt,  naar  zyne  Ge- 
malinnc  Sabina  van  Beyeren.     Dat  is  nu  het  O/idt-Beyer- 
landt,  vermits  het  ander,  dat  'er  naderhandt  by  gekomen,  j  ̂ 
en  van  Vrouwe  Sabina  in  't  jaar  1581  uitgedykt  is,  den  ƒ  ,08 
naam  van  Niew-Beyerlandt  draagt.    Nu  behoort  het  aan  ̂ oxh. 
de  Graafiykbeit  van  Hollandt;  het  heeft  hooge  en  laago  Ju-  ii,id. 

risdidic.'  Over  den  eigendom  der  Eilanden  van  Putten, 
van 

Boxh 
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B  E  Y   B  I  E 

\m  Pci-fjiJJc ,  van  Overmaas ,  van  Bevirlawdt  ̂   van  Strijen , 

van  Dordrecht^  van  den  Ft»aart ^  is  'dikmaals  groot  ver- fchil  tuAchcii  die  van  Brabandt  cn  Zeclandt  gcrcezen  ; 
maar  toen  naderhant  de  twill  tuflchen  den  Hertog  van  Bra- 
bandt  aan  d'eene,  en  den  Grave  van  Hollandt  cn  Zeelandt 
aan  d' andere  zyde,  afgedaan  was,  heeft  men  'er  gcene 
moeite  meer  over  gemaala;  als  beide  toen  onder  oenen 
Heer  flaande :  en  die  van  HoHandt  hebben  deze  (anders  in 
der  daadt  Zeeniufihc)  landen,  zich  met  meer  andere ,  als 
hun  eigen,  aangematigt. 
BEYLEN,  een  Dingfpil,  of  Rechtbank  des  Landts 

van  Drcnth ^  en  een  van  zyne  zes  dcelen.  Difi^jpil  be- 
tekent in  hunne  oude  moedertaal  zoo  veel  als  Gerichts- 

paal,  Rechtanjpt ,  Recht  spiedt  ̂   Rechtbank^  o(  'Ier  n  tori  ur/i. T)c  bedienaars  van  het  Dingfpil  noemt  men  andcrwce- 
gen  Richters  ,  hier  Scholtcn^  of  Schouten:  doch_  zoo  dat 
elk  Dingfpii  drk',  vier,  of  meer  Dorpen ,  met  byzonderc 
Schouten,  onder  zich  heeft.  In  het  Dingfpil  Bey/en  zyn 
'er  maar  twee,  namelyk  Beyle/i  en  I-Vejierburg;  ieder  heeft 
Kork  en  Predikant:  die  van  Beylcn  fcaat  onder  't  Clalïïs 
T'an  U-'eJlervcldt  ̂   die  van  iVeflerburg  onder  dat  van  Ziu- dcrveldt. 
BEYLEN,  een  der  twee  Dorpen  onder  het  Dingfpil 

BEYLEN,  in  't  Landtfchap  Drc/ith:  zie  't  voorigc. 
BEYMA,  anders  ook  gezegt  BEYEM,  een  Ade- 

lyk  Huis  in  het  Dorp  Arum^  onder  de  Vriefcht  Griete- 
nye  Wonzeradeel ^  onder  't  quartier  IVeflergon. BEYNTUM,  een  der  elf  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietcnye  Fcrvuerderadecl ^  in  't  quartier  Oojlergoü;  om  zy- 
ne  gelegentheit  llovg  Beyntum  genoemt  :  want  daar  is 
ook  cenc  Buurt  zoo  genaamt,  hoorende  onder /vrii'fr^?. 

B I E  L  H  E  M  ,  ook  gcfpelt  B  E  E  L  H  E  M  ,  het  is  een 
voornaam  Klooller  in  Gelder  landt  (^eweeÜ  ,  ai  lang  ganfch 
verwoeft:  zie  op  BETHLEHEM. 

B  I  E  RT,  een  Dorp  onder  't  Ruwaardt-  en  Bailjuw- 
fchap  van  Putten  ,  in  Hollandt;  forteerende  onder  Geer- 

i  vtict. 
•>R««y    BIERVLIET  ,  voortydts  een  vermaarde  Stadt  in 
{iiSl.     Nedcrlandi,  nu  maar  ecne  llerke  Schans,  in 't  Noordcr- 
ieogr.    eicel  ten  Oollen  van  Vlaanderen  ̂   aan  de  If^cjïer-Schelde ^ 
'h.Mi-  die  kort  daar  na,  \ or,rhy  VHJfingen ,  in  de  Noordtzee  loopt. 
haelis    j^^j  Landt  en  Sceedtjen  is  voortydts  vaft  landt  gewcell, 
e:chr.        .^jjj^  Vlaanderen  gehecht.   Men  vindt  noch  oude  Tol- 

■  brieven,  aangaande  den  tol  op  de  wagens,  die,  éooxBier- 
■       vliet,  van  Brugge  op  Antwerpen  reeden.    In  't  jaar  1377. 

den  19  November,  liep  een  gat  in  by  Biervliet,  daar  deze  j 
Stadt  byna  door  verdronk  :    Zellien   Parochiën  daar 
omtrent  wierden  van  het  water  verzwolgen;  namelyk: 
Bochat'.te,  de  Piete,  Gmlhelmyne,  Nieneve,  Roezelaar,  dej 
GevJillige,  Tzendyke  ,  de  Ellemare ,  St.Jans  in  de  VJoeflync  ,\ 
Ooymans-kerk ,  St.  Catherine ,  Ten  Hamer  e ,  Schoondyk ,  Ga-  | 
renijfc,  St.  Niclaas,  cn  Biervliet;  zommigen  voegen  'erj 
noch  by  Hxgo/flict,  een  gedeelte  \m  St.  Murienkerk  va.n\ 

Biervliet  ,  Volrnerbecke  ,  Coiijj'cha  ,  Zeger-wilge  ,  Bentylle , : St.  Margriet,  Coudekerk,  Watervliet,  enz.    Eenige  der  zel- 
ve zyn  echter  uit  het  water  weêr  bedykt  geworden;  ookj 

kreeg  de  Stadt  Biervliet  het  hooft  weêr  boven.    In  plaats 
van  den  19  November,  volgens  ecne  zeer  oude  Landt- 
kaart  van  Vlaanderen  ,    fielt  M.  van  Vaarnevjyk  den  12. 

's  Maandags  na  St.  Marten,  die  op  den  11  November 
komt,  by  gevolg  is  't  den  12  gewecit :  daar  't  oude  Ge- 
dciikrym  mede  overeen  komt : 

ÏMH  autït  tc  25^(!2llE>3l3I'Ê:C/eii  3fVimticn5Do?pm/ö  luaclj! 
«Cii  öic  $>i^te  Ucyeii  in  na  ̂ t.  ijBaitcn^ö  bag. 

In  't  jaar  1404  brak  weêr  een  gat  in  by  de  niewe  Sluis , vernielende  veele  Parochiën  met  Kerfpelkerken  :  Drie 
Vlaamfche  mylen  lang  hadt  de  Noordtzee  alles  met  haar 
pekel  vervult ,  daar  eene  meenigte  menfchen,  en  ontel- 
baare  beeflen  door  om  hals  raakten.  Dc  vier  Ar/ibachten  ,nc- 
Vens  Sluis,  Damme ,  Rodenburg ,  üoftburg .  Blrfltet ,  (  Biervliet ) 
Hugo  Filet,  Wulp,  Cadzant,  en  Bucholt  leedenveel,  en 
de  meefte  fchade,  daar  de  blyken  noch  kenbaar  van  zyn. 

In  't  jaar  1440.  wierden  Stcelandt,  Eervinge,  Veenboorn , 
Mocrkerkc,  St.  Jans  Kapél,  Huiger-Sluls  (eene  Stadt  by 
Ajl'enede  Ambacht)  van  de  golven  overdekt.  Den  17  Sep- 

tember 1477.  ontftont  'er  een  vervaarlyken  ftorm windt 
van  acht  uuren  achtereen,  daar  door  vergingen  Oudt-Oojl- 
ende ,  en  veele  Polders;  ook  in  Aardenburger  Ambacht  l\m  , 
en  in  O ojl-kerkcn- Ambacht  vier'Dorpcn.  Door  deze  wa- 

ter-rampen, en  andere  daar  by  komende  onheilen,  is  de 
trefïclyke  Stadt  Biervliet  tot  zulk  een  verval  geraakt,  dat 
ze  nu  maar  een  Vcfting  en  (lerke  Schans  is.  Tufichen 
Antwerpen  en  Biervliet  was  liet  in  voorige  tyden  vaft 
landt,  nu  is  het  van  de  zee  overweldigt.  M.  Smatlegange 
geeft  ons  in  zyne.^^roo^^  niewe  Kronyk  noch  dit  bericht,  en 
zegt:  Wat  belangt  de  verdere  landtjens  langs  den  Hondt, 
als  dat  van  den  Doel,  cn  Biervliet,  nevens  meer  andere, 
behoorende  onder  de  Ambachten  van  Huljl  en  Axel,  ver- 

mits 't  voor  ganfch  zeeker  word  gehouden  ,  dat  voor  't 
graven  van  de  Fo£d  Ottoniana  {Keizer  Ottoos  graft)  ten  cin- 
<ie  geeii  inval  op  dc  verdere  Zeeuwfche  landen  mogtc  ge- 
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fchiedeu,  deze  iandtftrcekcn  van  oudts  aan  Zuidt-Bcve- 
landt  in  Zeelandt  vafl  waren  ,  cn  nu  alleen  door  deze 
graft  daar  van  afgefcheiden  wierden  ,  zoo  moeten  die 
noch  altydt  gereekent  worden  als  in  vollen  eigendom  daar 
aan  gehecht  gebleven;  vermits  het  graaven  van  een  grafc 
geene  bczittingc  nadeelig  kan  zyn ,  en  ook  het  recht  en 
't  gebiedt,  des  onaangezien,  in  zyn  geheel  bewaart  moe- ten worden ;  ook  daar  door  geene  verandcringc  of  ver- 
kortingc  kan  lyden.    Die  van  Biervliet  kregen  in  Grieken-  Joh, 
tandt  eene  zeer  groote  achtingc,  omdat  zy  (in  dienft  van  SJ"»- 
dcuGriekfchen  Keizer  Balduwyn)  allereerfl  de  muuren  van 
ConJlantiMopclen  beklommen ,"  den  tooren  van  de  poort  in- namen,  en  het  vaandei  daar  afhaalden.    In  't  jaar  1385-. heeft  de  Stadt  Biervliet  kloekmoedig  het  beleg  van  de 
Gentenaars  en  Engeljchen  doorgedaan:    ook  heeft  Keizer  ̂ ' ' 
Maxim/liaan  de  St.adt,  doch  te  vergeefs,  zeer  (Ireng  be- 
legert  gehadt.    Biervliet  legt  vyf  mylen  van  Sluis.    In  het 

jaar  1397  is,  volgens  Louïs  Guicciardyn  (M.  Z.  Box- ƒ -"^g^* 
horn  zegt  1347.  maar  't  zal  een  drukfeil  zyn)  aldaar  se-  Z^u' 
.lorvcn  WILLEM  BEUKELSZ.  Hy  heeft  allereerft^de  siZt wetenfchap  uitgevonden  van  den  Haring  te  kaaken,  zoo 
dat  ze  in  tonnen  gezouten,  cn  lang  bewaart  kan  worden. 
Hy  was  een  vilFcher  ,  en  liet  eenen  grooten  naam  na. 
Keizer  Karei  de  V.  die  den  gezouten  Haring  niet  onfmaa-  m 
kelyk  vondt,  uit  aanmerkinge  van  het  groot  voordeel  dat  Vaar'ne- het  landt  jaarlyks  door  de  Haringvillchery ,  en  't  zouten  wykhl/i. 
trok,  en  't  nut  dat  het  gemeen  daar  doordeelachtig  wierd  v.  Belgis hield  de  gcheugheniffe  van  dezen  man  in  ecre:  zoo  dat  hy''^-  4. 
in  't  jaar  if^ó  met  zyne  zulter,  Konlnglnne Maria  van  Hon-  68. 
garyen  ,    nevens  de  Koningin  van  Vrankryk  ,  te  Biervliet  P^""- 
quam,  zyn  graf  bezichtigende ,  en  zyne  ziel  alle  zaügheit  ̂ ^'^niut toewen fohcnde.    Dc  VilFcher  voerde  twee  Kaakmelfen  in 
zyn  wapen.    Eenigen  der  Nedcrlandtfche  oude  Dichte- 
ren  hebben  lofrymen,  naar  dien  tydt  cn  trant,  op  hem 
gemaakt.    Biervliet  heeft  Kerk  en  Predikant,  flaande  on- 

der 't  (Jlaiïis  van  IValcheren,  in  Zeelandt. 
'DeHcevJakob  Cats,  die  in  Zeelandt  veele  Schorren  tot landt,  ook  omtrent  Biervliet,  heeft  aangedykt  ,  meldt 

het  volgende,  tot  lof  van  deze  plaatze,  en  van  den  eer- 
ften  Haringkaaker,  Willem  Beukelfz,  in  zyn  Twee-en-tach- 

tigjarig leven,  fol.  fó.  dus  hooren  wy  dien  Dichter  in  zy- 
ne eige  taaie : 
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Daar  lelt  een  klein  gehucht  dat  Biervliet  is  geheten., 
Hier  voortljts  hoog  beroemt ,  maar  nu  byna  vergeten , 
Het  tiende  recht  aldaar  quam  my  ten  vollen  toe , 

Eer  ft  kleyn,  en  daarna  groot ,  en  niemant  weet  ""er  hoe. t  Was  van  geringe  prys  al  wat  daar  plag  te  groeijen , 
t  Scheen  water  altemaal  wanneer  het  quam  te  vloeijen: 
Al  wat  'cr  was  ontrent  was  maar  een  dorre  ree. Zoo  dat  het  maar  en  fcheen  een  mifthoop  in  de  zee. 
Maar  als  de  a  Pajfageul  met  haar  verheven  randen 
Ten  vollen  was  gejlegt  en  lag  als  dorre  ftranden , 
Toen  wies  eerji  Biervliet  aan,  veermeer  der  t  door  den  vloet. 
Zoo  wierde  met  ''er  tyt  de  foute  Gorfmg  foet. 
Siet  aanwas  is  een  ding ,-  dat ,  [onder  ons  gevoelen , 
Komt  ftijgen  uyt  de  zee ,  en  aan  den  oever  fpoelen : 
Al  fchijnt  h:t  eer  ft  maar  fant  en  niet  als  enkel  bliek. 
Het  neemt  gedurig  toe ,  en  wert  ten  lejlen  fllck , 

En  daar  na  wafl  'er  qras ;  een  flel  van  hondert  fchapen Die  kander  naderhant  haar  noodig  voetfel  rapen ; 
Tot  dat  het  op  het  lefl  verandert  fijnen  naam^ 
En  even  met  'er  tijt  tot  dljcken  is  bequaam  ; 
Dit  heb  ik  evenfelfs  in  Biervliet  fien  gebeuren. 

En  op  fol.  5-7  vaart  de  Dichter,  na  eenige  zedelykc 
tuffchenredenen  ,  dezer  wyze  voort; 

Siet  Biervliet ,  hier  gemeldt ,  fijn  in  voorlede  jaren  ̂ 
Door  Godes  hoog  beleyt ,  veel  dingen  wedervaren , 
Hier  is  een  wakker  volk  al  over  lang  geweejl , 

Gelyk  men  heden  noch  in  d'  oude  boecken  leeji. 
Dc  Stadt  van  Conflantijn  die  kan  het  ons  getuygen 
Sy  mojl  voor  Vlaams  gewelt  haar  trotfe  torens  buygen^ 
De  Keyfer  Balduwijn  heeft  uyt  de  naafte  kufl , 
Doch  meefl  uyt  defc  Stadt,  een  Leger  uytgeruji. 
Dat  heeft  die  h groote  Stadt  gewonnen  van  de  Turcken , 
Hoe  feer  fv  fijn  gewoon  op  haare  magt  te  fnurcken. 
Want  fiet  het  Biervliet s  heyr  heeft  moet  en  magt  gehadt. 
Te  dwingen  met  gewelt  die  wytberoemde  Stadt, 
Haar  vendels  even  felfs  tc  rucken  van  de  wallen , 
Te  fpringen  van  den  muur ,  en  in  de  Stadt  te  vallen ; 
Het  rot  van  Machomet  foo  vinnig  op  te  flaan , 
Dat  niemant  van  den  hoop  daar  dorjle  blijven  flaan. 
Siet  Biervliet s  Burgery  dat  waren  rappe  gajlen , 
Gewoon  ook  in  de  zee  te  klimmen  op  de  maften^ 
Die  hebben  even  hier  haar  moedig  hart  getoont. 
Zoodat  haar  vroom  bedrijf  met  zegen  is  gekroont. 
Een  Schildt  dat  weerdig  is  ora  eeuwiglijk  ie  leven  ̂  
Is  om  zoo  vroomen  daadt  aan  Biervliet  toen  gegeven , 

Ei  fiet  vier  Griekfche  Bee'n  ontrent  een  bloedig  kruys 
Droeg  dit  manhaftig  volk  zich  tot  een  wapen  i"  huys. S  De 
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Dcgroote  BdUuvüjM  hii-ft  GoJt  des  luf  ge?eve»^ 
M':ts  hs  iluor  lijve  hulp  t'>t  Ketjlr  wM  va  hcvc». 
H  el,  "Bien  /ii  t,  foo  ̂vGoJtjijn  een- ^eve»  wilt, 
ferittewt  m(h  dit  geluk ,  e>i  voert  mcb  defen  (Ihilt. 

N-Jch  heeft  bierjecker  mua  een  dieirijlig  jluck  gevonden , 

Dat  in  den  ouden  'tij t  geen  vij/'ers  uyt  verJlo»den, 
ILt  was  een  uodig  'werk,  en  niet y oor  ons  alleen. 
Het  baat  tot  heden  toe  de  werelt  in  '/  gemeen. 
De  Haring  dien  men  ving  en  kon  niet  lange  dituren , 

En  i'i  been  Maar  kojl  teji/n  voor  onj'e  nagebnuren : 
li  \i,.t  J'oo  men  defen  vij'eh  houd  weynig  dagen  lamk, 
Soo  word  hs  ganfih  onnut  en  is  maar  enkel Jlanck. 
Muar  C  liëuZ-ls  heeft  voor  eerfl  den  Haring  leeren  kaaken, 
Dat  is  van  allen  Jlijm  de»  vifch  gefnyvert  maaken: 

En  als  dat  was  gedaan ,  j'oo  nam  hy'  matig  jout , 
Da  alle  ding  bewaart  en  in  fijn  wejen  houdt ; 
D^it  llro\  i^  hy  in  een  vat ,  en  daar  uit  is  begonnen 
T ̂  pakken  dèjen  vifch  in  welgemaakte  tonnen ; 
Een  fiuck  van  groot  gebrttyck,  want  daar  uyt  is  U  gefchiedt 
Dat  ook  het  verjle  lant  fijn  nutten  vond  geniet. 
Wel,  Beuckels,  -weej}  gegroet  \  uw  graf  dat  dient  verheven , 
Op  dat  uw  goeden  naam  bier  na  jou  mogen  leven: 
Het  is  een  out  gebruyk ,  hy  d:ent  te  fijn  vereert , 
D:e  aan  onkundig  volk  bequaame  dingen  leert- 

Nu  ,  Biervliet,  fihep  wéér  moedt,  want gy  begint  te groeijen , 

Uw  winter  is  voorby ,  gy  J'ult  eens  weder  bloeijen. Men  jiet  het  menigmaal  dat  na  een  lange  druck , 
Godt  weder  fcgen  geeft,  en  fend  een  groot  geluck. 

■     BIERVLIET    is  een  Stcedtje  aan  de  Grift  van 

Otto,  ïynde  weleer  geweeft  een  Eilandt  ,  tuilchen  dc  iir- 
men  van  de  Schelde.    Hier  heeft  Graaf  Guido  zyn  Zuf-  ' 
ters  loon,  Floris  Grave  van  Hollandt,  in  den  jaare  1287.' 

nadat  hy  dien  ,  quanswys  om  d'cendragt  weer  te  herrtellen , 

derwaarts  ontboden  h'adt  ,  niet  eene  trouwlooshcit ,  die 
van  de  nakomelingen  moet  verfoeit  worden  ,    in  de 

boeijen  gefmeeten;  gelyk  McUs  Stuke ,  in  het  leven  van 

Gxx-xi Floris  den  vyfJen  verhaalt.  Deze  plaats  flnat  tegen- 
woordig onder  de  gchoorzaamhcit  van  de  Verecnigde  Ne- derlanden. 

B  IE  RUM,  een  Dorp  in  Vrieslandt,  dus  van  P.lFin- 

femius  gefpeldt,  van  anderen  ,  en  ook  in  de  lyft  der  Frie- 
fche  Predikanten,  Burum  of  Boerum;  zie  op  BURUM. 

BIERUM  ,  Dorpen  in  Fneslandt,  doch  met  een  voor- 
woordt,  zieopSEX-BIERUM,  OOSTER-BIERUM , 
PIETERS-BIERUM. 

BIERUM,  dus  geftelt  in  de  lyft  der  Predikanten 
van  Groningen  en  Omlanden,  heeft  Kerk  en  Predikant, 
flaande  onder  't  Claflls  van  Lopperjum  ;  zal  ligt  dat  ande- 

re Bernm  wezen  ;  zie  BERUM. 

BIES  BOSCH,  als  een  Binnelandtfch  meer,  doch' 
DeRaeyondkp,  't  legt  in 't  Ziiidoollerdeel  \zn  Hollandt  ,  niet 
Hiel.      verre  van  de  Brahandtfche  grenzen.   Het  is  door  eene  in- 
Ceogr.    breuke  van  dc  Maas  ,  en  te  gelyk  van  de  IVaal,  veroor- 

zaakt ,  in  het  jaar  1421.  ten  tyde  van  de  vervaarlyke ,  en 

■Bloem.    grooteDordrechtfche  of  Zuid-Hollandtfche  Waerdts  wa- 
/•//  z.ynt  tervloedt,  waar  door  72  treffelyke  Dorpen,  en  over  de 

loocoo  menfchen  verdronken;   word  in  't  Latyn  ̂ ^fö 
Juycea  geheten. 

7''*  BIESELINGE,  een  der  Zeeuwfche  Dorpen  op Zuid-Bevelandt.  Het  is  eene  Heerlykheit  die  een  haven 
heeft  ,  om  'er  met  fchcpen  en  fchuiten  in  te  loopen  ,  en 
naar  andere  plaatzen  te  vaaren.  Voortydts  plagt  hier  een 
Kloofter  van  Edele  Jufferen  te  ftaan,  Jerufalem  genoemt, 

van  St.  Auguflyns  orde:  zie,  die  'er  meer  van  zoekt  te \vecten,iV7.  Smalleganges  Kronyk.  De  heerlykheit  Biejelinge 

Zeeland  Zeeufch  Leen  ,  alhoewel  d' Ambachts-heeren 
f  -2^7    deze  plaats  gemeen  houden, zoo  dat  de  geenen,  die  ecnig 

'    '    deel  hebben  in  de  Ambachts-heerlykheit  van  Cö/^c-//^,  ook 
voor  zulk  een  gedeelte  Heeren  in  Biefelinge  zyn :  heeft 
Kerk  en  Predikant  ftaande  onder 't  Claffis  van  Za;y-iJi?- 
velandt. 

M.Al-  B 1  E  S  E  L I N  G  E  N.  Van  deze  plaatze  maakt  M.  Stoke 

tlngNot.  gewag  op  het  jaar  1300.  Het  is  een  dorp  van  23:lidanbt Gcrw.  aan  de  rechterhandt  van  de  Grift  van  Otto,  heel  aan  den 
inf.  p.  Oofikant. 

II  BIGGEKERKE,  eenDorp  in  Zé-cW^,  dat  in  oude 
Smalle^-  tyden  zyne  eigen  Heeren  hadt;  doch  al  voor  lang  zyn  die 

Winfim. 

Lyjlder Pred. 
•van 
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Edelen  uitgeltorven.  Het  Itaat  in  den  ouden  Utrechtfchen 
Blaffaart  der  Bifchoppen  ,  nopende  hunne  geeflelyke  Ju- 
risdiétie  in  Zeelandt,  onder  het  Decanaat  van //^<?/ir^É'?-^;«. 
Biggekerke  is  groot  1817  Gemeeten ,  297  roeden.  Crom- 
menhoek  ,  paaiende  aan  Biggekerke,  119  Gemeeten,  220 
roeden.  Omtrent  den  uitgang  der  vorige  XVII  eeuwe  , 
behoorden  deze  beide  Heerlykheden  aan  Mevrouwe 
Adrtana  van  Blyexhurg,  weduwe  van  den  Fiskaal  Fannius 
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aan  de  Xtt  gelegen  waren,  was  dit  fi;7i/ onbckcnt ,  n^i^ttr 

d'  ondergevloeide  Landen  waren  fchipryk  :  maar  als  na- 1^„, 
derhandt  de  zee  te  rugge  liep,  is,  omtrent  den  tydt  der  Vrh^^ht 

Saxijlhe  regeeringe  over  ̂ rieslandt,  de  hoogte,  cn  't  aan-  Kron. 
was  van  't  Bildt  eerlt  openbaar  geworden :  waarom  dan  chr. 
ook  by  d'  inkomlt  van  den  Heriug  Georg  van  Saxen,  óm  schoum. 
nievve  Raden  hem  inbliezen,  de  gedachte  L'/Zt/z/t^f  Landen  Kr.vjn 
(van  zee  tot  landt  geworden)  te  doen  meeten,  en  ver- 
pachten.    Men  meent  dat  het  in  Augullus,  ijoo.  is  ge-^  47  ■ 
fchiedt.  Hertog  Georg  trok  het  Bildt  tot  zich;  datby  mee-  -r'A 
tingo  groot  bevonden  wierdt  22CO  niergen,  alles  zonder 
tocltemmiiige  der  Gemagtigden  van  Oojlcr-  en  l^ejlergoo. 
Dc  naaligelegene,  zoo  voornaame  ,   als  kcrkelyke,  en 
gcmeene  lieden  ,  (telde  hy  te  vreden  ;  eensdeels  meteen 
gekitfom  eens  voor  al  te  geeven;  anderdeels  met  eene 
jaarlykfche  inkomlle  aan  hen  te  betaalen.   Eenigen  even- 

wel 'wilden  hunne  preteyjficn  of  eifchen  behouden.  Daar 
na  heeft  gemelde  Hertog  Georg  't  gehecle  Bildt  aan  vier Hollanders  verpacht;  die  van  yder  mergen  tien  jaaren  lang 
jaarlyks  een  kroon  zouden  betaalen;  onder  voorwaarden 
van  het  landt  te  bedyken,  ook  zylen  ,  enflooten,  op 

hunne  eigen  kollen,  te  maaken;  daar  votir  van  Hertog 
G(?6r^  eens  voor  al  7000  goutguldens  ontfangende :  maar 
de  pachters  wierden  by  dit  werken  arm.    De  bedykin- 

ge  gefchiedde  in  't  jaar  if04.  en  het  landt  wierd  onge- meen vruchtbaar.    Voortydts  was  dit  Bildt  ufgezondert 
van  't  ander  Vricslandt;  ten  onderfchcidt ,  het  oude  Landt 
genoemt:  doch  als  nu  de  beroerten,  tulfchen  den  Koning 
van  Spanjen  en  den  Staat  ,  ontltaan  waren ,  wierdt  het 
met  Frieslandt  verecnigt.    Het  beitaat  in  drie  Parochiën 
( immers  in  't  jaar  1624.  toen  IVtnfemius  zyne  Kronyk  uit- 

gaf) namentlyk,  die  van  St.Jacob,   St.  Anna  ,  en  onze 
L.  Frouw,  yder  van  eene  gelyke  grootte  in  mergentalen, 
boven  dat 'er  de  Oudezyl ,  eene  treffelyke  Buurt,  noch  is, 
met  eene  goede  uitvaart  in  zee,  en  tot  de  naait  gelegene 
eilanden.    Daar  ontrent  word  Cabeijauw  ,  Schelvifch, 

en  Haring  gevangen.    Deze  Grieteny  heeft  ten  Noord- 
ooüen  de  Grieteny  Ferwcrderadeel ;  ten  Zuid-ooden  Leeu- 
warderadcel;   ten  Zuiden  MemUumadeel ;  ten  Zuidweften 
Barradcel  ;  ten  Noorden  en  Noordwelten  de  Zee,  waar 

van  dit  Deel,  inzonderheit  het  niewe  Bildt,  in  't  jaar  1610 
bedykt,   kort  daar  na  groote  fchade  geleden  heeft.  Dit 
niewe  Bildt  is  6cco  Mergen  groot,  yder  der  drie  Parochiën 
van  't  oude  Bildt  Itelt  IVr/femius  op  iSoo  mergen  ,  uit- 

brengende 5-400  der  zelve  mergens:  deze  Grieteny ,  als  de 
laatlie  van  het  (\\im\cx  U'eftergoo ,  heeft  in  de  Staten  van 
U'ejlcrgoo  de  laalte  zitplaats  en  üem.    Wy  voegen  hier 
by,  dat'er  iu't  jaar  1715-  weder,  aan't  ecrfte  niewe  Bildt, eene  niewe  Bedykinge,  van  Aanwas  of  Schorreu  groen 

landt,  gcnaamt  de  Pollen  ,  is  gcfchiedt,  groot  6co  Mer- 
gen ;  onder  het  Heemraad- en  Grietmanfchap  van  Adam 

Ernfl  van  Haren;  welk  landt  ook  alle  vruchtbaarheit  be- 
looft ;   en  (laat 'er,  in 't  vervolg  van  tydt,  noch  meer 

aangewonnen  en  bedykt  te  worden.    Het  Wapen  van 
't  Bildt  zyn  drie  witte  leggende  Hoornen  des  overvloedts, 
op  een  blauw  veldt  ,  waar  uit  korenaaren  fchieten  ;  on- 
twyfelbaar  zinnebeeldifch  ontleent,   zoo  van  den  blau- 

wen oorfproiigk,  de  zee,  als  van  de  vruchtbaarheit  der 
aangedykte  landen,  byzondcrlyk  in  graanen,  waar  mede 
de  meelte  polders,  jaar  op  jaar  tegen  den  oogft  ,  zegen- 

ryk  als  verguldt  flaan.    Dc  Plaats  van  den  Heere  Griet- 
inan  Haren  lelt  te  St.  Anna  Paroch'-e;  heeft  een  zeer  heer- 
lyk  huis,  en  fchoone  plantagie.    Meer,  dan  de  genoemde 

.drie  Parochiën,  worden  'er  noch  niet  op  't  Bildt  gevon- 
den, doch  daar  boven  dcOude  en  Niewe  Zyl ,  en  de  Leve. 

BILDT,  of  BILT,  een  Dorp  ia  't  overquartier  der 
Provintie  van  Utrecht;  nauwlyks  een  uur  gaans  van  de  ̂"f" 
Stadt  Utrecht  ,  zynde  een  gewoone  doortogt  te  paerdt , 

of  met  den  wagen  naar  Gelderlandt.  In  den  oorlog  tuf- 
chen  de  Utrechtjche  BiJJchoppen,  en  de  Gelderfchen,  wierd 

dit  Dorp  van  de  laatllgenoemden  verbrandt ;  't  heeft  ook 
grooten  aanftoot  van  de  Hollanders  geleden.  De  Kerk 
en  Predikant  (laan  onder  't  Clallls  van  Utrecht. 

BINCKES,  (JAKOB)  Comm.andeur  over  7  Oor- 
logfchepen  en  3  Advysjagten;  heeft  zich  in  de  jaren  1676 

en  1677.  in  den  oorlog  'tuilchen  Vrankryk  en  den  Staat, door  zyne  dappere  daaden,  zeer  beroemt  gemaakt.  In  het  ̂   , 

jaar  1Ó76.  in  Maart,  wierd  hy  met  gedachte  Smaldeel 
fchcepen  naar  Amerika  gezonden,   om  de  Franfchen  af- ^^j,. 

breuk  te  doen.   Den  4 'May  quam  hy  voor  de  Rivier  van 
Cajana,   aan  de  IVeJi-hdjche  kult,  en  ontweldigde  den 

Vyandt  zyne  Sterkte  op  dat  Eilandt :  dus  genaamt,  iiaAV 
de  rivier  Cajana.    Hy  deed  van  gelyken  op  het  Eilandt  z.y: 
St.  Martin,    dat  mede  wechneemende  ,  nevens  eenige  o/i  » 

Scheepen  der  Franfchen.     Haalt  quam  den  Franfchen  wri 

Admiraal  d'  Ejlrêe  op,  om  't  verlorene  te  herwinnen,  als  of  ''- 

I 

litA 

WintA 

ibi^' 

Hou, 

BILDT,  of 't  BILDT,  de  negende  en  ̂ ^^}^^^^'^- '  „ci'chlcdde.    Commandeur  Binkes  lag  met  zyn  Efquadre  M fche  Grietenye  in  het  Quartier  IFeflcrgoo.    Eer  de  niewe 
Vriefche  Landen  aangeflagen  ,  en  de  Stadt  Uitgang  ,  (  nu  | 
Berlicum)  Minnertsga,  ivri^«»7  en  andere  plaatzen,  noch 

voor  het  Eilandt  Z«%ö:  ̂ !!'£/?r<.V  quam  met  zyne  Vloot/ 
om  dc  andere  te  vernielen :    Beide  Efquadres  waren 

maar  die 

aan . 
,in  getal  v;m  Schepen  malkanderen  byna  :relyk; 

c  Willem  Beuckels,  Borger  tot  BiervUet,  is  gevvccü  de  eerlle  ' van  dc  Franfchen    ongelyk  klocker  , 'grooter
,  en  met 

vinder  van  't  Haringkaakcn. Imeervolk,  ja  wel  vyfmaal  zoo  fterk,  bemant. 
D'  aanval 

was 

9 
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was  geweldig.   Bi»ckcs,  en  de  lynen,  verweerden  tich 
kloekmoedig:  het  eindt  van't  gevecht  was,  dat  vyf  Hol- 
landtfchc  Oorlogfchcpen,  't  Huis  tc  Cruiyiin^en ,  Middel- 

burg., Popjesburg.,  ̂   t  l'f''apen  van  Leiden en  de  goude  Ster., verorandt  wierden  ,  nevens  twee  fcheepen  met  krygsbe- 
hocften  en  leeftoci^t  ,  Duc  de'Jork.,  en  de  goude  Monnik 
genaamt:  de  overige  drie  Oorlogfchepen  ,  de  iJf/i-^fr»?/»^, de  Proviniie  va»  Zeeidnt,  en  noch  een  ander,  (trandden  : 

desgelyks  wierd  door  't  vuur  verteert  de  Brander,  de 
Zanger  geheeten,en  een  Advysjagtde/ürj;a/«.  Daar  tegen 
verloren  de  Franlchen  Ie  Glorieux ,  't  Schip  van  den  V  ice-ad- 
miraal  «^'E/ZrcV,  verbrandt;  /ev'kri7r^«/i  desgelyks  verbrandt, nevens  eenc  Snauw  ;  Ie  Pretieux  aan  ftrandt  genomen  , 
r Intrepide  ook  verovert  :  twee  andere,  Ie  Defenda/it  en 
Ie  Galant.,  waren  zeer  befchadigt ,  eenen  Brander  was  in 
ftukken  gefchoten.  Hier  Raat  aan  te  merken ,  dat  de  Fran- 
fchen  zich  de  zege  wel  met  recht  toefchreeven  :  doch  echter 

was  ze  zoodanig  niet,  om  'er  teParys  zoo  fecftelyk  vreug- 
devuurcn,  als  op  den  iSMaygefchi'edde,  over  te  ontüee- 
ken:  en  zulks  te  min,  omdat  zy  hun  oogwit  in't  bcmag- 
tigen  van  T'abago  milten.    Daar  by  was  het  ganfche  Efqua- dre  der  Nederlanderen  ,  de  Vi£tualie-fchepen  en  alles  daar 
by  gerekent ,  niet  meer  dan  824.  het  Franfche  daar  tegen 
4060  koppen  ftcrl:.    De  Franfchen  hadden  op  hunne  kie- 

len 426.  de  Hollanders  maar  296  ftukken  gcichut,  On- 
dcrtulFchen  had  Eftrée  het  Fort  Tabago  te  landt  laten  be- 
Itormen  ;  doch  d'  aanvallers  wierden  met  zwaar  verlies 
afgeflagen.     Des  was  hy  genoodzaakt  naar  l'rankryk  te keeren,  zonder  den  lafl:  zyns  Konings  te  hebben  konnen 
uitvoeren.    Maar  hy  quam  in  December  met  een  ilerker 
vloot  weêr,  cn  wierd  meefter  van  Tabago.,  niet  door  der 
Vlootelingen  dapperheit,  maar  door  een  ongelukkig  toe- 

val:  een  uitgeworpe  Bombe  viel  in  de  kruitkamer  van 
het  Fort,  dat  daar  door,  met  de  daar  binnen  leggende 
bezetting,  in  de  lucht  vloog  :  Commandeur  Binkes  zat 
op  dien  tydt,  nevens  Weex  Pieter  de  Montigny .,  eerlteKapi- 
tein  van  't  regiment  Mariners,  en  andere  Officieren,  in 
lyne  eetzaal,  boven  de  kruitkelder,  om 't  middagmaal 
te  houden;  en  raakte  dus  beklaaglyk  om 't  leven.  De- 

ler wyze  verloor  de  Staat  het  Fort  en  't  Eilandt  Tabago., 
nevens  veel  volk,  en  den  dappermoedigen  diens 
beginflelen  eene  grooter  verwachtinge  van  vry  meer  uit. 
flcekenden  dienft  aan  't  Vaderlandt  beloofden,  indien  de 
doodt  hem  niet  zoo  ontydig  en  onverwacht  verrall  hadde. 
Hoe  de  Heer  Flemrmng,  Commys,  met  den  Heer  Croefe , 
noch  overgebleven  ,  zich  in  een  bofch  eenige  dagen  lang 
verborgen  hielden,  en  hoe  zy  door  een  afgedwaalt  fchip 
gelukkig  ingenomen,   en  geredt  wierden ,  nevens  meer 

'andere  dingen ,  vindt  men  by      i;.  fio/f^,  in  zyne  daaden der  doorlucht iz^e  Zeehelden. 

BINKH'ORST.  Dit  is  een  Slot  geweeft  tuffchen 
Voorburg  en  Ryswyk,  by  de  vaart  van  en  op  's  Gravenha- 
ge;  doch  door  die  van  Delft.,  onder  de  woedende  ver- 
declthcden  der  Hoekfchen  en  Cabeljauwjchen ,  in  't  jaar 
135-9  verwoeft  ;  {Voffius  tegt  135-8. )  Het  heeft  dien  naam 
gevoert  naar  een  oudt  Adelyk  Geflacht  van  den  Binchorjl 
geheeten;  maar  al  voorlangen  tydt  uitgeftorven.  Heer 
Everhardt  van  den  Binckhorft  wierd  voor  Tfejmonde,  in  't 
jaar  1076.  doodtgefchoten.  Heer  'Jakobvrn  den  Binckhorft was  omtrent  het  jaar  i  350  van  de  party  dex Cabeljauwfchen. 
Simon  \m  den  Binckhorft  omtrent  het  jaar  1370  Kanonik 
V Utrecht.  Voor  weinig  min  dan  twee  hondert  jaaren 
(of,  nu  wy  dit  fchryven ,  voor  wat  meer  dan  200. )  is  het 
recht  tot  dat  Huis,  en  het  daartoe  behoorende  Landt,  ge- 

komen op  Lodcwyk  Poes  y  genaamt  van  den  Binckhorft-,  ge- 
trouwt  aan  Juftr.  Catharina  van  Hodenpyl :  door  huwelyk 

gekomen  aan  Jonkheer  Jakob  Snoekaa'rt,  Heer  van  den 
Binckhorft^  in  't  jaar  1617  overleden:  zyne  zuftcr,  Maria 
Snoekaart,  wierd  de  Gemalin  van  Mr.  Adrianus  "Junius  , R.aadt  in  den  Hove  van  Hollandt.  BINCKHORST  zou 
zoo  veel  als  Binnen-horft  betekenen  ,  gelegen  op  eenen 
hooien Horft  (dus  geheeten  ten  opzicht  van  een  lager  Horfl) 
of  hooge  ftreek  landts,  tuffchen  Veen.,  nu  deVeenkaak, 
en  de  Binncn-polder  van  Voorburg,  zich  uitÜrekkende  van 
de  Haagfche  Vaart  tot  in  de  Zuidtwinde,  of  de  landt- 
fcheidinge  tuflchen  Rhynlandt  en  Delflandt  :  in  voorigen 
tydt  nieert  afgegraaven,  om  daar  mededelaage  dellingen, 
ïoo  in  den  eenen  als  den  anderen  Polder,  te  verhoogen, 
en  gelyk  te  maaken. 
BINNEWYZEN,  ook  wel  BINNEWYZENT,  en 

BENEWYZEN,  een  Dorp  onder  het  Schoutampt  van 
Hoorn,  in  Noordt -Hollandt.  De  Predikant  van  Weftwoudt 
bedient  ook  Binnevjyzen;  (taat  onder  't  Claffis  y^wHoorn. 
BIRDAART,  BIRDAWERT,  een  der  twialf 

■  Dorpen  van  de\ üeie\\e^xWKew^e  Dantumadecl ,  in  'tquar- 
tier  t/o/?^r^oo ;  gelegen  aan  d'Ee,  met  eene  goede  buurte; heeft  Kerk  en  Predikant,  die  ook  Janum  bedient,  ftaande 
onder  't  Claffis  van  Dokkum. 
BISSCHOPPEN  VAN  UTRECHT.  Wy 

ïullen  hier  alleen  de  lyfl:  van  hunne  naamen  in  eene  ver- 
volgende lyft  voordraagen,  met  de  jaaren  van  hunne  ver- 

kieiinge,  of  daar  in  zy  verkoren  zyn;  daar  by  voegende 

BIS  ijp 

hoe  lang  zy  gcregeert  hebben ;  daar  in  de  reekening  van 
Ssijfridus  Pctn  volgende. 

Hetverfchilin  de  Tydtrekeningen ,  by  andere  Schry  vers, 
zullen  wy  ter  plaatze,  daar  wy  van  ieder  in  't  by /.onder 
handelen  cn  fpreeken,  aanwyzen;  daar  in  den  gemeldeu 
Schryver  volgende,  en  voor  de  naamen  van  de  eerfte  ne- 

gentien ,  zoo  liijU'choppen  als  Aarts-biJJchoppen ,  (  want  de  twee 
eerüe  Bilfchoppen,  St.  IVtllebrordus ,  en  St.  IVinj'ridus ,  of 
IVinfried,  hebben  den  titel  en  waardigheit  van  Aarts-Bif- 
fchoppen  gevoert  engehadt )  de  letters  St.  (^««tfif)  naar  ou- 

der gewoonte,  voorÜellen. 
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St.  Willcbtordt,  van  den  Paus  her- 

noemt C lemens,  cerfte  Aarts-bijj'chop van  Utrecht. 
St.  Winfried,  of  Winfridus,  anders 

Bonifacius,  tweede  Aarts-bijfchop. 
St.  Gregorius,  nn  a.\\ccn  BiJJchojp. 
St.  Albricus  (Adelbricus.) 
St.  Theodardus  ( Thiodardus. ) 
St.  Hermacarus  (Ermacarus.) 
St.  Rix.fridus. 
St.  Frivericus. 
St.  Alfricus  (Albricus.) 
St.  Ludgerus. 
St.  Plungerus. 
St.  Odibaldus  (Adilbaldus.) 
St.  Egilboldus. 
St.  Radbodus. 
St.  Baldricus. 
St.  Folkmarus  van  Cleve. 
St.  Balduinus. 
St,  Aufridus. 
St.  Adelboldus. 
Arnulphus  (Bernulphus.) 
Willem  van  Gelder  van  Pont.  . 
Conradus  van  Zwabcn. 
Burchardus.  .... 
Godcbaldus.        .        .        .  . 
Andreas  van  Kuyk. 
Sandebertus  ,  Herbertus  ,  Heribert  , 

en  Harpertus  de  Beron. 
Hermannus  van  Hoorn. 
Gothofredus ,  Godevaart  van  Rhencn. 
Balduinus  de  Hollander. 
Arnoudt  van  Ifenburg ,  en       .  . 
Thcodoricus,  of  Diderik  de  Hol- 

lander, infcheuring;  d'eennaden 
ander  van  den  Paus  beveiligt,  heb- 

ben beide  maar  2  jaaren  gezeeten. 
Theodoric  Diderik  van  Aire. 
Otto  van  Gelder. 
Otto  van  der  Lip. 
Willibrandus,  Willebrandt  van  Ol denburg. 

Otto  van  Hollandt. 
Gofuinus  van  Amftel. 
Henricus  de  Viena,  van  Vyanen. 
Johan  van  NafTauw. 
Johan  van  Sirk. Willem  van  Mechelen. 
Guido  van  Henegouw. 
Frederik  van  Zirk. 
Jacob  van  Oofthoorn.      .  , 
Johan  van  Dieft. 
Nicolaus  de  Caputiis. 
Johan  van  Arckel. 
Johan  van  Vernenburg. 
Arnoldus,  Arendt  van  Hoorn. 
Floris  van  Wevelinkhoven. 
Frederik  van  Blanckenheim.  . 
Zweder  van  Culemburg. 
Rudolf  van  Diepholt. 
Gisbertus  van  Brederode, 
David  van  Burgundiën. 
Frederik  van  Baden. 
Philips  van  Burgundiën. 
Henrik  van  Bayeren. 
Willem  van  Enkefort. 
Georgius  van  Egmondt. 
Frederik  Schenk ,  van  Tautenburg. 
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20 "Dexe  Frederik  Schenk  is,  wegens  de  veranderinge,zoovan 
den  Staat,  als  de  Religie ,  niet  *  lang  in  het  vreedzaam  bezit 
der  Bi ffchoplyke  regeer mge  gebleven  :  doch  zie  HEM  ,  en  ieder 

BISSCHOP,  op  zynen  naam :  als  mede  hoe  Bift'chop  Henrik MiiBaycren  de  wereldtlyke  heerfchappy  over  de  ftadt,  fte- 
S  2  den, 

*  Volgens  het  Batavia  Sacra  het  derde  deel,  de  i  bladz.  Is 
FREDERIIC  SCHENK  den  15  Nov.  1561.  tot  Aartsbiflchop  inge- 
huldigt,  cn  eerft  den  25  Auguftus  1580.  in  den  ouderdom  van  77 
jaaren,  na  vcele  onruften,  cn  onhiftcn  in  zyne  regceringe  gehadc 
te  hebben,  overleden. 
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Kerkl. 

hift.  op  't 

jaar 
1  $6t. Pa::f. 

B  die  V. 
d.»  18 
Muy 

1  ■-<<). 

Idem M-az. 
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143  B  I  S 
den,  landen,  cn  dorpen  van  het  Si\c\MUtrecht y  voorcene 

Kleine  lonunc  i^clJts  aan  Keiz.tr  K,n\-l  lU»  l^. 'm  het  jaar i^iy.  verkocht;  waardoor  de  Provintic  en  het  Sticht 
Ü.'red't  ïvnen  voornaainllen  luiiL-r  verloor  .•  ïic  op 
HENRllv  VAN  DWKREN. 
BISDOMMEN,  (  N  1 E  VV  E  )  door  Koning Fi/ips, 

rfiv» // van  Ji/><i;;,'c-»,  in  deie  Nederlanden  ingevoert :  na 
dat  Paus  Pauins  de  //^.  cn  Piits  de  li  ',  op  't  verzoek  van 
f.!ipp/is door  zyncn  Amballadeiir  Fta/icifcus  Sounhis  (by 

deie  gelck;cntheit  Bij/l/Mp  geworden,  eerll  \\\\\' s  Hcrto^^en- 
hofib  ,  daar  na  van  /l-itMerpen)  op  7.ekerc  voorwaarden 
daar  in  bewilligt  hadden.  Het  gefchicddc  onder  voor- 

wend/el van  bevorderingc  der  Roi  Ti  'ch'-Cathulyke  Rcli^irie , 
cn  des  te  boeter  vcrdelgingc  der  Ketteren,  cn  loo  ge- 

naamde Ketteryen,  daar  een  diep  gciieim  van  Staat  onder 
,  Icnuilde;  by  de  verreziendcn  ^vel  haalt  gemerkt.  F:iippiis 

belchikte  dit  aldus  y.onder  bevvilliginge  nietalleen  deró'/rti2- 
A■»ïw»t/^■»Z.^^/.'(.''l.•,maar^el^s^onder  hendaar  in  tc  kennen  , 
of  te  erkennen.  Tot  nicwe //^/m-^V^/v.'»wtv;  wierden  gc- 
iviaukt  het  Bisdom  van  Utrecht,  dat  afgefchcnrt  wierd  van 
het  Aarts-bisdom  van  Keulen,  daar  het  onder  had  geftaan 
Icdert  den  tyd:  van 6Vf^(ï?-;/.'idcn derden //<7r/j-Z'?//i-/5io/',  maar 
geworden  Hecht  of  gemeen  van  Utrecht:  (zie  dc 
\){\.)  Het  Bisdom  vmKamcnk,  dat  behoort  hadde  onder 

her  AartS'-bisdom  van  Rhe'nns,  in  Fruy/kryk;  en  het  Bisdom van  iMecheleu.  Onder  het  niewe  Aarts-bisdom  van  Utrecht 
wierdcn  gellclt  vyf  niewgcmaaktc  Bisdommen:  I.  De- 

venter, in  dc  Provintic  van  Overyjfel ;  cn  daar  ecrllen 

\i\(['i:\\0\'>  ̂ i:[\i:\x. /i-.gidnts  van  den  Berg.  II.  Hiiarlern ,  inde Provintic  van  lluliandt;  en  daar  tot  BilFchop  Hi:cr Nicolaus 

II  Nova 'Terra  (  Niewlandt.)  III.  Leeuwarden,  in  dc  Pro- 
vintic van  yrieslandt  ;  en  aldaar  Cuyierus  Pctri ,  na  dat 

d'ecrflgellcldc,  Rernighis  Dmfuis ,  BilFchop  van  Brugge 
gemaakt  was.  IV.  Middelburg ,  in  dc  Provintic  van  Zee- 
landt;  cn  daar  Biilchop  Nïcolaus  de  Caftro.  V.  Groningen, 
in  de  Provintic  v^nGroningen  cn  O/Klanden;  en  aldaar  Heer 
Juh-in  Kxvf,  Minnebroeder,  ten  Biilchop.  Wy  gaan  de 
andere  Bisdommen,  als  buiten  den  Staat  der  Vereenigde 

Nederlanden,  voorby.  h\  ó.c  Pauïj'elyke  Bulle ,  gegceven 
te  Rome»  den  18  May  ï^^f).  van  'faulus  den  11/.  (taan  de- 

ze woorden  in  onze  taal  overgebragt:  „  D'Aartsbilfchop 
„  van  Utrecht  zal  voor  zyn  Diocjcfc  hebben  de  landen 
,,  van  Utrecht,  het  grootÜe  deel  van  Hollandt,  en  een 
„  gocdt  deel  van  Geiderlandt;  met  de  Heerlykhcdcn  Buu- 
,,  ren,  Cuylenburg  ,  Vyanen  ,  Ameide  ,  en  YfeUiein: 
,,  dertig  lieden,  bchalvcn  de  dorpen,  in  de  lengte  90.  in 
„  dc  breedte  40  mylen ;  zullende  door  onzen  Nuntius, 

die  wy  haali  derwaarts  zullen  zenden,  afgepaalt  wor- 
„  den.  Maar  dat  werk,  van  Koning  Filips  van  Spanjen  , 
was  ook  inzonderheit  aangclcit  om  de  Spaanfche  Inquijltie 
in  te  voeren,  en  de  privilegiën  van  den  lande  te  vernieti- 

gen :  want  vermits  ook  vreemdelingen  tot  deze  niewe 
Bisdommen,  als  BiJJchoppen ,  verheven  mogten  worden  , 
waren  de  andere  leden  der  Staten  genoegzaam  overheert, 
en  Ftlips  kon  door  hen  uitwerken  al  wat  hy  wilde.  Doch 
dat  werk  is  tot  zyn  groot  nadeel  uitgevallen,  en  't  heeft 
den  afval  der  Nederlanden  niet  weinig  bevordert;  want 
hy  haalde  daar  door  niet  alleen  den  haat  der  meelte  We- 
reldtlyken,  zelfs  R.  Catbolykcn,  op  den  lials ,  die,  door 
deze  vreemde  niewighcden  ,  ccne  hoog  bckommcrlyke 
vreczc  op  bcgondea  te  vatten ,  dat  uit  dit  bedryf ,  buiten 
kennis,  en  zonder  tocftemmingc  der  Staten,  Landen,  en 
Stceden,  ter  handt  genomen,  eene  zeer  fchadelyke vrucht 
zou  konnen  uitgeoroedt  worden :  boven  dat  dc  oude  (ach- 

tingen hunner  Voorouderen  daar  door  van  hunne  goede 
oogmerken,  en  inzichten  wierden  vervrecmt;  de  landen 
van  hunne  Abdyen,  enz.  berooft;  dc  Convents- Kloo- 
fters-  en  andere  goederen,  aan  vreemden  gegecven ,  en, 
by  gevolg,  d' uitdeelingen  aan  behoeftigen,  of  armen,  en anderen  daar  toe  gerecntigden ,  daar  van  verfteeken ,  enz. 
't  welk  de  Paasgezinden  zelfs  mollen  bekennen.  Dc  Gee- 
ftclykheit  was  'er  ook  ten  hoogllen  over  misnoegt,  ver- 

mits alle  Abdyen  en  Kloollers  daar  door  jaarlyks  een 
groot  deel  hunner  inkomflen  zouden  moeten,  of  tnoHen 
overgecven,  om  deze  uicw e  BiJJchoppen ,  en  hunnen  prach- 
tigen  Haal'  cn  floet  te  onderhouden.  Dus  was  den  /iarts- 
bijj'chop  van  Mechelen  de  Abdy  van  Afligcm,  dc  rykfte  in 
geheel  Brabandt,  toegevoegt.  Den  Bijj'chopvxn Antwerpen de  Ai/dy\ixn  St.  Bernard:  dien  van  V  llertogen-bofch ,  onze 
L.  Vrouwe  van  Tongerloo:  dien  van  Gent,  St.  Baafs  Abdy : 
dien  van  Brugge,  de  Prooftdy  van  St.  Donaas',  dien  van 
Tpcren,  de  Ah.iy  van  St.  Marten:  dien  van  Haarlem,  dery- 

"kcAbdy^zn  Lgmondt:  dien  van  Middelburg,  St.  Pieters: 
dien  van  Leeuwarden ,  't  Convent  van  Maricngaardc  en 
Lidlum:  dien  van  Groningen,  dat  van  Gelvert ,  enz.  zulks 
dat  iemant,  die  den  aart  der  GeeÜelykheit  kent,  zeer 
ligt  zal  konnen  afnccmen  hoe  zeer  dit  hen  gefmert  heeft, 
en  wat  ongenoegen  zy,  over't  verlies  van  zoo  vcelc  vette 
brokken,  tegen  FUippns  opgevat  hebben.  Het  heeft  ook 
niet  weinig  tot  den  algemecncn  haat  tegen  de  Spaanfche 
regceringetoegebragt ;  de  gevolgen  daar  uit  ontflaan  ,  wyzen 
het  genoegzaam  aan.   Behalven't  verlies  vanKlooücrs  ca 
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Abdyen,  behaagde  het  ook  denMonikken  nict  dat 'cr  meer, 
cn  hen  nader  by  zyndc  Bi[/choppen  zouden  komen ,  dc- 
wyl  dan  meer  op  hun  leven,  dat  meelt  doorgaans  vry  on- 

gebonden, en  ergcrlyk  was,  gelet  zou  konnen  worden. 
Eenige  Steden  wilden  de  Bijfchuppen  niet  inncemen,  en, 
daar  toe  gedwongen,  zagen  ze  hen  dwers  aan.    Die  van  P.C.Bor, 
Bra'/andt  vertoogden  wel  dat  huuue  PrivilegU-n  daar  door  C. 
verbroken  wierden  ,  vermits  daar  by  wel  uitdrukkelyk  '^""ff, 
verboden  wierd  de  Priejlerjchappen ,  in  weerwil  van  den  F-f  ̂ an 
Adel  en  de  Gemeente,  tc  vermeerderen  ;  maar  daar  wierd  '^^"^r- 

niet  op  gepall     De  oude  Bijfchoppen  waren  ook  t'on-  j'",^^' vrceden,  cn  morden  niet  weinig  dat  hun  gebiedt,  gezag,  J".  ̂ 
cn  inkomlten  dus  vermindert  wierden.    Kortom,  deze  , '/"A- 
invoeringc  van  niewe  Bi(fchoppen  veroorzaakte  niet  alleen  schTt'an 
in  de  Onroomfchen  fchrik,  vreczc,  cn  haat;  maar  ook  ̂ "^ 
ccne  zonderlinge  ontroeringe  in't  gcmoedt,  cenen  afkeer 
|van  de  Spaanfche  regceringe,  cn  argwaan  van  ccne  grootc  ƒ  ̂q^^ 
hier  onder  Ichuileude  verborgentheit  ,  tot  hun  nadeel,  811. 

|in  de  hooge  cn  laage  Rooml(:h-Catholske  Geejielykheit ,  de  Sta-  IVinfem., 
\ten  der  Provintien,  den  Adel,  en  dc  Geineenten.    Maar  Fr  Kr. ƒ1 
jde  Hertog  van  Alba  wift  hen  wel  haart  eeuen  breidel  in  515  vc 
den  mondt  te  leggen;  zoo  dat  zy,  die  tot  noch  toe  ge- 
weigert  hadden  de  niewe  Bifjchoppen  te  ontfangen,  hen  nu 
zonder  tegenfpraak,  hoewel  met  eenen  hcimelykcn  wrok 
en  an';cer,in  hun  bezit  lieten  trecden.  Dit  zeer  groot mis- 
nocg(^n  ,  zelfs  der  Gecftelyken  tc^cn  Spanjen,  gaf  den  On- 

roomfchen, en  den  misnoegden  vry  veel  mocdt  en  voet,  om 
middelen  by  der  handt  te  neemen,  tot  weeringe  der  Spaan- 

fche Tirannye  ,   voorkomingc  van  volkome  verbrcekinge 
der  privilegiën,  cnz.  Wat  'cr  op  gevolgt  is,  is  elk  bekent. BLADEL,  ofBLADELLE,   een  Brabandtfch  oudenh! 

Dorp  in  de  Metjeryevan  'j  Hcrtogen-bofch ,  onder  't  quartier  befchr.  ' 
van  Kempenlandt ;  heeft  vier  uithoeken,  Langelap,  Hoek-  van  de 
ekker,  de  Scbryve  ,   en  de  'Zivartekker.     Toen  voortydts  Meijerj 
't  gehcele  Hertogdom  van  Brabandt  ccne  Ichattiuge  of  van  der. 
beede  van  140000  guldens  was  opgelcgt,  (tont  de  ganfche  Bofch 
Meifcrye  van  den  Bofch  in  die  fomme  geltelt  op  19379  guld.  p-  óo. 
16  Üuiv.  3  pcnn.  daar  in  molt  het  quartier  Kempenlandt , 
een  der  vier  quartieren  dezer  Meijerye ,  draagen  4074guld. 
I  ft.  9  p.  welke  omgcflagen  over  de  31  of  32  Dorpen  van 
't  Kcmpenlandts  quartier,  quam  het  Dorp  Bladel  op  191 
guldens,  2  lluiv.  te  ftaan;  het  hooglte  bchalvcn  zes,  na- 

mclyk,  Oïrfchot,  Loemel,  Bcrg-eik,  U''oe/izel,  Loon,  en  £r- 
fcle.    In  't  jaar  ifiy  hebben  dc  Staten  van  Brabandt  aan  ƒ  368. 
i^cw  Prins  vxw  S fan  jen ,  als  //cr«/ van  Brabandt,  enz.  in- 
gewilligt  ccne  beede  t'zyner  blyde  inkomlte  ,  van  een  ; 
Hucrtitcdegeldt  over  geheel  Brabandt.    In  de  tellingc  der 

gedachte  Haertlleden  van  't  jaar  15-25;.  molt  Bladel  ieder  ̂ ^*ff^ 
halfjaar  opbrengen  5-22  guldens ,  iSltuiv.  jpenn.  3myten.  w '^o 
Volgens  't  bericht  van  eenige  Schryvers,  zou  tc  Bladel  de     °'  ̂ 
dagvaart  gehouden  zyn  geweelt  van  't  jaar  8Ó3.  op  welken Carolus  CdlvHS  ,  oi  Karei  dc  Kaale ,  Koning  van  Vrankryk, 
Didcrik  den  /.  zoon  van  den  Grave  van  Acjuitaniin,  eer- 
Iten  Grave  van  Hollandt  gemaakt  zou  hebben. 

B  L  A  E  R  G  O  R'I ,  een  Hollandtfch  Dorp  onder  Goylandt : 
zie  op  BLARECÜM. 
BLAKERSCHEM,  dus  by  M.  van  der  Houve  ̂ c- 

fpeldt;  doch  Oudenhoven  h^tcx  BLAERTHEM:  zie  de 

volgende  poll. 
BLAERTHE  M,  een  Dorp  in  de  Meijerye  van  ~Hoave 

'j  Hertogen-boj'ch ,  onder  het  quartier  Kempen-landt,  doch  n.y.Kr 
't  moct'van  geen  groot  gewigt  zyn;  want  voortydts,  toen  2.  D. 
geheel  Brabandt  de  beede  of  ichattinge  van  140000  guldens  f'.  368. 
moll  opbrengen,  Itont  de-gehecle  Meijery  in  deze  jaarlyk-  Oudenh 
fche  fom  getaxeert  op  19379  guldens,  ló  ftuiv.  3  penn,  befchr. 
daar  in  droeg  het  quai-ticr  Kempen-landt  (een  der  vier  quar- 
tieren  van  dc  Meijery)  de  fom  van  4074  guldens,  i  lluiv.  -^"M- 
9  pcnn.  welke  omgcflagen  over  de  31  of  32  Dorpen  van  *• dit  quartier,  was  Blncrthem  daar  in  nict  hooger  gelteltdan 

op  44  guldens,  8  lluiv.  het  laagfte  van  alle  d' andere,  uit- gczondert  Reuchcl.  In  het  opgelkide  Haartfl;edegeldt  over 
geheel  Brabandt  (zie  0[>  Bladel)  betaalde  Blaerthem  ieder 
halfjaar  131  guldens,  10  lluiv.  4  pcnn.  3  myten.  Alhier 
leggen  de  Kalleelen  of  Sloten  der  Edelen  van  denDyk,  ca 
der  Edelen  van  Suremondt;  nevens  het  Huis  van  den  Heer  ' 
van  Blaerthem. 
BLANKENHEIM,  (FREDERIK  VAN) 

Bi/fchopvan  Utrecht:  zie  op  FREDERIK  VAN  BLAN- 
KENHEIM, cnz. 

BL  ANCKERS-HOECK,  daar  op  is  het  zeeroudt 
Kr).ftecl  gebouwt,  en  eerlt  Blankcrs-Hoek  genaamt;  het  leit 
op  dc  Zuidtooltkull  van  het  Eilmdt  iValcheren ,  aan  den 
mondt  van  de  haven  der  lladt  Middelburg.  Naderhandt 
heeft  het  den  naam  van  Zeeburg  bekomen  :  nu  draagt  het 

den  naam  van  Rammekens :  zie 'op  R  A  MM  E  K  E  N  S. BLARECÜM,  ook  BLARICOM,  cn  BLAERCOM, 

een  Hollandtfch  Dorp,  onder  'tBailjuwfchap  van  Goylandt,  ƒ•  9S' 
ladende  onder  Naerden  :  Heeft  Kerk  cn  Predikant ,  dictege- 

lyk  Laren  bedient,  llaande  onder 't  Clalïïs  van  Amflerdam. 
I3L  A  U  W-C  AP  E'L,  gcllelt  onder  de  Dorpen  van  Houvi 

't  Sticht  Utrecht,  niet  verre  Van  die  Stadt  gelegen.  Heeft  H.V.K., 

Kerk  cn  Predikant,  ftaaadc  ouder  't  Clalïis  van  Utrecht. 
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BLE   BLI   BI.  O 

BLEESWYK  is  ecu  Dorp  en  Drodampt,  waarvan 

Florts  ̂ /tr melding  maakt,  in  xynen  Gir'tbrief  van  het  jaar 12S1,  De  zelve  naam  is  noch  overgebleven  omtrent 
twee  uuren  gaans  van  de  (hidt  Di-lft,  naar  het  Ooften. 
BLE  RICK,  gemcenlyk  BLIERICK,  een  Gel- 

derfch  Dorp,  onder 't  quartier  van  Roer /fiofirlt,  in  'tDroil- 
ampt  van  Kej/èl.  Toen  in  't  jaar  i5'47.  geheel  Gelderlandt  ̂  
met  het  Graaffchap  Zutphs»^  eene  jaarlykfche  fchatting 
van  "fooo  guldens  mo(l  opbrengen,  ftont  het  quartier 
van  Koermondt,  een  der  4  quarticren  dezes  Vordendoms, 

daar  in  gefcbatt  op  19075-.  Daar  toe  molt  het  Drollampt 
Keffel ,  een  der  zes  verdeelingen  van  het  Roermondt!  qnar- 
tier  ,  lallen  3433  guldens,  iq  Iluiv.  7;  penn.  Welke, 
omgcflagen  over  de  10  dorpen  van  dit  Droftampt  ,  quam 
Blerik  op  228  guldens,  16  Iluiv.  4I  penn.  te  ftaan. 
BLESDYK,  een  der  20  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietenye  Stcllingwcrf-lVcfteiyidc  (anders  een  der  zes  Dor- 
pen van  de  gemelde  Grieteny ,  over  de:t  Stroom d'  andere 

leggen  aan  deze  zyde)  onder  't  quartier  der  Zevcnwolden. 
Het  voert  dien  naam  naar  een  Riviertjen  de  kleffe  gehe- 

ten ,  dat  dit  dorp  van  Pepergae  fcheidt.  De  Predikant 
van  Blcfdyk  bedient  ook  Pepergae ^  en  ftaat  onder  't  Claf- 
lis  van  de  '/.evenwolden  op  V  Heerenveen. 
BLESiïENS-GRAAF  ,  ook  gefpeldt  BLESKYNS- 

GRAVE ,  eene  Ambachts-heerlykhcit  onAvT  Zuid- Hollandt., 
in  den  AiblaJJer-waerdt:  Strekt  zich  ten  Oolten  aan  Hof- 

wegen ;  ten  Wellen  aan  Alblas  ,  en  geeft  Icliatting  onder 
Dordrecht :  heeft  ook  Kerk  en  Predikant  ,  ilaande  onder 
't  Clallis  van  Dordrecht. 
BLESSUM,  een  der  12  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietenye  Menaldiimadeel onder  't  quartier  IVeflcrgoo ; 
gelegen  in  eene  zeer  fchoone  en  vruchtbaare  Landtftrce- 
ke,  en,  volgens  Schotanus  ,  wat  binnen  af,  van  den 
ouden  middel-zeedyk ,  en  de  vaart  tullchen  Franeker 
en  Leeuwarden  ,  naderende  aan  Deynum,  Boxnm,  en 
Hylaart.  In  ditDorp  leit  het  AdelykHuis  of  Slot I4^ijfema. 
De  Predikant  van  Bleffum  bedient  ook  Bukfum.,  ftaat  on- 

der 't  Clallis  van  Leeuwarden. 
BLEYSWYK,  een  Hollandtfch  Dorp,  behoorende 

onder  Rotterdam.  DieStadt  heeft  deze  plaats,  door  koop, 
van  de  Erfgenaamen  van  Heer  Joojl  van  Bronckhorfi 
Ridder,  Heer  van  Zi/e)Tiy)'^  ,  bekomen  ;  van  den  gemel- 
den  Heer  word  in  't  jaar  15-35-  gewag  gemaakt.  In  dit 
dorp  wierd,  kort  na  den  aanvang  der  voorgaande  Eeuwe, 
de  Gemeente  opgedrongen  tot  Predikant  Stmun  Epifcopius; 
hoewel  eenigzins  verdacht:  doch  wierd  in  't  jaar  1612 
Theologia  Profejjhr  te  Leiden  beroepen  ,  toen  Conradus 
Vorflius  ,  voor  hem  mede  beroepen  ,  tot  het  bezit  der  zel- 

ve Profeffle  niet  kon  geraaken.  Aldaar  is  ook  Predikant, 
na  ü.  Epifcopius gew..rden  en  geweeft  Henncits  Slatius , 
alomme  genoeg  bekent;  zie  op  zynen  naam. 

B  L  I  E  R  1-K,  een  Dorp  gelegen  in  Celderlandt ;  2ie 
op  BLERICK. 
BLINK  VLIET,  een  Dorp  onder  het  Ruwaerd- 

fchap  van  Putten  in  Holla-.idt ,  anders  het  Zuidlandt  ge- 
naamt;  zie  op  ZUIDLANDT. 
B LITERS  WYK,  een  Gelderfche  Heerlykheit  in 

het  landt  van  Kejj'el.,  onder  't  quartier  van  Roermondt.  Toen 
in 't  jaar  15'47.  het  geheele  VK^xiO'^Aonwaw  Gelder  landt 
enz.  eene  Ichattinge  van  75^000  guldens  opgelegt  was, 
droeg  't  quartier  van  Roermondt een  der  vier  quartieren 
van  het  Vorllendom  Gelder in  deze  fom  14075-  guldens  : 
daar  toe  moften  de  Heerlykheden  in  't  Landt  van  KeJJel 
een  der  zes  verdeelingen  van  het  Roermondts  quartier,  op- 

brengen 1716  guldens,  17  ftuiv.  3^  penn.  't  Vi^elk  omge- 
llagen  over  de  negen  Heerlykheden  in  het  landt  van  Kef- 
fel,  quam  Blittersvjyk  te  üaan  op  169  guldens,  8  ftuivers, 

7!,  penn,  't  laagfte  van  alle  andere  Heerlykheden,  behal- 
ven  Oye  ,  maar  even  en  gelyk  met  Broekhuifen. 
5BLOCKER  OOSTEN,  en 
tBLOCKER  WESTEN,  twee  Dorpen  in 

"Nourdt-hollandt y  lallende  ouder  de  Stadt //(*ür» ,  doch  heb- 
ben beide  maar  een  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis van  Hoorn. 

BLOKLANDT„  een  Dorp  in  HoUandt  met  Kerk 
en  Predikant,  Ilaande  onder 't  Claifis  van  Gorinchem . 
BLOKLANDT  ('T  HUYS  TE  NEDER-  of 

LAAG  BLOK  LANDT,  voortydts  het  verblyf  der 
Heeren  van  Bloklandt  ,  doch  nu  ganfch  wech,  zoo  dat  de 
plaats,  daar  het  geftaan  heeft,  ter  dezer  tydt  alleen  maar 
bekent  is.  Het  is  eene  zeer  oude  Heerlykheit,  van  hoo- 
ge  ,  laage  ,  en  middelbaare  Jnrifdidie uit  het  oudt  ver- 

maarde Graaffchap  van  Tcijlerbandt  herkomftig,  dat  zich 
voortyds  tot  aan  de  Lek  uitllrektc;  maar  zy  is  door  Grave 

/^/i/wi  te  niet  gedaan,  door  de  verdeelinge  \an''t  zelve iaan  veelen,  omtrent  het  jaar  994.  Gemelde  Aufried .  van 
ïyne  Huisvrouw  fchcidence,  of,  zoo  andere  willen ,  zy 
overleden  zynde,  nam  den  geellelyken  (laat  aan ,  wierd 

cerfl  Monnik,  daar  na  Biy'cbop  \an  Utrecht;  zie  op  AU- 
FRIED. Naderhant  is 'deHccrlykhch  Neder-Bhklandt , 

veelejaaren,  aan  het  huis  van  y^rf-('c/ gebleven.  Vervol- 
gens quam  het  derde  deel  daar  van  aan  Herp>ert  van  den 

Houve DJ. 
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Binkhor/l,  Ridder ;  en  van  hem ,  door  erfenis,  aan  en  op 
Heer  jan  van  Henegouw,  grootvader  van  Jan  van  Beton', 
Heer  van  Schoonhoven  en  ttrGoude;        zan 'Jan  \'an  Bu- 

ren,  knaape,  het  gemelde  derde  deel  van  fi/a/^/rfW/verlydt 
heeft.    Dees  'Jan  van  Buren  verkocht  en  droeg  zyn  aan-  idem 
deel  op  aan  Bruinis-de  H'^it,  Wouters  zoon,  voor  Her-  Leeuw. 
tog  Albert  van  Bayeren:  welke  de  IVit  de  twee  andere /-'^'ï 
derde  deelen  dezer  Heerlykheit  ,    loo  door  getrouwe  '^'4- 
dienften,  als  geleent  geldt,  van  Heer  Jan  van  Arckel, 
in  het  jaar  1406.  verkreeg:  dus  wierd  hy  alleen  Heer  van 
deze  Heerlykheit :  die  hy  noch  eens  verhief  van  Hertog 
Albert,  als  Grave  van  Hollandt ,  enz.  boven  gemeldt,  in 
het  jaar  1407.  tot  een  onftertlyk  Erfleen  :  gelyk  het  noch 
heden  van  de  Graaflyl.heit  van  Hollandt  te  leen  gehouden 

wordt.    In't  jaar  1646  is  daar  mede  verlydt  Heer  H'^illem 
vanBrandwyh,   Heer  van  Bloklandt,    Burgemeeller  der 
ftadt  Dordrecht.    M.  v.  der  Houwe  ftelt  een  hoog  Bloklandt, 
onder  het  Droft-ampt  van  Arckel,  en  een  laag  Bloklandt, 
zynde  eene  hoogc  Heerlykheit  onder  Zuid-Hollandt  in  den  96.100. 
Alblafj'er-waerdt  ;    niet  ftaande  ondier  't  Zuid-Hollandfche Bailjuv/fchap. 
BLOKLANDT,  een  Dorp  ,  of  liever  miflchien  Uouve 

een  Buurt,  of  Gehucht  in  't  Sticht  van  Utrecht ,  onder  H.v.kr. 
't  quartier  van  Montfoort. 
BLOKZYL,   by  verbafteringe  BLOKZIEL  ,  een  DeRaey 

Steedtje  ,  of  Vefting,  en  fterke  Schans,  i;i  het  Noord-  Diöl. 
Wcfterdeel  der  Provintie  OvervJJel ,  daar  het  Riviertje  de  Ceo'jr, 
Aa  in  de  'Zuiderzee,  by  de  grenzen  vanVri es-tandt  ,  valtj  Valkjn. 
leggende  tuft^chen  l^otlenhoe,  de  Kuinder  ,    en  Steenvjyk,  '^'f"^- 
daar  twee  groote  fluizen  of  zylen  zyn;  waar  door  de  ge-  ̂'*>''>^- meene  vaart,  uit  de  Overylfelfche  en  Drentfche  Veenen, 
naar  de  Zuiderzee  en  Hollandt  is.    Toen  Rennenberg  in 

't  jaar  ifSo.  de  iladt  Steenvjyk  belegert  h-adt,  en  't  beleg 
tot  in  het  jaar  15-81  uitftrekte,  ten  dicnfte  de^Konings  van 
Spanden,  alzoohy  dendienftvan  den^'tóa^trouwloos verlaa- 
ten  had  ;  quam  d' Overfte  Sonoy ,  met  zommige  Oorlogfche- 
pen  en  Soldaaten,  den  2  Februarins  i f81.  op  Btokz%'l  aan  , 
daar  hy  in  aller  haaft  eene  zeer  fterke  Schans  opwierp  ,  jj^^ 
(naderhandt  eene  zeer  fterk  Vefting  geworden)  zoodat 
Rennenberg  daar  door  genootzaakt  wierd   het  beleg  van  ocrl  16 

Steenwyk  op  te  breeken.     Toen  Koning  Loms  de  XW  van  b  f.  '^. Vrankryk,  met  zyne  Bontgenooten ,  den  Koning  van  Enge-  Km.  van 
landt,  AartsbiJJcJ.wp  van  Keuten,  en  den  Bijjchop  van  Mun-  Meter, 
fier;  Engetandt  ter  zee,  d'  andere  te  lande;  den  Vereenig- ƒ.  29. 
den  Staat  in 'tjaar  1672  zoo  plotzelyk,  met  eene  geweldi- 

ge magt,  overrompelden  ,    wierd  aan  Munfler  (alzoo 

ganfch   Overyfj'el  zich  zoo  moedeloos  aan  den  vyandt overgegeeven  had  1  ook  deze  Sterkte  van  Btokzyl  in  han- 
den geftelt ,  tot  geen  gering  nadeel ,  bekommeringe ,  en 

gevaar  voor  Vrieslandt  :    de  gevolgen  daar  van  wierden 
echter  voorgekomen  door  de  dapperheit  van  die  van  Btok- 

zyl,  die  allereerft  het  vyandlyk  onverdraaglyk  jok  van 
hunne  halzen  hebben  afgeworpen,  en  daar  door  eene  eeu- 

wige geheugenifte  verdienen.    Eenige  Burgers  hielden 

heimelyk  verftandt  met  het  P'riefch  Krygsvolk  ,  en  ,  door 
hun  beider  waakzaamheit ,  en  werkzaame  kloekmoedigheit ,  'p'„'^'p \v\crd  B lokzyl ,  met  een  zonderling  geluk  voor  degedachte  gu,. 
Provintie  ,  den  Munflerfchen  Bifibhop  ontrukt,    't  Was 
wonder  dat  d'aanflag  den  vyandt  verborgen  bleef,  daarze 
den  meeften  der  Burgerye  bekent  was;  dat  ze  ook  zoo 
lang  geheim  wierd  gehouden,  zonder  dat  iemant  in  dat 
gevaarlyk voorneemen verflauwde,  omzich,  met  kenrille 
der  zaake  te  geeven  ,   van  zoo  grooten  gevaar  (indien 
't  openbaar  ware  geworden  )  te  ontflaan.    De  Comman- 

dant Twicketoü  merkte  wel  dat  de  Burgery  haakte,  om 
dat  elendig  jok  van  hare  halzen  quyt  te  zyn  ;  echter  bleef 
d'  aanllag  hem  verholen.    Hy  liet  de  wallen  wel  hooger 
ophaalen  ,  en  op  zonmiige  plaatzen  met  ftormpaalcn  be- 

ter verzekeren,  maaicte  ook  al  eens  eenen  loozen  alarm, 
doch  de  Burgers  droegen  zich  voorzigtig,  en  bezetteden 
hunne  aangeweze  plaatzen ;  te  wel  weetende  dat  de  tydt 
voor  hen  noch  niet  geboren  was.    Evenwel  bleef  de 
Commandant  noch  al  achterdochtig,  begeerde  van  hen 
den  eedt  van  getrouwigheit  ;  dien  zy  eenparig  ,  niet  te- 
genftaande  alle  zwaare  dreigementen,   weigerden:  dit 
weigeren  van  den  Burger  verwekte  in  Twickeloo  noch 
meer  argwaan  ;    want  hy  ontboodt  noch  meer  Volk: 
maar  dat  maakte  den  Burger  te  hittiger  ,  om  hunnen  aan-  , 
fiag,  hoe  eer  hoe  beter,  uit  te  voeren.  De  Friefihe  krygs-  ̂ ^J^ 
benden  ,    daar  zy  verftandt  meede  hielden,  quamen  em-  '  ' 
delyk,  45-0  mannen  fterk,  met  fchepen  aan,  om's  nachts, 
tuiichenden2i  en  22  Auguftusfi/oXï^/  teverraften  ;  onder 't 
beleidt  van  Hr.  Dirk  Baard ,  Gedeputeerde  Staat  van  Fries- 
landt,  en  Capt.  Alb.  Chrift.  van  Hania  ;  maar  de  ftilte  be- 

lette hen  :   zy  hielden 't  daarom  den  22  op  zee,  buiten 
't  ̂cr\c\\X.\a\\  Blokzyt ,  tot  den  nacht  daar  aan,  wanneerzc 
te.  Blankenham,  een  uur  van 't  Fort ,  aanquamen  ,  entra- 

den daar  ,  tot  hun  middel  toe  door  't  Avater,  aan  landt. 
In  ordre  gefchaart  ,  trokken  zy  naar  de  wallen,  maar  805. 

ondertuüchen  was  'Twickeloo  verwittigt,  dat  'er  Friezen  te 
Blankenham  \agen,  of  gekomen  waren  :    hy  trok  dan  met 
300 mannen,  enó  veldftukjens ,  naaxBaarloa,  cn  had  zich 
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I4t  B  L  O   B  L  Y 
voardceli^^  in  ccnc  Ichuur  gcpollccrt :  echter  drongen  dc 
Fru  w»  op  \\c  AlHiillcrfihcu  iii  ,  cii  bragtcn  2c  op  dc  vlucht 
naar  Blokt\t ,  wordende  foo  Inel  vervolgt,  dat  zy  ter 
navnvernoodt  dc  Poort  kregen.  De  Burgers  Honden  ook 
in't  geweer, die,  licnde  dat  hunne  hulpbenden  bloot  voor 
*t  gclchut ,  en  de  muskettery  Honden  ,  endaar  by  vrec/en- 
de  ,  dat  vete  rugge  mogten  wykcn,  tegen  den  anderen  zci- 

5^/m7  den  :  ALiunc»  ,u/t  is  kit  :yJt  co/tralie  tc  tuuncfi;  Laat  ous  doch 
deze  gcli'i^otht  it  Kiet  vuorüy  laten  gaan  ,  enz-  'Tiuiikcluo  by hen  komende  verzocht,  datiy,  als  getrouwe  burgers , 
hemnu  wilden  by  liaan.  Hyhe/>i>e»,  gafeenuitdcn  hooptot 
a'.itwoort  Jluuft-ujficitr  qm  ons  aa»  tc  vucrcn.  Zoo  haall 
was  de  Commandant  niet  van  hen  afgegaan,  of  een  an- 

der fprak  ;  t'  zn  manncul  ik  zat  u  voorgaar: ,  volg  maar  lullig : 
dus  trokken  ty  naar  de  Cui»derpoort  ,  doch  vonden  onder 
wegen  ecne  dwarsllraat  met  Ruitcry  bezet;  hy  beval 
d:ur  vuur  op  tc  geeven,  dat  gcfchiedde ,  waar  op  een  Rui- 

ter onder  de  voet  viel ,  en  d'andere  't  hazepadt  kozen.  Aan 
dc  Ciiindcrpoort  gekomen  ,  vonden  zy  den  Commandant , 
van  wien  ze  begeerden,  dat  met  de  Friezen  verdraagen 
ïou,  en  hen  Delfzvl  overgeevcn.  \' ermhs  Tiuickclou  i\ch 
daar  toe  ongenegen  toonde  ,  grecpcn  zy  hem  aan ,  en 
ontweldigden  hem  zynen  degen;  anderen  liepen  naar  den 
wal,  joegen  de  Alunjlerfihen  wcch ,  en  riepen  tegen  de  bui- 
tendaandc  Friezen;  Vive  Oranje  ,  komt  maar  binnen,  alles  is 
gevjonneny  die  ylings  binnen  fchotcu,  nadat  de  Cuinder- 
poort  opgebroken  was.  De  Mimjicrfihen  ontvloden  hen 
door  dc  Zuidcrpoort.  Tivickeloo  ontquam  't  wel  in  de  be- 

roerte ,  maar  achterhaalt,  wierd  hy  met  een  musketkolf 
ter  neêrgcflagcn  ,  cn  ,  willende  wcêr  opltaan  ,  doorfchoten  : 
eenigen  wierden 'er  ook  gevangen  ,  zoo  dat  'er  de  Mnn- 
Jlerfchen  omtrent  60  of  70  lieten,  meell  alle  gevangen  , 
waar  onder  2.  Luitenants  ,  en  een  Roomfch  Priclter. 
BLOEMEND  AAL,  ook  BLOMMENDAAL  , 

een  Dorp  in  Hollandt  ,  heeft  Kerk  en  Predikant  ftaande 
onder  't  Claffis  van  Haarlem  in  Uoo?;, 
BLOMMEVENNE,  (PETRUS)  geboortig 

van  Leiden  in  het  jaar  1466.  Hy  is  uitllekende  ,  naar  dien 

tydt  ,  in  veele  wetenfchappen  gcwceil :  wierd  in 't  jaar 
1489  te  Keulen  Carthuifer  Monnik,  en  heeft  in  dien  ftaat 
48  jaaren  geleeft;  van  welke  hy  29  jaaren  Prior  is  ge- 
weell :  hy  Üorf  den  30  September  15'39.  en  word  geroemt  een 
gtjdtvruchtig  leven  geleidt  te  hebben.  In  de  üodtgeleert- 
heidt  heeft  hy  veel  gefchreven,  't  regiltcr  daar  van  vind- 
men  in  {■^alerii  Andre.e  DiOliotheca  Belgica.  Eenige  ïyner 
boeken  zyn  te  Keulen  gedrukt.  Hem  word  van  zommi- 
gen  nagegeeven  in  alles  zuiver  Roomfch  Catholyk  ,  van 
anderen,  naar  den  Lutcrfihcn  kant  ,  en  in't  Huk  van  de 
Rechtvaerdigmakinge  byna  geheel  Evangelifch  gcweert: 
te  zyn. 

Goiidh. 
Van  der  eertydts  aan 
Houve.  cn  was  voor  dezen  HÜÜENPYL  genaamt  ;  in  de 

voorledene  Eeuwe  was  't  het  eigendom  van  den  Hecre Nubeiaar. 
BLY,  of  BLYE,  een  der  Vriefche  Dorpen  van  de 

Vriefche  Grietenye  Fcrwerderadeel ,  in  't  quartier  0»/?cr^oo. 
De  Heer  C.  Schotanus  tekent  het  volgende,  wegens  dit 
dorp  Blye  ,  aan.    Hier  liggen  de  Staten  Abinga  en  Une- 
ma.  Abinga's  gcflacht  is  in  Humalda's  naam  overgegaan, 
behoudende  't  wapen  van  Abinga.    Want  Sjoerd  Abinga 
troude  cene  Beits  Humalda.   Zy  leefden  in't  jaar  ifio. 
Jancke  Unema  van  Blye  troude  eencn  Tet  Wybolfma. 
Hy  is  geweert  Overfte  van  vyf  hondert  Voetknechten  ; 
die  de  Friefche  Edelen  twee  maanden  onderhielden  in 

't  jaar  15-14.  om  den  een-en-twintiglkn  pcnningk  af  te 
koopen:  ook  Scheltema,  enz.  Heeft  Kerk  en  Predikant, 
die  met  een  Hooge-Beintum  bedient,  ftaande  onder 't Claf- fis van  Dokkum. 
BLYENBEEK,   een  Sloth  en  Heerlykheit  ,  niet 

Celdgef,  verre  van  Gennip  ,   het  is  door  verfcheide  belegeringen 
^^•^      enz.  nu  door  de  Gelderjchen,  dan  door  de  Spaanfchen  be- 
■'  547.    rucht  genoeg  geweeft.   In 't  jaar  15-80  hadden  de  Gelder- 

fchen, met  h\i]pedeT  Betuwfihen  ,hct  Sloth  belegert ,  dat  van 
dien  dapperen  Ovcrfleu  Schenk  wel  verdedigt  wierd.  Hy 
was  gewoon  van  daar  dikmaals  nu  en  dan  uitloopen  te 
doen  ,  maakende  dc  Vaart  op  Rhyn  en  AJaas  aan  ïyne 

Landtsluiden  zeer  onveilig;  op  d'a'^ankomlt  van  Parma 
Idem.  moften  de  Geldcrfchen  't  beleg  opbreeken.  Toen  ditBlyen- 

j.D.f.    beek  in  het  jaar  1589  aan  t^arambon  overging,  wierd'er 
onder  de  dooden  van  'tGuarnizoen  een  Vrouws-perfoon 
gevonden  :    v.y  had  vcele  wonden  ,   ook  eene  fchram 
voor  't  voorhooft ,  en  had'zich  met  eene  verwonderens- 
waerdigedappcrheir,  in  verfcheidene  gevallen  ,  zeer  kloek- 

moedig tegen  de  Spaanfchen  getoont. 
BL  YENBURG,  (ADRIAAN  VAN)  Heer 

Adriaans  zoon ,  Heer  van  Schobbelandts  Ambacht,  Schout 
der  ftadt  Dordrecht.,  een  groot  Rechtkundige  en  geleert 
Poëet;  daar  zyne  gedrukte  Poëmata  getuigenis  van  gee- 

ven;  x^Vidii  Parentaita.,  Od<e  ̂   Elegia ,  8cc.  Is  in  het  jaar 
Ij-OQ  gcflorvcn. BLYENBURG,  (ADRIAAN  VAN)  Ridder 

B'LOOT,  ('t  HUIS  TE)  gelegen  teRyswyk,  heeft 
't  vermaarde  (leHacht  dt:r  Pinjens 'gcweeil  . 
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BLY   B  O  C 

der  Orde  van  St.  Michaél  y  Heer  van  Naeldtvvyk,  Schout 
der  ftadt  Dordrecht,  Wardein  derGraaliyke  Munte  van  ̂ arrf 
Hollandt,  een  zeer  vvelfprekcnd  en  gelettert  Heer ,  groot  »  ui. 

Hilloricus,  Antiquarius  ,  cn  goedt  Poëet :  hy  heeft  ver-        '  ' fcheide  aardige  gedichten  uitgegeeven;  als  mede  geleerde 
brieven  ,  die  in  groot  getal  zyn,  gefchreven,  maar  niet 

ia  druk.  Overlcedt  in  't  jaar  1630.  ' BLYENBURC;,    (ADRIAAN  VAN)  Heer  sah) 
van  Schobbclandt ,  Wardein  der  Graaflyke  Munte  \m  uifupm 
Hollandt  ,  Commillaris  Generaal  van  de  Krygsmagt  der  p.^<)y 

Verecnigde  Nederlanden  ;  geheime  Raadt  van  Prins  H^il- lem  den  /.  van  Oranje  ,   en  Raadt  van  State:  is  in  ver- 
fcheide Gezantfchappen  gebruikt,  als  ook  in  veele  andere 

commilliën  van  den  Staat  ;  ging  den  wc.ch  van  alle  vleefch 
in  't  jaar  i  ̂82. 
BLYENBURG,  (ADRIAAN  VAN)  zoon  Mt. 

van  Adriaan  \-3.nBlyenb!ng.,  Schout  van  Dordrecht  ,  doch  utfufm 
heeft  dat  ampt  afgeltaan.  Toen  dc  If  'atcr-geuzen      het  jaar  ̂ •843. 
15-71.  den  Ör;i7  ovcrwacht  ingenomen  hadden,  quamenze 
met  eenige  Schccpcn  voor  Dordrecht,  ankerden  by  Papen- 
drecht,  gaven  voor  dc  Spaanjchen  uit  Rotterdam  te  willen 
dryven ;   doch  hadden  verftant  met  eenigen  binnen  de 

ftadt,  die, 's  nachts  afgevaren,  met  de  gcm<:\dc  IVatergeu- 
zen  in  't  Willigebofcli  ,  buiten  de  Vuilpoort  ,  gefprek 
hielden.    Ondertullchcn  ftont   een  jong  Raadtsperfoon 
{Jacob  Aluis  vxn  lloly)  aan  de  poort  op  Schildtwacht,  als 
'er  een  brief  van  Prins  l^'illem  quam  uit  Dillenburg,  aan 
dc  Dordrcchtfche  Magiftraat  gefchreven  ;  haar  bedankende 
over  hunne  genegentheit  tot  de  goede  zaak  ,  ( by  miiTive 
aan  hembekent  gemaakt)  beloovende,  van  zyne  zyde  , 
haaft  met  een  krygshcir  over  te  zullen  komen,  enz.  De 
Burgcmeefters  ,  over  dezen  brief  zeer  ontroert  ,  deeden 
hem  in  den Oudt-raadt  Icezen;  waren  verwondert,  alzoo 
aan  zyne  Excellentie,  van  wegen  de  ftadt  Dordrecht,  geen 
fchrift  was  afgezonden.  Toen  liet  Adriaan  van  Blyenburg^ 
HccT  Adriaans  zoon,  en  Oudtfchcpen ,  zich  hooren,  zeg- 

gende rond  uit  ,  dat  hy  aan  zyn  Excellentie  gefchreven 
hadt  ,  haaiende  te  gelyk  eencn  brief  uit  zyn  zak  ,  dien  hy 
zcide  van  den  Pr/Waan  hem  gezonden  te  zyn,  enz.  Yder 
ftont  verbaaft,  inzonderheit  zyn  Vader  ,  die,  hoewel  hy 
het  Schoutampt  had  afgeftaan ,   om  zich  aan  het  tyran- 
nifch  vervolgen  der  Onroomfchen  niet  fchuldig  te  maa- 
ken ,  echter  by  de  R.  Catholyke  Religie  bleef.    De  zoon 
{Genéve  mede  doorreift  hebbende)  was  van  een  ander 
verftandt,  en  van  goede  geleertheit.  Hy  toonde  zich  ook 
zoodanig  by  luiden  van  naam,   daar  hy  fmaadheit  om 
leedc  van  eenen  R.  Priefter,  dien  hy  ,  verhit  wordende, 
een oorbandt  gaf :  doch  wel  weetende,  dat  zulk  ftag. van 
kreeften  niet  zuimachtig  is  te  krabben,  en  quaat  te  doen 
daarzy  konnen  ,  hoedde  hy  zich  zoo  veel  hy  kon  van  dat 
geellelyk  gebroedt  te  veel  by  te  woonen,  en  diende  zich  j^^^ 

van  deze  gelegenheit ;  want  terwyl  de  Geuzen  voor  de  ftadt  g.,  ' 
lagen  ,  tradt  hy  van 't  Stadshuis  behendig  af,  gevolgt  van  pi;, 
Jaküb  Altiys  v2l\\  Hüly;  beide  lieten  zy  zich  onbefchroomt  tW7 
aan  boordt  zetten  ,wantzy  wiften  dat  de  meefte  Schutters  Reling 
en  Burgers  op  hunne  zyde  waren:  weder  van  boordt,  en  in  aanvi; 
de  ftadt  gekomen,  had  een  van  hen  de  ftoutheit,  van  in  der 
deMagiftraats  kamer  te  trceden,  begeerende,  dat  deM^a-  i^eirl 
iergeuzen  binnen  gelaaten  mogten  worden.    De  Schout 
Drenkwaert  vraagde  ,  luie  hem  zoo  ftout  maakte,  om,  zonder 
•verlof,  binnen  te  treeden  \  Het  antwoort  was  : en  die  daar 
buiten  ftaan.  De  deur  geopent  wordende,  cn  de  Heeren 

zoo  veel  Volk  ziende  ,  hielden  zich  ftil.    Ondertuft'chen  lui naderden  de  Schepen  der  Geuzen;   de  Schout  beval  daar  Balen 
vuur  op  te  geeven  :  waar  op  een  van  de  Schutters  zeide  ;  la* 

Indten  gy  naar  buiten  ■vuur  geeft.  Zoo  zullen  vjy     naar  binnen  P  Tk'-. 
doen.  De  zaken  dus  ftaande,  voer  Heer  Comelis  van  Beve-  ibider. 

ren ,  met  de  Dekens  der  Gilden ,  aan  boordt  van  de  ti''atergeu- zen  ,  en  trad  met  Bartel  Entes  in  verdrag  ,  op  welkers 
artykelen  de  Stadt  zich  overgaf  aan  den  Prins  van  Oran- 
jen  ,  en  den  Hertog  van  Aha  voor  vyandt  verklaarde; 
zie  ook  DORDRECHT. 
BLYENBURG,  (DAMAS   VAN)  geboren  un'. 

in  't  jaar  15-5-8.  was  Wardein  van  de  Graaflyke  Munt  Bata 
va.n  Hollandt ,  eerftc  Raadt  des  Onderkonings  vanl/irginiën ,  illufi 
zoon  van  Heiman  \ a.n  Blyenburg ,  Heer  van  Dortsmondt,  ƒ  87 
Burgemcefter  der  Stadt  Dordrecht.    Damas  was  geleert  en  Ba,i 
een  goedt  Poëet:  gelyk  meeft  alle  de  B lyenburgen  geweel\  O'" 
zyn.  Van  hem  is  uitgekomen  Cento  Ethicus,  yeneresBlyen-  p-*^ 
burgicv,  &c.    Zyn  dood,  of  fterfplaats ,  is  niet  zeker  be- 

kent ;  men  vermoedt  in  Bohemen ,  werwaarts  hy  eene 
reis  in  't  jaar  1616  aannam;   had  ter  Gemalinne  Maria 
van  der  Aa,  Vrouw  van  Hofwegen. 

BLYENSTEIN,   of  STEEN,   een  Dorp  'm  pkd 
't  Landtfchap  Drenth  ,  met  Kerk  en  Predikant,  ftaande />.z6 
onder  't  Claffis  van  IVcfierveldt. 
.  BL  YH  AM,  een  der  Dorpen  van  de  Groninger  O  mme-  LyJ'' 
landen,  heeft  Kerk  en  Predikant ,  ftaande  onder  't  Claffis 
\zn  IVefterveldt. BOCHOLT  is  een  Kerk  in  Vlaanderen  ,  twee  uurcn  m.  '■ 
gaans  van  Axel  naar  het  Weften,  noch  behoudende  den  Kot 
uaain  van  25oefJÖOUtC.  Burchardus  ,  Billchop  van  Utrecht  Gen 

heeft  l»f}  i' 
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B  .0  C  BOD 
hccfc  dc7.clvc,  in  den  jarc  loof.  gegeeven  aan  de  Kerk 
van  S.  Salvator,  of  öaötiUOürfeC 
BOCKENBEKGIUS,  (PETRUS  CORNELIUS) 

geboren  GsWrt  in 't  jaar  15-43.  Hy  wierd  Hiitorifchry- 
ver  van  de  Staten  van  Hullandt  en  Weft-Vrieslandt.  Onder 
v.yne  werken  xyn  de  Gencalogta k^c.  isf  Hijloria  Rcgulo- 
rum  Hollandue Zela>sduv Frifuc tffc.  Catalogus.,  i^c.  Fonti- 
ficifim  ültrajeilum item  Egmondamrnm,  l^c.  Hiftoria.,  t^c. 
Brederodiorum.  Prlfci  Batavi.c ,  Frijiit  Reges ,  en  andere 

dingen  meer.  In  een  boekjcn  ,  uitgegceven  in 't  jaar  if9i. 
belooft  hy  eenc  *  volkome,  algemeene,  en  byzondere  Hijio- 
rie  van  Hollandt.,  doch  is  nooit  in  't  licht  gekomen,  hoe- 

wel hy  cerft  in  't  jaar  I617  overlecden  is.  Waar  't  Ücc- 
ken  moge,  weetmen  niet.  Mogclyk  afgefchrikt  door  dc 
bitzepenne,  en  onbeleefde  handeling  van  Janus  Ü'ji/za, 
Heere van  AWizyj'/', tegens  hem;  die  in  zeker  gedicht, aan 
Laurens  Hendrikszoon  Spiegel,  dus  tegen  hem  uitvaart  I 

O  Stam  van  Aquitaneti 
IVaar  toe  zyt gy gedaaltl  eilaas!  om  van  zodanen 

Te  worden  gejloffiert ,  mit  ongewafchen  hand"^. Die  nii  in  Juni  [^uir  derffetten  zynen  plant: 
Spoir  onbetreden  noch  van  ander :  en  God  gave , 

Dat  Junius  noch  eens  mocht  opfien  ut'en  grave  : 
Om  aan  te  fchonwen  ( lais !  )  'ivat  fchaed  in  woejlheidt  groot 
In  zynen  vjyxhcïch  doen  deez^  boeken  ,  nair  zyn  doot: 
Dien  fy  niet  wairdigh  zyn  jyn  j'choenenriem  f  ontgej'pen. y<jl  onrufls  als  een  Beer  gejicken  van  de  wcfpcn. 
Nut  tot  geen  ander  faik ,  dan  om  veel  wit  en  fchoon 
Papiers  te  maken  vuyl ,  {hoewel  niet  [onder  loon.) 

Meer  andere  vinnige  uitdrukkingen  gaan  voor,  en  vol- 
gen deze  rymen,  zoo  tegen  Boekenberg ,  als  andere  Ncder- 

landtfche  Gefchichtfchryvcrs.  OndertuHchen  heeft  Doufa, 
in  zyne  Chronyk  der  Graven  van  Hollandt,  niet  weini- 

ge ,  en  daar  onder  geene  geringe ,  misdagen.  Wegens 
zulk  eene  roskamminge,  en  andere  fmaadtheden,  klaag- 

de Boekenberg  aan  de  Staten  van  Hollandt,  gaf  ook  een 

boe]<jen  uit,  op  nonnnHa  'J.  Doufte  afpera  fcripta,  dat  hy hooggemelde  Staten  opdroeg.  DePiofeüht  AI.  Z.  Boxhorn 
fprcckt  beleefder,  cn  aldus:  Petrus  Boekenberg  heeft  tot 
leermeerter  gehadt  Paulus Leopardus ;  hy  was  Hilloryfchry- 
ver  der  Staten  van  Hollandt  en  Well-Vrieslandt :  Om 
zyn  ampt  wel  te  bedienen  heeft  hy  grooten  vlyt  gebruikt, 
Godt  gave  met  gelyk  oordeel.  Hy  had  veele  wangunfti- 
gen,  en  onder  hen  ook  Janus  üoufa,  die  hem  dikmaal 

met  den  naam  van  T'ragora  doordrykt.  Of  hy  daar  recht toe  gehadt  heeft  zullen  anderen  oordeelen. 
BODEGRAVE.  Keizer  Henrik  de  vierde  fchynt 

den  ftandt  van  deze  plaatze,  in  zynen  Giftbrief  van  het 
jaar  10Ó4.  aan  den  Wellkant  van  den  Rhyn  te  Hellen, 
daar  dezelve  nu  ter  tydt  geheel  den  zeiven  naam  hebben- 

de, is  aan  de  overzyde  van  de  Rivier  1':  gemeene  Duit- 
fche  mylen  boven  Leiden.  Het  is  weleer  gcweelt  een 
Graaffchap  van  Diderik  Bavo  ,  die  een  Valfal  was  van 

Utrecht,  welk  Graaffchap  de'Keizer  klaagt  dat  St.  Mat- 
ten door  gewelt  van  Diderik  den  vyfden ,  Grave  van  Hol- 

landt, ontnomen  was. 
BODEGRAVEN,  in  de  gemeene  boeretaal  meert 

BOREF  geheeten,  is  een  treftelyk Dorp ,  en  gewezenc 
Hcerlykheit;  oudtydts  een  Graaffchap  in  Hullandt,  leggen- 

de op  de  Trekvaart  van  Utrecht  op  Leiden,  en  behoorcnde 
onder  IVocrden.  Cornelius  Aurelius,  of  Goudanus,  noemt 
dc  Bodegravers  dikmaals  Bagaudx.  M.  Z.  Boxhorn,  an- 

ders vlytig,  en  gelukkig  genoeg  in  het  uitvorfchcn  van 
naamredenen,  zegt  d' oorzaak  dezer  benaaminge  niet  te 
weeten;  maar  wel  dat  htxvfooïdt  Bagaudx  ,  by  de  Latyn- 
fche  Schryvers ,  wccrfpannige ,  of  oproerige  menfchen  be- 
teekent,  die  een  ander  't  zyne  niet  in  rulT;  laaten  behou- 

den. Dus  fyicckt  ook  Sakuanus  3IaJfilienfis:  z.y  zyn  BA- 
GAUDEN  om  onzer  zonden  wil  geworden.  Eenige  Scliry- 
vers  Hellen  vaft,  dat  het  woordt  BAGUDA  d'oude  cige 
naam  van  de  plaats,  nu  BODEGRAVEN,  gcweelt  is; 
gelyk  dan  ook  in  de  Lutherfihc  Kerk  te  If^oerden,  op  een 
Tafereel,  daar  in  eenige  voornaame  dingen,  de  Stadt  be- 

treffende, bevat  zyn,  deze  woorden  ftaan :  In  V  jaar  iiiy 
cjuam  BAGUDA,  nu  BODEGRAVEN,  onder  WOER- 

DEN. Maar  't  fchynt  ongelooflyk  dat  Bodegraven  vopr- 
tydts  zulk  eenen  fnooden  naam,  als  eigen,  aangenomen, 

*  Dc  niewe  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  trekt,  nevens  zynen 
Vcrtaaler,  veel  uit  d' ongedrukte  Schriften  van  Boekenberg  aan;  en in  dc  Voorreden  des  Schryvers  vindt  men  dit  weinige  van  hem , 
op  dc  7  bladtzyde,  gemeldt.  Ook  heeft  EoL-kenberg ,  omtrent  het  be- 

gin der  voorgaande  ectiwe ,  ̂/e?.e  ( verfcheide  Brieven  der  BifiTchop- 
pen)/»  z.'^ne  'Jaarboeken  geplaai/l ,  en  uit  zyne  Jaarboehen  ovcrge- 
hrazt  in  ten  ander  Werk ,  handeltn'le  van  de  voornaamfle  opene  Brie- 

ven dir  Kerke  van  Utrecht,  en  dar  Graaven  van  Hollandt:  maar 

hehalven  dat  dei.e  vjei\en  van  Bok'  enberg  tot  noch  toe  ongedrukj  bly- 
ven  legden,  zoo  is  het,  enz  Deze  ongedrukte  boeken  nu,  met 
noch  veele  andere,  alle  gefchreven  in  folio,  beruilcn  thans  te  Lei- 

den, onder  P.  van  der  Aa ,  die  hen  te  lamcn,  m  eene  openbaare 
verkopinge  ̂   feik  myn  geheugen  niet)  is  magtig  geworden,  cn  'er 
lommigc  van  aan  deze  Roomfchprielleriyke  Schryveren  van  ge- kent  heeft. 
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of  gevocrt  zou  hebben  ;  daarom  gclykt  het  niet  onwaar-  fioU, 
fchynlyk,  d.'it  G'judanus  die  van  Bodegraven  den  fmadigen  Kirchen 
nazm  van  Bagauden ,  niet  als  dien  van  hunne  woonplaat- y?<i»r, 
■ze,  maar ■•  als  by  verwyt,  en  t' hunner  fchande,  wegens  tom.i. 
den  opltant  tegens  den  Grave  van  Hollandt,  toegevoegt  p  srz. 
heeft.    Zummigen  willen  dien  naam  van  eenen  boode  af-  Heifleri 
haaien,  die  daar  doorreizende,  plotzelyk  ter  neer  viel,  itiner. 
den  geeft  gaf,  en  begraaven  wierd :  Dus  zou  van  Acn  boode  Belg.c.-j, 
te  begraaven ,  dc  naam  Boodegraven  ontftaan  zyn.  Maar  in- 

dien dit  geval  zich  daar  zoo  toegedraagen  mogte  hebben , 
dan  molt  die  plaats  toen  geen  Dorp  of  Buurt  gewceilzyn, 
maar  naderhant,   om  dat  voorval  ter  gedachtcr  plaatze 
den  naam  voerende,  ook  het  Dorp ,  of  de  Buurt  dien  naam 

behouden  hebben;  doch  zoo  dc  Buurt,  of  't  Dorp  voor- 
heen eenen  naam  hadt  ,  zou  't  om  dat  voorval  zynen 

naam  niet  hebben  verandert.    Ook  houden 't  zommigen    ̂ -^Ht  de 
daar  voor,  dat  eenen  Bodcl  daar  't  eerltc  huis  zou  hebben 
opgerecht,  en  eene  graft  doen  graaven;  waar  by  meer 

huizen  komende,  het  tot  een  Dorp  aangegroeit,  den  naam  l'' .' "  • van  Bodels  eerlte  graven,  enz.  zou  behouden  hebben:  al- 
eens  zh  Bolsw.ierdt'm  l^rieslandt,  Bodelswaerdt  gcnoemt  '^^1  2.eHl 
naar  eenen  Bodel  cn  zyne  I4^aerdt,    Maar  't  zy  zoo  'twil,      "  ' 
zekerder  is  't  dat  Bodegraven  een  Graaffchap  plagt  te  zyn  , en  dat  de  Grave  daar  van  Vafal  en  Leenman  van  den 
Biflfchop  van  Utrecht  was.    Tuüchcn  dc  jaaren  loio.  en 
1020.  was  Diderik  Bavo  Grave  va.n  Bodegraven.    M.  Vojfius    „  ̂ . 
(telt  het  in  't  Latyn  byna  m.et  dien  naam  ;  J.  de  Beka  ̂ ^j^X 
blyft'er  ook  by,  eji  zy  noemen 't  Bodengrava ,  of  Bodegra-  ̂  
ven.    BiJJchop  /fi/cZ/^t//»^  hadt ,  niet  zonder  reden  ,  een  groot 
misnoegen  opgevat  tegen  Grave  Diderik  den  III.  van  Hol- 

landt: Bavo,  Grave  \m  Bodegraven  cn  Zvjammerdam ,  was 

ook,  om  redenen, met  hem  t'onvrecden:  hy  nam  dan  de 
gelcgentheit  waar,  uit  inzicht  van  zynen  Leenheer,  daar 

by  genoopt  door  eigc  wraakzucht,  om  op  't  onvoorzicn- 
ice  den  Hollander  op 't  lyf  te  komen;  vallende  alzoo  in 
zyn  landt,  cn  vernielde  in  Hollandt  alles  te  vuur  en  te 
zwaerdt  daar  hy  by  kon  raaken.    A4aar  toen  Diderik  de 
III  zyn  Krygsvolk,  om  Bavo  in  zynen  voortgang  te  flui- 

ten, by  een  hadt,  trok  hy  hem  tegen,  flocg  Bavo  deer- 
lyk  ,  cn  nam  hem  beide  zyne  Graaflihappen  af.    Bavo  J.de 
zogt  heul  aan  den  Bi£chop  van  Utreiht,  die,  hem  ter  hul-  Bekain 

pe,  in  'tjaar  loiy.  met  een  fchoon  leger  Hollandtin-  Adtlb. 
trok,  daar  hy  naar  zyn  welgevallen  te  werk  ging;  her-  O.  Holt. 
won  Bodegraven,  en  Zwammerdam;  herfteldc  Bavo  in  i^ron. 
beide  zyne  Graaffchappen ,  trok  noch  dieper  Hollandt  in:  ̂ ^53- 
maar  Grave  Diderik  quam  hem  zeer  fchielyk  op  denhals ; 

toen  ontftont 'er  tuffchen  beide  partyen  een  hevig,  lang-  ' 
durig,  cn  twyfelachtig  gevecht;  eindelyk  evenwel  wen- 

de de  zege  zich  naar  den  kant  van  den  Hollander,  dien  ze 
echter  duur  quam  te  ftaan.    Adelbold  quam  ter  tweeder 
keer  te  velde,  maar  hy  verloor  den  itrydt  andermaal,  en 
leedt  eenc  zwaare  neérlaage.  Men  verhaalt  dat  het  quam  Annal. 

door  eene  ftemme,  roepende  Vliedt!  Vliedt!  Zommigen     40.  ü»* 
gelooven,  of  oordeelen,  dat  dit  geluidt  van  den  Hemel,  feqq.' anderen  dat  het  van  den  boozen  Geelt  quam;  of  wel  dat 
Gf  ave  Z)/V/^r/,(  eene  lift  door  zommigen  der  zynen,  ten  dien 

einde  afgerecht,  in  't  werk  ftclde,  om  dus  onder  dc  Bif- 
fchoplyken  te  roepen  ,  en  eenc  vertzaagtheit  in  hen  te 
brengen  ;  zie  AI.  VoJJius  van  dezen  ftrydt  ,  en  ftemme. 
Alle  andere  oude  Hiftoryfchryvers  getuigen  eenparig,  dat 
de  woorden,  of  Ücmmc  ,  Vliedt !  Vliedt  \  meteen  vreeffe- 
lyk  geluidt  uitgegalmt ,  zouden  gehoortzyn  in  een  gevecht 
tuffchen  Grave  Diderik  de  III.  van  Hollandt,  cn  de  Vriezen, 
en  dat  de  gedachte  woorden  in  zyn  (Grave  Dideriks)  le- 

ger, niet  in  dat  zyner  vyanden,  alzoo  hy  zelf  eene  ge- 
weldige nederlage  leedt ,   zouden    hebben  geklonken. 

Melis  Stoke  fchynt  het  nader  dus  klaar  uit  te  drukken  in  M.  S/oke 
zyne  Kymkronyk;  daar  by  doende  dat  Grave  Diderik  na  Rymkr. 
zulk  eene  zwaare  nederlage,  ƒ  15. 

iBct  GO^JÏogtii  cnbe  mit  piiien  HiliT' Ijsdt  Iji  Keiïeinaci:  mitteii  flaen.  f.i^.inf. 

Verftaande  daar  door  ,  dat  de  Grave  noch  met  groote  °- moeite  Kennemerlandt  behielt.    Zoo  dat  het  wonder  is  dat 

Vojfius  zegt  dat  de  ftemme  vliedt!  vliedt!  in  den  Ilag  tuf-  ̂ 53' 
fchen  Adelbold  en  Didcnk  gehoort  zoude  zyn;  daar  alle 
Tydtfchryvcrs  eenparig  getuigen,  zegt  Alkemade,  dat  de 
gedachte  fchrikkelyke  Itemme  met  een  vrecftelyk  geluidt  „jaJe 
gehoort  is  in  den  Ilag  toen  Grave  Diderik,  zoon  van  Ar-  ihid. 
noud,  tegen  de  Vriezen  te  velde  trekkende,  om  dc  doodt  f.  15. 
zyns  vaders  te  wreeken,  de  gedachte  zoo  zwaare  neder- 
laagc  kreeg.    Weder  tot  ons  voorige  keerende,  zegt  Vof- 
Jius  verder,  dat  Bilfchop  Adelbold  het  ter  nauwer  noodt 
met  een  fchuitjen  onjquam;  en  dat  hy  ,  zyne  magt  ge- 

broken ziende,  met  Diderik  vrede  maakte,  afftant  'doen- de van  alle  recht  op  de  Hollanders  en  Vriezen,  laatendo 

aan  den  Grave  't  Huis  te  Alerwe,  Bodegraven ,  en  Zwam-  <v 
merdam,  behoudens  zyne  geeftelyke  Jurisdiétic.    Hy  ftelt 
ook  dat  d' eerlte  flag  tegen  Adelbold  op  't  jaar  1017  zou  ^f.  g^. 
voorgevallen  zyn.   Men  vergelykc  dit  met  andere  oude  chel. 
Schryvers:  zie  ook  op  ADELBOLD,  cu  op  DIDERIK  iv.Heda. 
DEN  III.   De  Hollandtfche  Graven  hebben  naderhant  niet  m,  Vojf. 

na- 
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O.Ho//,  was,  aan  hunnen  llocl  vocliten  te  brengen. Kun. /•S4v 

Idem 
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naj^elaatcn  Sf.  M.irfcn,  ot'     Utreihtfchc  Kerk  ,  alles  dat  |7.yn  gocdt  gcvocgt  liedt  by  het  Cira-itTchap  van  Gerolf  dc 
ly  konden  te  ontrekken,  om  lich  daar  door  grootcr  te 'Vries.    Hedendaags  word  de/e  plaats  allecnlyk  Loo  gc- ƒ„/■'** maak  en  ,  daar  van  Zcelandt  ook  getuigen  kan.     Men  j  noemt;  de  naam  van  den  bewoonder  in  vergetelheit  ge- /> 
moet  echter  bekennen,  dat  de  Utrcihtjlhc  BilIcKppen  die  Ikomen  zynde.    Het  is  een  Slot,  leggende  in  het  midden, 
van  Hütlandt  menigmaal  veer  groote  lehade  gedaan,  en,  ituirchen  den  Haag  en  den  Leidtfcheii  Dam., 
om 't  verloorene  weder  te  winnen,  groote  verwoellin- j    BOECKEL,  een  Kalleel,  onder  de  Jurisdiélie  der  ̂ rugm 
gen  aangereciit  hebben;  maar  met  een  ook  niet  ontken- j  lladt  Alkmaar,  doch  voor  ïoo  veele  jaaren  verwoell  cn 
nen,  dat  det'/r»-f/'/^/f^c-Biirchoppen  ook  alles ,  dat  mogelyk  vergaan,  dat  'er  alleen  eenc  Buurt  van  dien  naam  de  ge- 

'    '  "    '         n.    Gedurende  heugenis  van  levendig  houdt.    C  urne  lis  van  IVoudc ,  n\  7.yn  ̂''""'j'i- 
CabcljanwfchcK  ̂ ^^Kronykjeyi  van  Alkmaar  y  heeft  'er  alleen  deze  woorden  Z^'''^* "  'van  :'  „  Het  Huis  te  Bnekd  is  met  7.ynen  Adelyken  Stam 

„  aiiet  uenoteert,  en  op  eenc  gebuurte  verilorven. 
BOECKESTEIN,  ('T  HUIS  TE)  heeft  oud- 

tydts  in  het  Ambacht  van  Maaslandt^  en  in  de  Oalinger 
Folder,  niet  verre  van  de  L;Vr,  gedaan.  Het  plagt  een 
Adelyk  Stamhuis  te  7.yn,  doch  is  nu  t'eencniaal  verwoell,  Hat.ül. 
en  in  een  Boomgaart  verandert:  heeft  niets  tot  blyk  en  ƒ.1187! 
teken  der  voorige  gedachte  hcerlykhcit  behouden,  dan 
d' omtrek  van  de  oude  en  zeer  diepe  graften. 
BOECKHORST,  een  Kalkel  of  S lot  in  lldlandt : 

zie  op  BOUCKHÜRST. 
BOE  DE,  (DER)  een  Ridderlyk  Slot  in  Zeelandt , 

niet  verre  van  Coiidckcrk  in  den  Ilock,  genaamt  der  Bue- 
dcii- Ambacht.  Het  is  't  oude  Stamhuis  der  Edelen  van 

dien  nacm  geweeft.    Men  leeft 'cr  van ,  dat  omtrent  het  5wa//. 

dc  woedende  fadiën  der  Iloekjche»  en 

zondt  Heer  Jan  van  Lt^Mondt ,  in  't  jaar  14S9.  eenen 
grootcn  hoop  volks  voor  de  ftadt  en  't  kalleel  van  //W- 
</«•»:  Didenk  rechtte  aan  de  Rhynzydc  een  zwaarlïlokhuis 
op,  waar  door 'er  wederzydts  veelen  om 't  leven  raak- 

ten; maar  vermits  het  een  natte  Herfll  was,  gingen  een 
partye  Caheliauivfihc  Soldaten  naar  Bode^^rave»  ,  daar  zy 
zich  begroeven,  om 'er  eenigen  tydt  verzeekert  te  kon- 
nen  blyven:  maar  die  van  U'uxrdcn  vielen  by  klaaren  dag 

,op  hen  aan,  joegen  zc  weg,  en  verbranden  een  groot  ge- 
deelte van  't  Dorp.  In  het  jaar  i-^o-j.  op  St.  Auguityns 

avondt,  hebbende  GeUcrjihcn na  dat  zy  in  ilullandt  ̂ c- 
vallen  waren,  ÖWi^^rrtivw  afgebrandt.  In  het  jaar  1672. 
in 't  laaft  van  't  jaar,  ovcrquam  dit  treftelyk  Dorp  een 
zwaare  ramp.  Na  dat  Koning  Louis  de  XIV.  van  Vrank- 
r\k,  den  Vercenigden  Staat  zoo  plotzclyk  overvallen 

I  Kadt  ,  niet  alleen  zeer  veele  ftedcn  ingenomen  ,  maar 

zelfs  dc  drie  Provintiën  ,  Gfldcrtaudi ,  Ovcrxjfcl,  en  ''tSticht Utrecht.,  bemagtigt  ,  regeerde  de  Hertog  van  huxenburg 
de  laaftgcnocmde  Frovintie,  en  hielt  zyn  Hof  in  de  ftadt 

Valktn,  Utrecht.  Op  den  tweeden  Kersdag  trok  gedachte  Gou- 
verneur en  Generaal  uit  Uirccht  naar  lloliandt.,  om  daar 

jaar  1400  Heer  Pieterva/:  den  Boede  Ridder  was,  dat  hy 

Idem 
Valk. 

^840. 

ten  echte  hadt  Vrouwe  Catharma  Brulocbs.  In  't  jaar  1470 
vindt  men  Mr.  Pieter  van  der  Bocde.,  gctrouwt  aan  Pa-  ̂-^J^' fchina  van  der  Stcinc,  dochter  van  Gitlis  van  der  Steine,  by 
Maria  van  Oojl-Capclle ,  doch  kinderloos  overleden.  Claas 
van  der  Boede,  man  van  EUzabcth  van  Grypskerke,  welker 

over  het  ys  in  te  boorcn.    Hy  was  nauwelyks  te  |  dochter  was  Sara  van  der  Boode  ,  getrouwt  aan  Cornclis 

gekomen  of 't  begon  te  dooijen,  trok  echter  voort,  ̂ OQh'f^'Janszoon  Valke ,  overgrootvader  en  grootmoeder  van  den 
zich  hier  en  gins  geftuit  ziende,  wendde  hy  't  naar  ZuiiZ^w- |  Heer  Jacob  Valke ,  Heer  in  Cats,  en  Wolphaarts-Dyk , 
rnerdam,  (zie  op  Z  WA  M  M  E  R  D  A  M  )  daar  hy  metter  !  groot  Thcfaurier  van  Zcelandt.    De  verdere  Geflachtlyft  Uem 
haalt  meeftcr  over  wierd,  en  fpoedde  zich  naar  Bodcgra-  Vk'AXi  men  nazien  by  Sr/iallegange.    Tegenwoordig  is  'er  de  SmalU". 
tie»,  daar  dc  zynen  niet  verzuimden  te  verrichten  dat  hy;  Heer  en  Mt.  Jacob  Nachtegaal ,  Raadt  cn  Penfionaris  der  ibid  " 
hen  bevolen  hadt.    LuxenLurg  was  met  een  gedeelte  zy-!  ftadt  Vliffingen,  bezitter  van. 
ner  troupcn,  niet  zonder  groot  gevaar ,  ook  iq  Bodegra-\    BOEDEN-AMBACHT,  of  der  B  O  E  D  E  N-A  M- Sotj//*^. 
ven  gekomen,  alzoo  zelf  door 't  ys  zakte:  Hy  bcvondt  ]  B  A  C  H  T,  in  Zeelandt;  het  behoort  (immers  in 't  jaar  ƒ  670. 
zich  in  de  uitcrfte  benauwthcit,  vermits  hy,  wegens  de  11696.)  aan  den  Heer  Jan  Pieter  van  den  Brande  ,  Heer 

7,wakheit  van  't  ys  door  den  dooi,  niet  weder  te  ruggejvan  Kleves-kerke,  Burgcmeefter  der  ftadt  Middelburg. 
zag  te  komen  door  den  weg  waar  over  hy  'er  in  getogen      BOER,  volgens  de  lyft  der  Predikanten  van  Vries-  tyfl  J„ 
was,  en  d' andere  wegen  waren  voor  hem  geftopt.    ijc-\landt\  of  B  O  U  R  naar  de  fpellinge  van  anderen  ;  of  Pred.  ' 
zwaarlyk,  en  ganfch  qualyk  zou 't  mogelyk  met  hem  cnjBUER,  a.\s  Hr.  /Vinfemius  fchryft,  is  eender  elf  Dor-  p.iViaA 

pen  van  de  Friefche  Grieteny onder  Wefter- y«w;r«.  ' goo,   tullchen  Donjum  en  Riedt,  aan  den  ryweg  van 
Franeker  naar  Belkum  en  Leeuv/arden.    De  Predikant 
van  Schalfum  bedient  ook  Boer. 
BOERDIEP,  eenc  Rivier  in  Frieslandt  :  zie  op 

BOURDIEP. 
BOERTANGE,  anders  BOURTANGE,  eene 

zyne  benden  afgeloopen  hebben,  indien  hem  niet  bericht 

was  geworden,  dat  Ko\onc\  M'ifes  Pa''n  ̂   Vin  d'onwin- baare  poft  te  Nieiuerbrngge ,  verbaait  en  onbedacht,  verlaa- 
ten  hadt,  en  ontbloot  van  de  daar  in  gelegen  Regimen- 

ten, waar  mede  hy  de  ftadt  Gouda  bezette.  Straks  daar 
op  liet  hyde  gedachte  Schans  en  poft,  die  hem  verhindert 
hadt  in  HolLmdt  te  booren  ,  verwoeftcn  ,  en  om  verre 

Gouih. 
m  d'oudt 

fmyten.    Op  zyn  vertrek  uit  Bodegraven  ftak  hy  de  Kerk  J groote  moerachtige  Heid^  ,  tuifchen  Groningen  en  Oojl- 
en  huizen  aldaar,  als  ook  tcZw:immerdum ,  in  brant,  i.oo  \Frieslandt\^-iAc_op  BOURTANGE. ^  "~        '     '  Geftacht  in  HoUandt 

erd  in  't  jaar  145-2  van 

Hertog  Filips  van  Burgundien  Ridder  gcOagen;  was  zoon  '^^11"^' 
van  M^ejfel  van  den  Boetzclaar ,  uit  de  Ridderfchap  van  't  i^ceuw  ' landt  van  C/ccf;  hadt  ter  Gemalinne  Elburg  ,  Erfdochter  Bai.ifl. 

fte  vermoort,  of  in  de  vlammen  der  brandende  huizen  van  Langerak  en  Afperen:  wierd  in  't  jaar  1460  op  't  Slot  ƒ.874,' gefmeeten,  of  tegen  de  nniurcn  verplettert,  of  in  de  wie- 1  te  Afperen  doorfchoten  ,  door  Hullem  van  Buuren  ,  een 
gen  doorftoken,  of  armen  en  beenen  afgehakt;  vrouwen  j  Gelderfch  Edelman,  die  daarover  in  ̂ sGravenhage  ont- hooft wierd;  lietna,  onder  meer  andere  kinderen ,  IVeJJel 

 ,   ,        ...  ...    ,  J    i    ,  .  „f.  . 

dat  'er  (immers  't  wierd  gezegt )  niet  meer  dan  een  eenig      BOETZELAAR,  een  Adelyk 
huis,  van  meer  dan  600.  bleef  ftaan.    Dus  woedden  de  Weet  liutgcr  van  den  Baetzelaar^  w'icvó Franfchcn  tegen  de  hui/en,  daar  na  veel  vervaarlyker  te- 

gen de  menfchen  ;  geene  ouden  ,  blinden  ,  vrouwen  , 
noch  kinderen,  wierden  verfchoont,  maar  op  't  wreedt 

cn  jonge  dochters,  zelfs  maagdekens  van  10 en  11  jaaren, 

op  't  beeftelykfte  verkracht',  daar  na  moortdadig  van  't leven  berooft:  andere  mannen  en  vrouwen  in  de  fchoor- 
fteen  opgehangen,  en  door  den  rook  verftikt,  ook  ande- 

re met  de  voetzooien  tegen  't  vuur  gebraaden.  Eenige 
wyven,  haare  buurvrouw,  in  barensnoodt  zittende,  by- 
ftaande,  en  uit  het  huis,  vermits  de  Franfchen  daar  den 
brandt  in  ftaken,  vluchtende,  wierden  daar  met  bloote 
degens  weer  ingedreven,  daar  zy  verbranden  moftea  :  zy 
worpen  zelfs  d' overledenen,  die  in  kiften  ftondcn,  in 

Valken,  den  gloedt.    Het  vuur  liet  noch  een  eenig  huis  ftaan  , 
ib'J.      maar  de  beeftelyke  ontucht  der  Franfihen  liet  niet  een 
p.  841.    eenig  vrouwmenfch  ongcfchendt,  welke  zy  dan  daar  na 
Sylv.     de  borften  affneeden ,  ftaken  dc  ftampcrs  hunner  roeren 
i-'id.       in  de  vrouwelykheit ,  en  bragten  haar  alzoo  om  het  le- 
ï.D.i.ft.  ven.    Een  kat  bonden  zy  op  de  bloote  borft  van  eene 
ƒ501.    oude  vrouwe,  floegen  toen  't  beeft  zeer  vinnig,  dat  in 

die  benauwtheit  deze  ongelukkige  oude  vrouw  de  borft 
open  fcheurde,  cn  de  oogen  uit  het  hooft  krabde.  Zom- 
migen  fnceden  zy  neus  en  ooren  af,  eer  zy  haar  ten  vol- 

len vermoordden:  andereu  fneedcn  zy  de  borften  op,  of 
af,  daar  zy  dan  peper  en  zout  in  wreeven,  of  vulden  ze 
met  buskruit,  en  ftaken  het  dan  in  brandt.    De  fchrik 
verhindert,  en  d'eerbaarheit  verbiedt  het  om  meer  van 
deze  gruwelen  te  verhaalen.    Ondertuflchen  gunde  Godt 
noch,  by  dat  jammerlyk  quaadt,  het  goede,  dat  hy  de  woe- 

dende Franfcken  wederhiel  om  cenen  verderen  inval  in 
H'Alandt  te  doen,  cn  daar  het  zelfde  te  pleegen. 
BODEKENLO,  word  getelt  onder  de  acht  0eilt* 

ÖOÜeu  (Hobas)  die  "iL^xxei Armlfphns den  jaare  889.  van 

'Altini. 

Hot, 

van  den  Boetzelaar ,  Heer  van  Afperen  en  Langerak;  in 
Brabnndt  getrouwt  aan  Juftr.  Judith  Mol ,  dochter  des 
Heeren  van  Leetbergen ,  by  Juftr.  N.  Pteck:  hy  overleedt 

in  'tjaar  1492.  Zyn  zoon,  llmger  van  den  Boetzelaar ,  ook 
Heer  van  Afperen  en  Langerak,  bezat  die  Heèrlykhedeii 

5-3  jaaren  lang  ;  hadt  ter  Gemalinne  Baarte  van  Arckel^ dochter  van  Heer  Ot  van  Heukelom;  hy  won  by  haar  tien 

kinderen;  ftierf  in  't  jaar  iffS.  lVej]el  van  den  Boctzclaar, 
zoon  van  liutger ,  moft  in  den  Nederlandtfchen  oorlog 
tegen  Spanjen  het  Slot  vcrlaaten;  overleedt  te  Rolfum 
in  Bommelerwaert,  en  wierd  te  Appeltern  begraaven : 

Zyne  echtgenoote  was  Juftr.  Francoije  van  Praat  van  Mar- 
beek ,  dochter  van  Lodeiuyk,  Heer  van  Beerendrecht  en 

Carniffe,  Bailjuuw  van  Schoonhoven  ,  by  Catharina  va-a 
Egmondt  ;  hy  hadt  meer  zoonen  ,  maar  Riitgcr  van  den 
Boctzelaar  was  zyn  Erfvolger  in  de  voorfchreve  Heerlyk- 
heden,  die  in  zynen  titel,  boven  de  gedachte  Heerlykhe- 
den  van  Afperen  en  Langerak,  noch  voerde  die  van  Mer- 
wcde,  en  Carnijfe.  Hy  was  mede  een  der  Edelen  die,  in  idem 
't  jaar  15-66.  't  bekende  Requeft  aan  de  Gouvernante  der  Goudh. 
Nederlanden  aangeboden,  ondertekende:  week  in  't  jaar  idem 
15-67  met  zyne  broeders  uit  Hollandt;  ftorf  1Ó04.  oudt  70  Letuw. 
jaaren;  hadt  getrouwt  Juftr.  Agnes  van  BailleuJ,  welker 
zulier  ten  gemaal  hadt  Philips  van  Mamix  ,  Heer  van 
^V.  Aldcgonde,  in  Nederlandt  zeer  bekent,  en  vermaart. 
Heer  li'cjjel,  zoon  van  liutgcr ,  Heer  van  Afperen,  eu 
Merwede  ,  verkocht  in  't  jaar  1604  dc  laatftgenoemde 
Heerlykheit  aan  de  ftadt  Dordrecht,  voor  38000  guldens: 
zyne  eerite  Gemalinne  was  Juftr.  Amalia  van  Marnix^ 

doch- 
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dochter  van  den  gemelden  Heer  van  St.  Aldeeonde^  diezyiie 
Mocije  hadt  getrouwe.  Na  haar  overlyden  1Ó04.  her- 

trouwde hy  aan  Juffr./l'/«?r/rt  i/^wZa^/e»,  weduwe  van  den 
Co\ont\  Uchtertbroek.,  die  in 't  jaar  1602.  of  1603.  binnen 
Oo/ïeWf  fneuvelde.  Philifsyacobva-iidenBoetzelaar ,  zoons- 
ïoon  van  den  laatftgedachten  I4^ej]'el  van  den  Boetz^laar  , Baron  van  Afperen  ,  wierd  1663  befchreven  onder  de 
Riddcrfchap  van  HoUandt;  iïovLwdQ  Cornelia  van  der  My- 

ky  vrouwe  van  Raaphord  ,  dochter  van  Heer  Adr  'taan van  der  Myle ,  hy  Agneta  van  Raaphorjl. 

BOEKOOP,  gelegen  in  't  Landt  van  Vyanen^  op  de 
flinker  zyde  van  de  Rivier  de  Lek. 

B  O  G  A  A  R  DT ,  (ADAM  )  was  te  Dordrecht  uit  een 

oudt  Adelyk  Geflacht  geboren  ;  hy  was  zoon  van  U'illem 
Bogaardi,  die  in't  jaar  1423  Schout  der  Stadt  was;  wierd 
in  't  jaar  1442  Protclfor  in  de  Medicynen  ,  en  Rcdor  der 
Academie  te  Leuven,  daar  hy  in  't  jaar  1482  ovcrieedt, 
cn  wierd  in  St.  Pieters  Kerlf,  onder  ten  zark  meteen 
kopere  plaat,  begraaven. 
B  OGAARDT,  (J  AKOB)  zoon  van  den  boven- 

gemelden  Ada>fi  Bogaardi.,  was  ecï^  Ani  te  Antwerpen 
daar  na  te  Leuven  Profeflbr  in  de  Geneeskunft  36  jaaren 
lang,  en  Rcdor  der  Academie;  ovcrieedt  den  27  Jiilius, 

in't  jaar  15-20.  Hy  heeft  uitgegeeven  een  boek  CulleéïoA 
rium  ,  over  de  Praktyk  van  Avicenna  ,  in  f  (tukken  ;  zyn  ' 
gefchreven  Exemplaar  kanmen  i  Antwerpen  in  d'openbaa- re  Boekerye  zien. 
BOJOCULUS.  Hy  is  omtrent  Chriftus  geboorte , 

of  kort  daar  na,  een  Overftc  der /^w/ïAare»  geweelt,  meer 
dan  fO  jaren  in  dienft  der  Romeinen,  cn  hun  altydt  zeer 

getrouw.  Toen  nu  ó.''  Anfibaren{è^WcQ'L  Menfo  AlttngnoQvnt lQEynsbauren)\M\  ^QCauchenmihnnnc  bczittinge  gedreven 
waren  ,  verzochten  zy  aan  den  Romeinfchen  Overflen 
Avitus  de  landen  ,  die  voortyds  de  Chamaven  ,  daar  na 

de  'Tubanten.,  en  laatft  de  Ufipiers  bewoont  hadden  ,  te 
mogen  bezitten,  vermits  ze  mceft  alle  ledig  lagen, 

'twelk,  zóde  Bojoculus  tegen  Avttus ,  hun  niet  behoorde 
geweigcrt  te  worden,  ten  ware  de  Romeinen  liever  wil- 

den hebben  ledige  landrtreeken  en  woefle  velden,  dan 
vriendhoudende  Volken.  Avitus  wierd  wel  eenigzins 

ijttiiia  door  die  redenen  bewogen;  gaf  hun  echter  in  't  openbaar 
overeet,  tot  antwoordt :  ,,Dat  men't  gebiedt  van  beteren  en  mag- 

„  tigerlydenen  geduldig  verdraagen  moft.  Zulks  had  den 
„  Goden,  dien  zy  om  huipe  aanriepen  (  want  Bojoculus 
,,  floeg  zyne  oogen  naar  den  hemel ,  toen  hy  Avitus  om 
„  die  ledige  landftreeke  aanfprak )  zoo  behaagt  ,  dat 
„  het  in  de  magt  der  Romeinen  zou  (laan,  dit  te  gceven, 

Tacltus 
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Spaanfchcn,  nam  mot  zyne  Zce-Kapltei'nen  een  bcfluit^ om  den  Vyandt  aan  te  taften  cn  met  hen  eenekanstc  waa- 

gen.  Ter  zclver  tydt  ontboodt Prins aan  Boij'ot.,azt 
hy,  zonder  cenig  tydtverzuim,  vier  Schepen  vaa  zyne 
Vloot  moft  afzenden ,  om  die  van  Antwerpen  des  te  beter  te 
konnen  beteugelen.     Boifot  dorfl:  dit  niet  wel  weigeren, 
maar  overlei  dat  hy,dus  verzwakt, buiten  ftaatzou raakcii 
om  iets  gocdts  te  konnen  uitvoeren:   bcfloot  dcrhalvcn  'c 
gevecht  ylings  aan  te  gaan,  cn  daar  na  de  begeerte  des 
Prinfen  te  voldoen.    Don  Louis  de  Reijucfens  had  zyne 
Vloot  verdeelt,  om  tv/ec  armen  van  de  Schelde,  naar 
Middelburg  aanfchietende  ,  te  bezetten  ;    over  het  eene 
gedeelte  had  hy  den  Vice-admiraal  de  Glir^es  en  Juliaan 
Rumera   gellelt;  over  het  andere    Sancho  d"  Avtla.  De 
twee  Vlooten  bejegenden  malkandercn  by  St.  Joris  hoek 

aan't  Lodykfche  gat.  Don  LnmsAz  Rcquefens  ftont  opden 
Dyk  van  Schakerloo,  om't  Zeegevecht  te  aanfchouwen, 
D'  Admiraal  Boijht  wilde  den  Spaanfchen  Admiraal",  of 
den  Vice- Admiraal  aanklampen ,  als  zyn  een  oog  uitgefcho- 
tcn  wierd  ,cn  zyncn  eenen  Kapitein  ,Claas  Claaszoon ,  beide 
zyne  beenen,  en  den  anderen  zynen  ccnen  arm  verloor, 
Hoe  Hecht  zich  dit  in  't  eerlt  voor  dc  Staatfche  Zeehel- 

den liet  aanzien  ,   echter  ging  de  Zeellag  voort:  waar 
van  het  end  was,  dat  de  Zeeuwen  tien  Spaanfche  Sche- 

pen veroverden,  daar  zy  'er  vier  van  te  F lijjingen ,  en  vyf 
te  Kamp-l^ecrcophragtcn;  het  tiende,  deSpaanlche  Admi." 
raai ,  of Vicc-Admiraal , verbrandde,  en  deHcerde GZ/Vwe/, 
die 'er 't  Oppergebicdt  op  haddc,  was  'er  op  doot  gefcho- 
ten.    In  zyne  plaats  tradt  'Juliaan  dc  Romero Colonel ; 
haart  namhy  de  vlucht,  doch  zyn  fokke-zeil  necrgefchoten 
zynde,dced  hy  zyn  Schip  dwerlch  tegen  over  Romerswaal, 
aan  de  kuft  van  ter  Tholen  ,  op 't  landt  ftieren  ,  fprong 
door  een  gat-venfter  van  het  Gelchut  in  't  water,  en 
zwom  te  lande.    Ganfch  vermoeit  ,  quam  hy  aan  daar  _ 

de  Spaanfche  Gouverneur,  Don  Lou'ts  de  Requefens  ,   met     ̂   * 
zyne Hofltoet  en  Edelen,  dit  fpel  op  den  Schakerloofchcn  ̂ ^2f 
dyk  aanfchouwt  had;  en  zei  tcgens  hem:  „  Uwe  Excel- 
„  lentie  wift  wel  dat  ik  geen  Schipper  of  Zeeinan,  maar  f-i-'f, 

,,  een  Soldaat  te  voet  Vi-'as :  Ik  hebbe  naar  uw  bevel  ge-  Bilot's 
,,  vochten:  men  heeft  zich  niet  te  verwonderen , dat  on-  Med.  H. 
„  ze  Vloot  in  dit  ongeval  gebragt  is;  want  wy  twyfelen  p  zt. 
,,  niet,  indien  gy  hondcrt  Vlooten  onder  ons  bevel  gaaft,  De  Veer 

,,  of  wy  zouden  die  alle  t'  zamen  verliezen.  Dc  gewonde  e»  clerk 
Zeeuwfche  Admiraal  Boifot  wierd  naar  l/lijjingen  gevoert :  -vervolg 
De  kogel  was  op't  verheven  kaakebeen  gevallen,  een  vin-  °P  w« 
gerbreedt  onder  't  ooge  ,  doorgaande  tot  aan  d'  andere  c^''- 
zyde  boven  de  neus,  zoo  dat  hy  zyn  een  oog  daar  door  ̂ •9<5- 

boven  de  neus,,  ^    ̂   _^  

„  dat  te  neemen;  dat  zy  daar  over  geene  andere  Rechters  verloor:  evenwel  wierd  hy  gelukkig  geneezen.   Mondra-  ̂ •^'^^o** 
„  dan  zich  zeiven  kenden.  Zoodanigen  antwoordt  gaf  hy       ,  binnen  Middelburg.,   dezen  rampzaligen  ui'tllag  ten 
hun,  alsgezegtis,  in 't  openbaar :  maar  in't  byzonder  j  nadeele  der  Spaanfchen  vernecmende,  en  weetendedathy ''^^* 
fprak  hy  met  Bojoculus,  en  zeide :  „Dat  hy  ,  ter  gedachte  'geen  ontzet  meer  te  wachten  hadde,  gaf  de  Stadt,  te  fa-  ̂ ^^^ 
,,  van  hem  als  ecnen  vriendt  te  kennen,  landts  genoeg  |  men  met /^^'/«é';^»/^/?»  ,  over:  Dus  wierd  Prins //^/V/^w,  of  ̂   ̂̂^g  ' 

aan  hem  geeven  zou.    £o/öf«/«j  verfmaadde  die  aanbie- 1  de  iS/^a?  ,   mcefter  van  geheel  l^'^alchcren ,  en  van  de  zee.  ̂ ^^^j^'^^ 
dinge,  als  een  verraders  loon,  en  berftte  in  deze  woor- |  Een  jonge  Zeeuw  ,  Jafper  Leinjen  ,  deed  eene  brave  en  ̂ ^^^-^i/- 
den  uit  ;  „  Ons  kan  wel  landt  ontbreeken  om 'er  in  te  ;  gedenkwaardige  daadt ;  midden  in  het  flaan  fprong  hy  ̂an 
„  mogen  leeven ,  maar  't  zal  ons  niet  ontgaan  om  'er 
„  in  te  rterven :  Dus  fcheidden  zy  beide  in  hevigen  moede 
van  den  anderen.  Hy  {Bojoculus)  verzocht  de  Bruéieren, 
Teuderen.,  en  ook  noch  wat  hooger  op  gelegene  Volken 
ter  hulpe  :  Doch  Amtus  was  in  de  voorbaat,  fchreef  aan 

Curtilius  Mancius  ,  die  Generaal  van  't  Bovcnleger  was  , 
dat  hy  over  den  Rhyn  trekken  zou,  en  zich  van  achteren 
met  zyn  Heir  laaten  zien;  hy  zelf  trok  met  zyne  Keurben- 

den in  het  landt  der  Teuéleren.,  met  bedreiginge  van  hen 
te  zullen  uitrooijen  ,  indien  zy  zich  niet  van  de  Anjibaren 
affcheiddcn.  Deze  dus  afgefchrikt  ,  bragt  eene  gelyke 
vreeze  de  Bruéleren,  en  de  verdere  Bovenlanders,  tot  de 
zelfde  gedachten,  van  zich  om  een  anders  wil  in  geen  ge- 

vaar te  (lellen, en  de  party  der  Anfibaren  te  verlaaten  ;  zoo 
dat  zy  alleen  zich  wcér  te  rugge  naar  de  Ufipiersen  Tuban- 

ten wendden;  maar  die  dreeven  hen  ook  uit  hunne  lan- 
d.Min.l.  'ic"  1  waar  na  zy  zich  naar  de  Catti  keerden,  en  van  daar 

idem 
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over  op  den  Spaanfchen  Admiraal ,  haalde  de  Vlagge  bo-  pr.wtll. 
ven  van  de  maft,  wondze  om  zyn  lyf,  en  ging 'er,  'm  enMaur. 
fpyt  der  Vyanden,  mede  fchoot.  De  St'idt Leiden van  de  i.df.jo. 
Spaanfchen  ten  tweede  maal  belegert  ,  was  tot  de  aller-  NaJJauf. 
uiterfte  hongcrsnoodt  gebragt  :    de  Staten  Generaal,  ne-  helden 
vens  Prins  ïf-^illern  ,  poogden  de  ftadt,  met  alle  vermo- 
gen,  te  ontzetten,  vermits 'er  't  Gemeenebeft,  inzon-  ̂ d. 
derheit  Hollandt,  zoo  veel  aan  gelegen  was.  Om  daar  toe  /'•183. 
te  komen,  was  'er  geen  ander  middel  te  bedenken,  dan  de  ■^■'^"^ 
Sluizen  te  openen,  de  Maas-  en  TJ/^Z-dyken  door  te  ftee- 
ken,  en  dus  het  water  over't  landt  te  laaten  loopen,  om 
met  piatbodemde  Schuiten,   over  het   ondergevlocide -^'J^^^ 
landt,  op  Leiden  aan  te  vaaren.    Het  bewindt  dezer  on-  ̂ ^^^ 
derneeminge  wierd  den  dapperen  Louis  Boifut  opgedraa- 
gen :  Godts  wonderbaare  beftieringe  over  dat  werk  ,  met  derZeeh. 

de  gelukkige  uitkomft  ,  zie  op  LEIDEN.    Die  van ^.218.  ' Leiden  ,x\ch  geredt  ziende,  bcfchonken  den  Admiraal  fio/-  Meterert 
1 3, f.jj.  naar  de  C^É-ra/cew;  doch  overal  geweert  wordende,  is,  na  fot,  ten  teeken  van  erkennende  dankbaarheit,  met  eene  f.()% 
ffi.  "  lang  omzwervens  (nergens  gehuisvcli:  ,  ganfch  berooit, 

en  overal  als  vyanden  voor  't  hooft  ge(ioüten )  al  hunne 
jonge  Manfchap  op  eenen  vreemden  bodem  nedergehakt; 
en  het  overfchot,  Ouden,  vrouwen,  en  kinderen,  ten 
roof  geworden  ,  en  verdeelt ;  zie  hier  van  breeder  op 
ANSIBARII. 
BOISOT,  (LOUIS)  Admiraal  van  Zeelandt, 

een  dapper  Zeehcldt,  die  het  Vaderlandt,  in  den  cerften 
aanvang  des  Oorlogs  met  Spanjen,  zeer  grootc  dienften 
heeft  gedaan.  Terwyl  Middelburg  \m  den  Staat,  door 

Prins  H'illem  den  L  van  Oranje,  belegert  was,  Iceden  ze 
binnen  de  ftadt  grooten  hongcrsnoodt.  Don  Louis  de 
Requefens  ,  na  de  Hertog  van  Alba  Gouverneur  der  Spaan- 

fche Nederlanden  geworden ,  wendde  alle  middelen  ,  die 
mogelyk  waren ,  aan ,  om  die  ftadt ,  van  zoo  grooten  aange- 
legenheit ,  te  ontzetten.  Ten  dien  einde  deedt  hy  eene  fterke 
Scheeps-vloot  vervaardigen,  die  den  28  January ,  in't  jaar 
ïj'74-.  voor  Rarnmekens  quam.  D'  Admiraal  Boijot  daar  van 
verwittigt ,  alhoewel  op  verre  na  zoo  llcrk  niet  als  dc 

goude  keeten,waar  aan  eene  zeer  fchoone  medailje,  zin-  Blz.et 
fpeelende  op  hunne  verioflïnge,  hing.    DeStaaten  Gene-  medail. 
raai,  de  Edelen,  en  Steden  van  HoUandt  deeden  desgc- A.y?. 
lyks.   Toen  Mondragon,  met  zyne  Spaanfchen  ,  in  'tjaar 
I f7f.  in  OSidbex Zierikzeehjid  belegerdt,  en  Prins //4//<?»7 het  ̂ - 
zocht  te  ontzetten  (gelyk,  aan  d'  andere  zyde,  de  Spaan-  P-C.Bor. fchen  de  ftadt  poogden  uit  te  hongeren  )  kreeg  den  Graaf 

van  Hohenloo,  nevens  den  Admiraal  Boifot  bevel  tot  het  ̂""i^- 
ontzet.  Zydeeden  10  of  11  Schepen  voor 't  hooft  van 
op  denZoorn,  ene\dexs  \eggen,  om  den  Spaanfchen  allen 
toevoer  af  te  fnyden  ,  en  dus  dc  Belegeraars  zelfs  te  beleege- 
ren.  De  Groot-Commindeur  Don  Loms  de  Requefens  liet 
daar  tegen  20  kleine  Oorlogfchepen  te  Duinkerken  tocruf- 
ten,  die  in  April  i5'76.  van  daar  wi'nr  Brotiwcrshavcn -xi- 
zakten  ,  om  de  Zeeuwen  het  hooft  te  bieden;  maar  zy 
wierden  geftagen.    Dikmaals  trachtten   de  Staatlchen 
aan  die  van  Zierikzee  levensmiddelen  toe  te  brengen , 

doch  't  wilde  niet  gelukken.   Den  11  of  i2  junius  onder- 
namen zy  weder  eenen  niewcn  aanftag,  oin  Iceftogtca 
T  volU 
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volk  binnen  Zicrikz,ce,  met  ccnc  grootcHulk,  {Jub  Jans- 
zooMs  liuik)  gchcctcii  ,  tc  krygcu  :  zy  was  met  inccr  dan 

500  koppen,  en  Jaar  onder  den  Adniirual  ïelt',  bemant: Men  meende  dit  Schip  aan  den  dyk  \m\  Boruciani  te 

brengen  ,   om  daar  mede  de  Spaanfclien  ,   als  uit  ccne 
Schanle,  af  te  vveeren:  maar  het  raakte  by  laag  water  op 
den  grondt  vall  ,  cn  berlle;  kreeg  ook  vry  wat  kogels 
van  Jen  vyandt  ;   wierd  evenwel,  by  hoogen  vloedt  , 
veer  vlot,  en  de  daar  aan  gclecde  Ichaade  wierd  herllelt: 
maar  toen  kreeg  de  Hulk  twee  Ichootcn  onderwater, 
2ulker  vvyie  dat  ze  zonk  ,  cn  wel  300  menfchen  in  zee 
verdronken.  D'  Admiraal  Buifut  zich,  zoo  veel  hy  kon  , 
op  een  plank  bergende,  wierd  eindclyk  ,  toen  de  nacht 
aanquani ,  zoo  magteloos ,  dat  hy  het  opgaf,  cn  meede 
verdronk,  op  den      Junius  i^yó.  wegens  zyne  dappcrheit 
cn  uitmuntende  hoedanigheden  ,  waar  door  hy  den  Staat, 
by  langer  leven  ,  groote  dienften  had  konnen  doen,  zeer 
beklaagt.    Hy  was  een  Zeeuw  fch  Edelman ,  wierd  ,  na  de 
doodt  van Buucic-jj\n Evjoitts Admiraal  was  van  ZecLwdt , 

tot  deze  hoogc 'bedieninge   bevordert:   federt  weiken tydt  het  Admiraal fchap  langen  tydt  aan  Edellieden  bleef, 

maar  het  Vice-Admiraalfch'ap  bequamen  mecll  Zeeluiden, buiten  Adel.    In  den  Paryllen  moordt  wierd  hy  gevan- 
gen ,  maar  ten  laatrten  ,  door  hulp  van  cenige  Monni- 
ken, verlolh  Zyn  Broeder  \v:ls  Charles  Boijbt ,  Gouverneur 

van  yiijjhicrc»  ;   kort  voorheen  ongelukkig  gefneuvelt. 
Na  de  doodt  van  Louis  Boijot ,  gaf  Zierikzcc  zich  aan  dc 
Spaanfchen  over, maar  wierd  na  de  doodt  van  den  groe- 

ten Commandeur  Don  Louis  ,   vermits  de  Spaanfche  be- 
zetting aan  't  muiten  floeg,  cn  naar  Brabandt  trok,  weêr inGuicc,  verlaaten. 

BOISOT,  (CHARLES)  Broeder  van  den  boven- 
gedachten  Admiraal  van  Zeelandt:  hy  was  Gouverneur 
van  FiiUifige»,  en  een  dapper  Edelman.  In  het  jaar  lyyf. 
middclerwyl  dat  de  Heer  van  Hierges^  uit  den  naam  van 
Don  Louis  de  Requefens ^  in  Hollandt  den  oorlog  voerde, 

Buurc»  ,  0/edeivater  ,  Sch-jotihoven  ,  en  U'^aerdt  ingenomen 
had  ,  trachtte  gemelde  Dr^  Louis  het  Eilandt  Schouwen 
te  overrompelen :  quam  met  zyn  Volk  in  St.  Anne-Landt ; 
voer  aan  Fhiiips-landt  over,  en, trok  van  daar  door 
't  water  heeneii  ,  dikmaals  tot  den  buik,  doorgaans  tot 
de  kniën  toe.  Twee  Vaandels,  Franfchcn  ,  Engelfchen  , 
en  Schotten,  ftonden  wel  achtereenen  dyk,  onder  den  Heer 
Charles Boifot ,  om  den  vyandt  af  te  wceren  :  maar  de  Heer 
Charles  wierd  door  de  duillerheit  van  den  nacht,  hoewel 

anderen  zeggen  verraderlyk ,  van  eenen  der  zynen  door- 
fchoten  ;  daar  op  namen  alle  de  anderen  de  vlucht.  Toen 
maakten  zich  de  Spaanfchen  Meelter  van  Brouwershaven , 
daar  de  bezetting  moll  uittrekken  ,  omdat  de  Roomlch- 
Catholyke  Borgers  geen  tegenweer  wilden  bieden  ;  als 
ook,  Itormender-handt,  van  Bommené  ^  en  belegerden 
Zierikzee  ,  daar  in  de  vorige  poft  van  gemeldt  is;  zie  'er 
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gcnoegiaame  blyken  :  maar  de  (lichting, Stichter,  cn  des  p,,,^^ 

naams üorlprong  zyn  zoo  gewis  niet.  Eenigen  mecnendatze  ' van  Bolswirja  ,  uochter  van  Ratbod  dcu  L  gebouwt  zoude  k</>«W 
zyn,  cn  naar  haar  dien  naam  draagen  :  maar  in  de  I'Van-  ;>  i}6. 
Tche,  nochinecnige  andere  oude  Hiilorien  ,  word  hier  ge-  uhhoEi 

wag  van  gemaakt,  en  daarom  dit  ook  verworpen.  Ande-  i>'.t/fA.f 
ren  willen  dat  zekeren  Zi<//u» ,  of  iiorfV/,  Stichter  ofHecrvan  A'mbii 
deze  plaats  gewccll,  en  de  naam  \m  Bolons-  oi Bodels- 
wacrdt  ,  allengskens  in  Bolswaerdt  verbaftcrt  zoude  zyn; 
vermits  vlakke  velden  en  vruchtbaare  akkers ,  wat  hoo- 
ger   omtrent  wateren  of  rivieren  leggende  ,  dikmaals 
/V  rtfr,r/tvï  ochcten  worden.  Noch  anderen,  dat  het  woordt 
B'jdel  oudtyds  Bodem  betekent  heeft,  cn  dat  men  de  lan- 

den, waar  op  öö/jw^/m// legt,  uit  de  zee  als  aangewon- 
nen ,   den  naam  van  Bodelswaerdt  ,  zoo  veel  als  eene 

■waerdt  uit  den  bodem  der  zee  aangewonnen,  heeft  gcgee- 
ven  ,  gclyk  ook  verfcheide  Schryvers  ons  berichten,  dat 
hier  in   het  eerrt   byna  niet  anders  dan  water  was,  uit 
eenen  arm  der  zee  komende;  tuifchen  de  quartieren  van 

Oojlergoo  cn  IVeJlergoo  in,   en  over 't  landt  heenen  fpoe- 
lende  ,  doch  allengs  afgeloopen  cn  verdroogt.    De  over-  j^,.  , 
gebleve  tekens  van  oude  Dyken  ,  fchynen  cenige  kracht  y^rjl^' 
aan  dit  gevoelen  by  tc  zetten.    In  een  oudt  zegel  dezer 
plaatze  ,  waar  van  dc  afdrukzels  noch  aan  oude  brieven  „chtt 
gevonden  worden,  leeftmcn  de  letters  Sijrillum  Burgen-  ̂ yf^.^ 

Jitim  Bodelswaert.    Het  groote  (ladts  zegel  heeft,  Sigtlhm  ' civiur/i  de  Bodelsvart.     Van  het  bouwen  dezer  iladt,  zegt  Winf), 
de  Heer  Pierhts  14'^infemius  ,  Hiltory  fchryvcr  der  Staten  iWi. 
van  Vrieslandt,  dit  volgende:  „  Zy  is  gefundeert  geweeft 
„  op  eenen  hoek  der  Middcllandtfche  zee,  welke  veel- 
„  tydts  met  den  eenen  arm  uit  den  Yflelrtroom  ,  daar  nu 
„  de  Zuiderzee  is  ,  inbrak ;  ter  plaatze  daar  Take-zyl 
„  legt  ,  en  voort  vloeijcnde  door  de  waterige  gronden , 
„  tot  ixm  Bolswaerdt  vlietende,  doch  hier  van  den  hoogen 
„  dyk,  of  de  zanden  gefluit  zynde,  wydcr  opliep  naar 
„  Rauiuart ^  Hulzum ^  Leeuwarden^  en, ten  Noordvveflen, 

„  naar  Beergtrm ,  Berlicum ,  en  d'omgelege Dorpen,  cn  by 
,,  Minncrtsga  weêr  in  de  zee  uitfchoot.    Aan  deze  Mid- 
„  dellandtfche  ,  of  Middel-zee,   op  de  gemelde  hooge 
„  zanden  en  gronden  ,  zyn  voortydts  gelegt  de  gronden, 
„  of  fundamenten  van  deze  Stadt  Bolswaerdt ,  gelyk  de 
,,  fituatie  noch  hedendaags  toont.    Want  in  het  Zuid* 
„  ooften,  daar  de  ftraaten  leggen  genoemt  de  Pehftraat  ̂  

„  Hoogjiraat  ̂ t  Zandt  ̂   endeZ>y'X',  zyn  dezelve  veel  hooger „  dan  de  andere  ftraaten  der  Stadt ,  welke,  tot  naar  de 

,,  groote  Kerk  waterpas  afgemeeten  ,  ongelooflyk  veel  laa-  ' ,,  ger  zyn  bevonden.    Dus  is  vcrmoedelyk  Bolswaerdt 
,,  eerft  bebouwt  geworden  in 't  Zuiden  ,  daar  nu  de  Hoog- 
„  (haat  en  Merktrtraat  is  ,  alwaar  ook  voortydts  het  ou- 
„  de  Stadts  huis  heeft  geftaan.  Bolswaerdt  legt,  als  gezegt  \k\i 
is,  in  de  Vriefche  Grietenye  IVonjeradeel ,  in  het  quartier 
IVeJlergoo  ;  heeft  ,   ten  Ooilen  ,   Noorden,  en  Noord- 

lit 

Winn. 

een  wydloopig  verhaal  van  in  Hoofts  Nederl.  Hift.  en  an-  ooilen  ,  zeer  fchoone  hooge  Wei-  en  Bouw-landen;  ten 
Weften  en  Zuiden  veele  Meeren  ,  zeer  vifchryk.  De 

Idem 
Hooft, 
ibidem 
e«/.4il. 
i.ie  l>  C. Bor.l. 

M.  Al- t'ing  Hot. 
Certn. In''.  P  U. 
hUtn 

ibid. 

deren  ineer.  In 't  jaar  i5'74  had  Prins /f^/V/f»?  van  Oran- 
jen  dezen  Charles  Boifot  naar  Engelandt  gezonden;  die 
hem  van  daar  berichte  ;  dat  Don  Louis  de  Requefens^  Ber- 
nardin  de  Mendofa  afgevaerdigt  hadde  aan  Koningin  Elifa- 
beth om  Haare  Majefteit  daar  toe  te  brengen  om  te  be- 

willigen, dat  de  Vloot  van  den  Koning  van  Spanjen  , 
die  hy  tegen  Nederlandt  toerufle,  de  Engel fche  Havens 
zou  mogen  aandoen;  en  dat  zy  van  alle  Verbonden,  die 
zy  met  de  Rebellen  mogt  hebben  gemaakt,  afftappen  zou; 
nevens  't  antwoordt  van  Eltfabeth.,  enz. 
BOKELSDYK  noemt  Floris  de  vyfde,  in  zynen 

giftbrief  van  het  jaar  izSi.  een  Bewindt,  of  Droftampt. 
Het  is  noch  hedendaags  in  wezen  ,  met  den  name  van 
BEUKELSDYK,  dicht  by  Delfshaven. 

B  O  L  S  V  A  R  D  I A  is  een  oude  Kooplladt  van  Ooft- 
Frieslandt ,  doch  onzeeker  van  wat  tydt,  het  is  ook  een 
vrye  Ryksftadt.  Men  ziet  aldaar  de  hertimmerde  Kerk 

der  Francifcanen ,  gedicht ,  volgens 't  getuigenis  van  ̂ f/jo?^- 
»aj-,  in  den  jare  1281.  Deze  plaats  heeft  haareu  naam 
zonder  twyfel  gekregen  va.n  Bodelo  ,Bolo  ,Boele ,  die  toen  ter 
tydt  een  aanzienlyk  man  is  geweeft ,  en  Heer  van  de  JDcitlj 
of  hoogte,  daar  dezelve  op  gebouwt  is,  hoedanige  hoog- 

ten de  oude  Cauchen  en  Vriezen,  volgens  het  getuigenis 
va.n  Plrnius^  plagten  op  te  werpen  ,  om  de  hoogfte  vloe- 

den daar  op  te  ontwyken.  Deze  ftadt  heeft  gelegen  aan 
het  Boerdtep,  (  Burdipa)  BORNEDA  genoemt  in  de  kaart 
van  denHeere  Alting,  het  welk  weleer  een  inham  van  de 
ïee  was:  doch  nu  ter  tydt  legt  zy  vry  ver  van  het  ftrandt, 
tullchen  zeer  vette  Wei-  en  Bouwlanden.  In  grootte  is  zy 
de  derde  ,  onder  die  aan  deezc  zyde  van  de  Lauwers  leg- ! 
gen,  en  heeft  den  rang  naaft  aande  Hoofdtftadt :  (zie  ver-  I 
der  hier  van  op  de  volgende  poft  van  BOLSWAERDT.)  | 
BOLSWAERDT,  de  eerfte  groote  Stadt  van  het 

ibid. 

ftadt  legt  ovaal  of  eirondt.   Ten  tyde  van  P.  IVtnJemius, 

in  't  jaar  1622.  was  ze  2000  treeden  groot.  M.  Zetkrus zegt  het  zelfde  omtrent  20  jaren  daar  na.    De  groote  znl 
Parochiekerk,  van  St.Marten  ,  is  begonnen  gebouwt  te  itimr, 

worden  in  't  jaar  1446.  ter  plaatze  daar  algereeds  eene  Gen 
kerk  ftont  ,  die  door  oudtheit  ganfch  bouwvallig  was;  torn 

een  gewis  teeken  dat  de  Stadt  zeer  oudt  moet  zyn.  /■.4;. 
Voortydts  waren 'er  drie  klooftcrs  binnen;  het  Minnebroe-  j ders  of  Francifcaner  Convent  is  het  oudtfte;  omtrent  het 

jaar  15-80  ganfch  ,  bchalven  de  Kerk  ,  verwoeft  gewor- den, welke  Kerk  op  ftadts  koften,  onder  het  bewint  van 
Jonker  Johan  Heerma,  Herke  Hcerckcs  Goudtfmit ,  cn  Frans 
Rinnerts  Rollema.,  als  Kerkmeefters  ,  in  de  jaaren  1620  en 
1621.  weder  aangevangen  is  te  verbeeteren,  uit  aanmer- 
kinge  van  haare  oudtheit ,  als  al  gebouwt  geweeft  voor 

I28r.  blykcns  d' inftru£lie  in  het  Choor  gevonden.  Het tweede  ]<loofter  was  van  de  Johanniter  broederen;  ftonr 

voortydts  op  't  Zandt,  in  't  Dorp  Pi-njam.  doch  vermits de  landen  zeer  van  de  zee  afgeknaagt  wierden  ,  heeftmen 

het  in  't  jaar  1 5'i  f .  binnen  Ba/m^tW;  overgebragt,  daar  voor- 
heen't  oude  Gafthuis  plagte  ftaan,  hetzelve  heerlyk  opge- 

bouwt,  en  met  eene  fchoone  Kerk  voorzien ,  die  omtrent  het 

jaar  ij-óy  afgebroken  wierdt.  De  niewe  Biüchop  van  Z.fi7a- warden..  Heer  Cunerus  Petri,  joeg  de  Monniken  uit  dat 
Convent  ,  en  trok  de  inkomften  aan  zich.    Het  wierd 

in  't  jaar  1612  ter  neer  geworpen  ,   en  de  boaw^ftofFen 
wierden  verkocht  ,  om  in  en  aan  dc  dyken  tc  gebruiken. 
Het  derde  kloorter  was 't  Convent  van  den  H.  Geeft ,  bjr 
St.  Jans  Poort,  daar  Bagynen  met  eenen  P.iter  in  plagten 
tc  woonen,  nevens  eene  Priorin.    In  het  jaar  1Ó14  wierd 
het  oud  Raadthuis  afgebroken  ,  en  op  den  11  x\pril  van 
dat  jaar  de  grondtveften  van  het  niewe  begonnen,  waar 

lat 

IViim 
ibiü 

Brugm.      üuj^owAtKUl,  de  ecrlte  groote 

-voorScr.  quartier  IFeJiergoo  in  Vrieslandt  ̂   cn  de  tweede  der  Steeden  j  van'dc  Burgcmeefter  Rcynier  Harings  den  eerften  ftcen  Ici 
X/-.»  91.  in  de  vergaderinge  van  Staten,  en  gemeene  Landtsdagen: !  Algereeds  omtrent  het  jaar  1300  hadt  Bolswaerdt  eene 
^J^'^n  legt  eene  groote  myl  weegs  van  de  Zee  af,  byna  twee  ~  ' Duitfche  mylen  ten  zuiden  \z.\\Franeker drie  van  Z.?f«- 

vjarden.,   en  twee  van  Sneek  ;  ftaat  in  verbondt  met  de 
Haufe-ileedeti.   Dat  dit  eene  oude  lladt  is ,  daar  van  zyn 

T>icl 

ChIcc. 

Munt:  de  ftempel  van  het  jaar  vani373  word  noch  in  de 
ftadts  kift  bewaart.  De  Stadt  is  verfcheide  zwaare  rampen 

van  brandt  onderworpen  geweeft.  In 't  jaar  133Ó  wierdea 
vier  hoadert  en  zes-en-dertig  ,   en  1475-.  den  ly  Aprif, 

omtrent 
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urum  omtrent  200  huizen  in  d' adche  gelegt.  In 't jaar  i^iS'- is  7C  door  de  Gclderfche   Soldaaten  ,   de  Zvjarten-hoof 

duiver,  gcliccten  ,  byna  geheel  afgebrandt.    Terwyl  Bolswaerdt 
ft,  02.  met  2yne  nabuuren  in  oneenighcit  ftont  ,  heeft  het  veel 

"  schot-  moeten  lyden  van  hen  ,  die  aanfpraak  van  eigendom  op 
r.^r.    de  ftadt  maalcten  ,  ook  haar  met  Saxifche  en  üeiderfche 
567.  Soldaten  befprongen.    Toen  Luwo  Luzviftgius,  met  7,yn 

Broeders  toon   Goslicns,  over  het  gebiedt  in  Bolswaerdt 
twiftig  geworden  was  ,  wierd  de  Itadt  door  de  Saxifche 

Idem  '^vapenen  ,  ten  diende  van  Goslicus,  zeer  verdrukt :  Zy 
'  waren  in  l/neslandt  gekomen,  en  hadden  ter  dier  tydt  een 
end  van  de  Vryheit  der  l^riczen  ,  en  te  gelyk  ook  van 
't  Verfchil  dezer  Heeren  gemaakt.    Onder  de  woedende 
cn  verwoeftende  faélien  van  de  Schleringers  en  Vetkofcrs  , 
moll  Bolswaerdt  niet  weinig  uitftaan  ;   want  het  wicrd 
dan  van  d'  eenc,  dan  van  d'  andere  party  ingenomen.  In 
het  jaar  T496  heeft  Hertog  Albrccht  van  Saxen  de  ftadt 

Bolswaerdt  verovert  en  geplondert:  maar  in  't  jaar  ifió. \\\e\AeVi  ̂ eBolswaerders  het  Hollantfch  gewelt,  tot  hun 
voordeel,  buiten,  wordende  van  de  Gelderfche  krygs- 
knechten  befchermt  :  maar  toen  ïy  aldaar  groot  gebrek 
leden,  boden  zy  den  Burgundifchen  de  lladt  aan,  tegen 

'  betalinge  van  hunne  achterftallige  bezoldingc  ;  zy  ontfin- 
gen  600  Emdcr  guldens  ,  en  leverden  de  plaats  in  han- 

den van  den  Burgundiër.    Dus  quam  Bolswaerdt  ,  onder 
Keizer  Karei  den  V.  en  het  huis  van  Onjienryk :  daar  in 
wierd  veel  gefchut  gevonden ,  door  lange  ,  öi grouie  Fier 

tdenHollantfche  Scheepen  ontnomen.  Niet  tegengaande 

'Mmt.  deStadtnu  -xiwOoftenryk  gelevcrt,  en  op  dusdanige  manier 

;,G„,Vf,  aan  K^r^/ gekomen  was,  wierden'er  de  Gelderl'chen  wel 167.   haart  weer  meefter  van,  cn  behielden  Bolswaerdt  tot  het 
tori.    j^^""  if^S- want  toen  quam  het ,  door  der  Burgeren  beflel, 
ef//»l,  wéér  aan  Keizer  Karei.  Onder  de  Oorlogen  tufTchen  Ko- 
■fth.  V.  ning  Philips  den  II \m  Spanjen  ,  en  den  l^^ereeaigdc-n  Staat , 
'.Car.  bleef  f^rieslaxdt ,  en,  in  Vrieslandt,  de  üadt  Bolswaerdt 
^^7'   ook  in  geen  ruft.    Eenige   Edelen  ,  Doco  Marti^a,  Syds 

Bothnia  ,  Titte  Hnttingcr ,  Serp  Galama  ,  en  Pteter  Cammtn- 
ga  ,  ziende  dat  Prins  IVtllem  van  Oranje  tegen  de  Spaan- 
fchen  voorfpoedig  begon  te  worden,  en  veelerwegens 
een  eindt  van  zync  tirannye  maakte,     hadden,  federt 
een  wyle  tydts,  een  goedt  deel  van  het  Volk  op  hunne 
zyde  gekregen,  met  voorneemen  ,  om  ook  het  Spaanfihe 
jok  van  Vrieslandt  af  te  fchudden.   In  't  jaar  15-72  dacht  hun 
den  tydt  geboren  te  zyn,  om  't  belluit  tot  de  daadt  te 
brengen,    üoco  Martina  fchreef  aan  den  Overften  Sonoy 
om  vier  of  vyf  Compagniën  Soldaaten,  doch  kreeg  'er 
maar  een  ,  onder  Commando  van  Hero  (Hooft  noemt 
hem  Horfo)  Bitma:  maar  de  Grave  van  den  Berg  fchikte 
hem  den  Heer  van  Neder-Wormter  toe;   die  in  aller 
hanft  4C0  niewe  krygsknechten  Hgtte  ,    en  eene  fterke 
Schans   in   de  Kutnder  bcmagtigde.    Het  hof  van  Fr/a- 
landt  zocht  wel  tegenftant  te  doen  :  maar  haaO:  quam  het 
in  eenen  anderen  Haat  ;  vermits  Bolswaerdt  niet  alleen, 

I  P  C  maar  ook  Sneek  en  Franeker de  (zoo  genoemde )  G^^ce';^ 
jor.ó.i.  binnen  lieten;  die  daar  op  ook  Stavoren  bemagtigden. 

1178.    Eenen  Johannes  Janszoon  geheten  ,  predikte  d'eerlle  maal 
yScho-  te  Bolswaerdt  op  d'  Onroomfche  wyze,  in  der  Minre- 
\.ms.    broederen  Kerk.    Dus  hebben  de  Vereenigde  Provintiën 
\.v4in  over  al,  daar  zy  meeÜer  wierden  ,  de  Gereformeerde  Re- 

!«■«/.    ]igie  wel  ingevoert  ;  doch  't  werk  was  noch  ruuw  en 
|"'''4-   onbefchaafr.    Alzoo  Grave  IVillem  van  den  Berg.,  op  eene 
'.Wm-  fchendige  wyze,  voor  de  Spaanfchen,  uit  de  Gelderfche  en 
mms.  Overyffelfche  Steden,  gevloden  was,  waar  door  hy  de  zaa- 

ken  van  Prins  14'lllem enz.  diervoegen  als  ze  toen  waren, 

in  't  hoogfle  gevaar  had  gebragt ,  kon  die  Vorlt  de  Provintië  j 
van  Vrieslandt  niet  fpoedig  genoeg  byfpringen.  Dieswee-  j 
gen  gingen  Bolswaerdt.,   Franeker.,  &c.  weer  aan /?o^/ej- , : 
en  de  Spaanfche  zyde  over,  en  wel  voornamelyk  door  de  ! 
trouwloosheit  van  Grave  Joos  van  Schouwenberg.    Nader-  ! 
handt  hebben  echter  de  Spaanfchen  het  geheele  Landt  \ 
moeten  verlaaten.  Toen  de  ünië  te  Utrecht  gefloten  was , ; 
%yn  Leeuwarden  .,  Sneek,  en  Franeker  meede  in  dat  ver- j 
bondt,  nevens  eenige  Grietenyen  en  Edelen ,  getreeden  : 
maar  die  van  Bolswaerdt meerendeel  van  de  R.  Catho- 
lyke  Religie,  geraakten  daar  door  in  zwaare  onruften: 
de  Omroomfche  party  wilde  zich  in  de  gedachte  Unte  be- 
gecven,  de  Roomfche  geenzins  :   Echter  wierd  de  laatlle 
party  ingetoomt,  eene  niewe  Magiftraat  aangeftelt,  het 

'■otius  verbondc  aangenomen,  en  Rnardus /Icronius  ,  een  geleert 
^«M».  Predikant  binnen  Alkmaar.,  aldaar  ten  Leeraar  beroepen. 
>»Jm.  Men  houdt  het  voor  gewis  ,  dat  ten  tyde  aU  de  Stadt 

Bolswaerdt  gefticht  en  opgebouwt  wierd  ,   de  zee  daar 
dicht  by  gcweell  is  ,  maar  dat  ze  naderhandt  veel  van 
haare  diepte ,  door  den  aanwas  van 't  landt,  verloren  heeft. 

Petit.  Van  Bolswaerdt  is  geboortig  geweell  Petrus  Jacobi  Thabo- 
edtrl.  rita.,  Mathematicus  en  HiJJoricus ,  die  de  Vriejlhe  gefchiede- 
fuhl.  van 't  jaar  781  tot  1521  heeft  byeen  gebragt:  des- 
Ztil.   gclyks  Sujf  ridus  Rudolphus   Sterkenburger die  ook  eene 

liijlory  van  Vrieslandt  uitgegeeven  heeft.     Onder  't  Claflls 
'^a^   van  Bolswaerdt  en  IVorkur/i  behooren  de  Dorpen  en  Predi- 
wj»""  kanten  van  Uojierend  en  Hydaerdt,  van  Mol^uerum ,  van IVommcls ,        CaaJI en  \^a.  Ferwotide ,  \an  Longcrhou , 
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en  Schet/ens ,  van  Tjerkvjcrt.,  cn  Eedgum,  van  IVytmarfum ^ 
van  Schruedt ,  van  Arum  ,  van  Makkum  ,  van  Parrega  , 
Hiejlum,  cn  Groenterp  ,  van  IVarns en  Schart,  van  Pin- 
fium,  en  Surich,  van  Idfegahuifen ,  en  van  Piaem ,  van 
hirgwert,  Hichtum  ,  cn  Uertwert ,  van  Koudum  ,  van 

If^ens  ,  en  Engwiemm  ,  van  Exmorra  en  AlUngawier ,  van 
Ttens;  dan  noch  de  Kerken  en  Predikanten  van Zio/jiy^er^, 
IVorkum,  Hindelopen  ,  en  Stavoren. 

Alles  ,  wat  boven  van  de  Stadt  Bolswaerdt  is  aangetc-  Schotan. 

kent,  vindtmen  omtrent  doov  C.  Schutanus ,  \myne  Be-  Befchr.' fchryving  van  Frieslandt ,  beveiligt  ;  ook  verwerpt  hy  v.Friesl. 
ganfch,  als  een  onwaerdig  verdichtzel  ,  dat  de  Stadt  den  /.  253. 
naam  naar  Bolswma  ,  dochter  van  den  Friefchcn  Koning  *34. 
\KaHbodus,  zou  draagen ;  en  Itaaft,  als  iet  dat  vader  gaat,  230. 
jdat  de  naam  zooveel  betekent  als  Bodels-weert ,  zonder 
daar  verder  iets  ,  tot  verklaringe  ,  by  te  doen.  Hy  ge- 

tuigt voorts  dat  zy  oudt  is :  en  eene  oude  zitplaats  der 
Verkoperen  is  geweell ,  ook  dat  zy  in  die  tyden  veel  heeft 
uitgeftaan.  Onder  de  Anze-Stceden,  fchryft  de  gedachte 
Schryver  ,  iszy  van  oudts  geweeft,  namelyk,  des  Ceul- 
fchen  derdendeels  ,  dat  hy  uit  zekere  certificatie  van  de 

Vergaderinge  te  Geulen  ,  bekomen  in  't  jaar  I5'49.  be- 
wylt;  waar  onder  hy  noch  dit  volgende  kortelyk  ftelt; 
Om  haar  fleur  in  neeringe ,  is  zv  onder  de  Anze-Steden  geim- 
matriculeert  onder  den  Keizer  Sigismundus,  in  ̂t  jaar  1422. 
De  Stadt ,  vervolgt  hy  ,  heeft  zich  voorzien  met  akkoorden., 
beding ,  en  verzoek  van  rechten  ,  cn  Privilegiën ,  op  dyken  , 
vaarten,  zylen ,  en  anderzins;  itit  dezen ,  befluithy,  blykt , 
dat  ze  in  z.eevaart  en  handel  heeft  gebloeit  in  voorige  tyden. 
Waar  op  hy  aantekent :  V  Geen  mt  by  Neering  tot  voordeel 
dient  ,  word  by  verloop  tot  lafl ;  dcvjyle  de  zenuwen  om  te 
draagen  verzwakt  worden.  Vervolgens  meldt  de  gedachte 
Schryver;  dat  Keizer  Karei  de  Stadt  de  helft  van  den 
accys  der  bieren  ,  die  in  haar  gedronken  wierden,  by 
eene  Handveft  van  den  3  Eebruary  ,  in  't  jaar  if74.  heeft 
toegedaan  ,  en  dat  het  laatfte  Reglement  op  de  Raadtsbe- 
dellinge  is  gemaakt  in  's  Gravenhage,  van  d'Algemeene 
Staten  ,  in  't  jaar  1637.  in  dien  tydt ,  voegt  hy  'er  ten  flot 
by  ,  doe  de  Steden  na  eigene  en  Drye  kiezinge  der  Magijlraaten 
■zw</f/ii'e»,  waar  ophy'taflchrift  van di-t Reglement,  van  voor 
en  na  reden  gelyk  zynde ,  dat  aan  d^  andere  Steden  ter  zeiver 
tydt gegeeven  was,  zoo  als  hy  fchryft,  in  't  geheel  laat 
volgen.  Daar  op  tekent  hy  wyders  aan ,  dat  deze  Stadt 
voornamelyk  begofl:  te  bloeijcn  omtrent  den  jaare  1300. 
en  dat  zulks  uit  de  bovengemelde  brieven  van  Sluizen, 
Dyken,  en  Vaarten  blykt.  De  groote  Parochiale  Kerk , 
op't  Noort-ooften  van  de  Stadt  gedicht  ,  vindtmen  als  de 
fchoonde  van  ganfch  Frieslandt ,  niet  alleen  door  den  Heere 

Schotanus,  maar  in 't  algemeen  van  allen,  die  haar  met  op- 
merkingc  gezien  hebben,  in  vergelykinge  met  al  Ie  andere, 
geroem.t  ,  die  in  20  jaaren  volbouwt  is.  Eene  Capél,  te- 

kent die  Schryver  verder  aan  ,  daat  'er  ook  over  een  wa- 
ter ,  de  Capél  van  miraculen  genaamt,  ter  eere  van  onze 

Lieve  Vrouwe  uit  de  Zeven-lVolden  :  eertyds  met  grooten 
toeloop  bezocht,  als  hebbende  groote  verdiende  van  aflaa- 
ren.  Ook  is  'er  een  heerlyk  Weeshuis  gedicht,  en  mil- 
delyk  begiftigt  van  eenen  Nanne  Reins ,  en  Hid  zyne  Huis- 
vrouwe,  in 't  jaar  1542.  gelyk  mede  een  Gadhuis  met  een 
Kerk,  ingewydt  door  een  Kardinaal,  daar  toe  geladigt 
van  Paus  Paulus  Secundus  ,  in  't  jaar  1474.  Noch  een 
Armen-huis  ,  daande  tegen  over  de  Kapel  Ie  van  mirake- 

len, dat  zes  Voogden  met  een  redelyk  inkomen  heeft. 
BOMELE ,  anders  BOMMEL ,  is  een  aanzienlyk  deedtje 

van  Gelderlandt  ,  op  de  dinker  oever  van  de  Waal  ,  en 
word  met  den  toenaam  van  SALT  gemeenlyk  onder- 
fcheiden  van  een  ander,  het  welk  den  naam  van  Maas- 

bommel heeft,  als  zynde  een  dorp  gelegen  aan  de  Maas. 
Het  is  onzeeker  of  het  dezen  naam  gekregen  heeft  van 
een  Zoutkeet,  of  ergens  anders  van  daan.  Het  blykt  uit 
den  Blaffert ,  of  de  Lyjl  d\e  Heda  o^geeïi ,  dat  het  den 
naam  van  een  deedtje  [villa)  al  gehadt  heeft  in  den  jare 
Q98.  als  het  door  gifte  van  Keizer  Otto  den  derden,  en 
Henrik  den  tweeden  ,  in  den  jare  1003.  gekomen  is 
aan  de  Kerke  van  Utrecht  :  Zie  hier  brceder  van  op 
BOMMEL. 
BOMLREWERT  is  een  gedeelte  van  de  oude  idem 

Batauw,  toen  die  geheel  aan  een  was:  nu  ter  tydt,  nadat  ibid. 
de  droomen  een-  en  andermaal  met 'malkander  vereenigt 
zyn,  is  het  een  Eilandt  ,  behoorende  onder  Gelderlandt. 
Al  wat  de  Bilfchopppn  van  Utrecht  met  becdelen  hier 
verkregen  hebben,  is  te  leen  gegeeven  aan  de  Furden  van 
Gelder  ;  gelyk  blykt  uit  de  Lyd  der  Leenmannen : 
doch  in  wat  tydt,  of  onder  wiens  bedier  deze  vereenigin- 
gen,  of  f  zamenloeijingen  van  Maas  en  Waal  gekomen 
zyn,  is  niet  zeer  blykbaar.  Indien  dezelve  ,  volgens  het 
gemcene  gevoelen  ,  door  Meroveus  gemaakt  waren,  zou- 

de dit  al  eenige  eeuwen  ,  eer  dat  die  lyd  opgcdelt  en 
vermeerdert  is  ,  een  Eilandt  geweed  zyn.  Men  behoeft 
niet  te  zegeen  ,  dat  het  den  toenaam  van  Bommel  als 
naar  zvne  Hooftplaats  heeft. 

BOMMEL  (DEN)  een  Hollandtfch  Dorp  in 't  Pj» 
Bailjuuwfchap  van  Putten ^  in  't  jaar  iy2Ó  bedykt.    Het  is  lionvtt T  z  1700 
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1700  gemecten  groot,  cn behoort cigcntlyk onder 
ïic  op  PUTTEN:  het  word  auii  dc  Polders  vun 

bcter  Col\»s-pl,ut ,  gerekcut:  is  in  het  jaur  1622  aan  Jonk- 
heer FrtM^üis  vu»  /iiirlfc» ,  Heer  van  Sur.nuchdyk.,  voor  om- 
trent 6x)Oo  goudc  kroonen  verkocht.  Den  Boivmel  heeft 

Kerk  en  Predikant,  llaande  onder  het  Claflls  vau  AW« 
cn  Pullen. 

BüiMMEL,  (MAAS)  een  Dorp  onder  GeUer- 
Undi,  h\  üc  OirrU'iuwc:  zie  op  MAASBOMMEL. 
BOMMEL,  een  Stadt  in  Gclderlandi.,  in  de  oude 

HundtveÜen  gezegt  S  ALT-BOMMEL,  in 't  Latyn 
Bumelia  ,  ot'  Bumclia  Saünarum  ,  ook  wel  de  Hang  van 
Üc*w»/t7  peheeten :  het  legt  in  't  wetten  van  Gcldcilnyjdt , 
aan  de  rivier  de  Maal,  op  een  Eilandt,  aan  de  Ilinker- 
handt  van  de  gedachte  rivier  ,  zynde  een  arm  van  den 
M\H,  die  met  de  Maas  liet  Eilandt  omvangt  ,  en  van 
zommigen  voor  het  eigentlyke  en  oadc  Baiavia  gehouden 
■word;  vermits  aan  't  begin  van  dit  Eihindt  de  Alaas  ci\ 
U'aal  t'zamen  loopcn,  doch  (Iraks  zich  weer  Icheidende, 
cn  elk  ecne  byzonderc  loop  neemendc,  aan  't  einde  van| 
dit  Eiiandf,  by  Loitveftcin,  wcêr  vereenigen,  en  geza-| 
mentlyk  onder  den  naam  van  de  Maas,  na  het  voorby^ 
loopen  van  verfcheide  Eilanden,  in  de  zee  Horten,  gclyk 

het  van  JiiHus  Cujar  in  zynen  tydt  al  befchrcven  is.  Sah-\ 

Bommel,  oi'  dc  Jhm^  va»  Boynmcl,  in  d'oude  brieven,  tenj onderfcheidt  van  Maas-Bommel,  gehccten,  dat  vyf  uuren 
hooger  aan  de  Maas  leit,  in  het  Ampt  tuflchen  Maas  cn  j 
Waal,  ook  met  lladts  gerechtigheden  voorzien.    Bommel \ 

legt  ruim  twee  mylen  van  V  lieriogen-bofch ,  en  ruim  zoo 
verre  van  'Thtel,  zeven  uuren  gaans  van  Utrecht,  aan  welk 
Bisdom  Keizer  Otto  de  lil.  in  't  jaar  998.  en  Keizer  Henrik , 
de  II.  Jtm'tor,  in  't  jaar  1013.  Bommel  opgcdraagen  heeft : 
Gelyk  dan  ook  de  oude  brieven  getuigen  dat  Wkking  , 
Voogdt  van  Gelder,  omtrent  het  jaar  1021.  als  Leenman  i 

van  Billchop  Adelbotd,  en  in  't  jaar  128Ó.  Grave  Reinald', olilcnc  van  Gelder,  als  Smalheer  des  Hertogs  van  Br^^i{'^^W^,  die, 
deVrb.    een  Leenman  van  den  BUfcbop  vz.n  Utrecht  was,  deze, 
Germ.    plaats  in  bezit  hebben  gchadt.    Tot  op  het  jaar  1230  is 
Inf.       Bomm.el  noch  een  Dorp  geweeft.     Ter  dier  tydt  deed 
ƒ>  407-    Otto  de  Hl  van  Najjauw,  de  Zevende  Grave  van  Gelder  en  ; 
G.HaJf.  Zutphe»  ,diiDorp  bemuuren,en  maakte  het  tot  eene  Stade,  i 

Binnen  Bommel  is  een  Kerk,  uitlleekende  in  oudcheit,] 
en  te  gelyk  in  helder  daglicht,  van  een  evenredig  maak- 
fel,  vermits  het  ganfche  gebouw  alleen  onder  het  beltier  j 
van  eenenWerkmeeltcr  is  begt)nncn ,  en  voltrokken.  In't 
jaar  1304  wierd  ze  door  Gerard  van  Arir7^i«w,Schatmeefter 
\-i.\\\^x\&X  Utrecht,  nevens  andere  Domheeren,  en  Dc- 

Povtan.  licns  ,ingewydt.  De  Kerk  praalt  meteenenTooren,die  in 
ijld.      geheel  Gf/i^er/^?W^  geene  wedergade  vindt,  en  noch  hoo-i 

ger  aan  de  wolken  (volgens  Pontanus)  reikt,   dan  del 

St.  Mariens,  oi  den.  Dor/2s  Toorcn  t'' Utrecht ;  de  fpits  is  'er  | van  door  eenen  geweldigen  blixem  afgebrandt.    Jan  de 

Bye,  in  zyn  leven  Dykgraaf,  en  Bargermeeller  van  Bom- 
mel, heeft  'er  dit  vaers  op  gemaakt,  dat  noch  binnen  de 

Kerk,  onder  d'afbeeldinge  van  den  ouden  Tooren,  (laat. 
H/eC  habVIt  tVrrIs  fastIgIa  fVLMIne  flagrans 
CorrVIt  AC  TOTO  VertICe  nVda  stetIt. 

Welk  Latynfch  Chronohgicon  ,  of  jaartallig  Gedicht  , 
Heer  Andreas  Schadé ,  van  IVcftrura,  aldus  in  onze  Neder- 
landtfche  taal  nagcbootfl  heeft: 
Voor  Dat  het  bLlXeM  VVVr  zlin  hoogjle  Jlak  In  brandt 
zoo  Jiont  dit  fchoone  fplts  hier  praChtICh  op  geplant. 

Het  Latynfch  vaers  in  de  Kerk ,  onder  den  afgebeelden 
ouden  Tooren,  als  die  voor  het  afbranden  van  de  fpitze 
was,  ziet  men  als  gezegt  is,  noch  aldaar.    Maar  onlangs 
geleeden  heeft  een  diergelyk  onheil  dezen  Tooren  weder 

getroffen:  den  26  Julius  169Ó.  viel 'er  een  zwaar  onwe- der,  met  vreelfelyken  donder,  over  de  Stadt  Bommel, 
en  de  blixem  floeg  in  dit  beroemt  Gebouw,  waar  door 

het  tot  aan  de  eerltè'  tinne  afbrandde.    In  't  jaar  1319.  ais 
Relnald  van  Najjaiiu)  de  II.  laatfle  Grave ,  en  eerlte  Hertog 
van  Gelder,  zynen  vader,  Grave  Reinald  den  I.  ganfch 
wrevelig  gevangen  hield;  en  op  de  tu/Tchenfpraak  van 
den  Grave  van  Hollandt  ,  en  andere  Grooten  niet  pafte, 
hebben,  onder  meer  anderen,  de  Heeren  van  Buur  en,  en 
van  Arckel,  zich  tegen  hem  aangekant :  zyn  met  een  hoop 
volks  in  de  Bommeler-Waerdt  gevallen,  en  hebben  Bom- 

Pontan  ̂ "^^^  ï^^'^ï'i  overweldigt  ,  geplondert  ,  cn  verbrandt  :  zie 
Geld  "e-  ̂^^'^        breeder  Vojfius  en  Pontanus.    Onder  de  razende 
fch.  \\b.  faöicn  van  de  Bronchorfters  en  Heeckerens  in  Gelderlandt , 
ƒ.  114.    (immers  zoo  moortdadig  en  verwoeltende  als  der  Hoek- 
Voffiits    jchen  en  Cabeljauivfchcnxn  Hollandt,  der  Schleringers  en  Vet- 
jaarb.     koopers  \n  Vries  landt ,  der  Gibel/inen  en  Guelphen  in  halten, 
-v.  Uoll.  van  de  Roode  en  Witte  Roos  in  Engelandt )  wierd  Bommel  in  het 
enZeel.  jaar  1366.  op  St.  Matthys  dag,  door  Gooj'en  van  IVaderik , 
P-l^l-    of  Varick,  met  ccnige  Hoekfihen,  beklommen  ,  ingeno- 

men, en  zeer  Iterk  bezet;  doch,  des  niet  tegenftaande ,  in 
't  zelfde  jaar  door  Hertog  Eduard  van  Gelder  weer  ver- 

Idem    overt.    Binnen  de  verten  van  i'^/^-Bo;»»?^/ plagt  een  Blok- 
Pontan.  huis  te  ftaan,  dat  van  de  burgers ,  als  een  Dwinger  hunner 

ƒ  I4J.    vryheit,  in  't  jaar  if37.  tot  den  grondt  toe  ter  neer  ge- 

hift. 
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fmecten,  en  afgebrandt  wierd.    Uit  deze  Stadt,  cn  \ 
Landt  van  Bommel,  zyn  ierfcheide  vermaarde  mannen 
gefproten,  namelyk,  onder  de  Krygslieden,  de  zoo  zeer 
beruchte  Marlen  va»  Roffum;   onder  de  Geleerden,  de 

voortreffelyke  Rechtskundige  Elbertus Leoninus ,  Cancelier  lejchr'. van  Gelderlandt;  ook  Gerardiis MoringiHs,een  beroemt  Godi-  u,  tJt  j, 
geleerde  in  zynen  tydt,  en  Profelfor  in  de  Academie  te  ƒ.  ̂8. 
Lctiven;  als  jook  Henrtcus  Bommelttis'.  zie  op  BÜMME- 
LlUS,  ( HENRK^IUS )  en  meer  anderen,  die  wy  voor- 
by  gaan.    In  de  algemecne  onrullcn  dezer  Nederlanden, 
onder  Koning  Philips  den  II.  van  Spanje»  ,  zyn  die  van 
Bommel  d'  eerlle  ,  nevens  cenige  Steden  in  Hollandt  en 
Zee'andt  geweeil,  die  de  zaak  van  de  (ïcreformeerde  Re- 

ligie, en  de  vryheit  van  het  Vaderlandt  beyvert  hebben, 
en  dezen  hunnen  yver  in  't  jaar  15-72  getoont ,  als  xy  zich 
van  't  Spaaniche  jok ,  door  handtbiedingc  van  Prins  Wil- 

lem van  Oranjen,  en  zynen  zeer  getrouwen  Diderik  van 
Haaften,  ontlaftten.    Don  Louis  de  Requefens,  Spaanfche 
Gouverneur  Generaal,  quam  derhalven  in  het  jaar  15-74 
met  eene  groote  magt  in  Bommeler-waerdt  vallen ,  be- 

legerde de  Stadt  Bommel,  doch  tevergeefs,  vier  maanden 
lang  :  federt  welken  tydt  Bommel  ( onaangezien  geheel  ̂  
Gelderlandt  zich  noch  (til  hield,  en  niemant  tcgenSpanjen 
den  mondt  durfde  openen ,  noch  de  handt  roeren )  zich 
nauwer  met  Hollandt  en  Zeelandt  verbondt;  ook  d'eere 
gehadt  heeft,  van  met  hen  in  alle  binnen-  en  buitenlandt- 

iichc  zaaken  en  handelingen  begrepen  te  worden,  als  een 
imedelidt  van  een  en  het  zelfde  lichaam.    In  het  jaar  T599  liem 
\  wierd  Salt-Bommel  weer  zeer  hevig  aangetait  door  Don  Pontai 
IFrancifco  diMendofa,  Admirant  van  Arragon,  en  de  Spaan-  ibid. 
fche  magt:  geen  lilt  noch  gewelt  wierd  gefpaart;  echter  Grotii 
Itiet  hy  daar  zyn  hooft,  vermits  Prins  Matirits  tot  hetont-  J'^'f*. 
zet  naderde.    Onder  de  bovengedachte  verdeeltheden  van  f.  368. 
de  Bronchorfters  en  Heeckerens  ,  tufTchen  de  jaaren  1340. 

en  135-0.  in  Gelderlandt  ontftaan,  heeft  Bommel  en  Bom- 
meler-waerdt zeer  veel  moeten  lyden;  wordende  nu  van 

d' eene,  dan  van  d' andere  party  ingenomen :  hoe  zulks  van 
de Heekerens  \a  't  jaar  1360  gefchiedde,  is  alreeds  verhaalt. 
In  het  jaar  1372.  toen  de  Grave  van  Blois,  als  man  van 
vrouwe  Machtelt  van  Gelder ,  cn  uit  dien  hoofde  aanfpraak 
op  het  Hertogdom  maakte,  deedt  hy  de  burgers  van  Bom- 

mel 1000  Goutguldens  opbrengen  ;  eene  groote  fomme 
geldts  in  dien  tydt.  Daar  na  zyn  ze  noch  mcermaalen  in 
ongelegcntheit  geraakt,  want  doordien  fio^awjÉ'/op  de  fchei- 
dinge  van  de  Provintiën  van  Brabandt ,  Gelderlandt,  Hollandt , 
en iZ/rff/)/ leit,  heeft  het  al  meenigen  keer  deel  aan  de  ram- 

pen gehadt, die  uit  de  onruften  van  deze  hunne  Nabuuren 
zyn  ontltaan.  Dat  de  Bommelaars  ten  cyde  van  Dac  d'Alba,  \ 
mede  van  d'eerlte,  of  d'eerlte  waren  die  't  Spaanfche  ' 
jok  afwierpen,  is  boven  gezegt  ;  maar  niet  dat  in  het  g. ft 
voornoemde  jaar  15-72  deGormchemers ,  door  een  verftandt-  ui[i. 
houdinge  met  eenige  Bommelfihe  burgers,  in  de  Stadt  qua-  Gelr. 
men;  en  dat  ze  t' hunner  befcherminge  noch  een  deel  Duit-  />.  308 
fchen  en  Waaien  ter  bezettinge  kregen  ;  doch  alzoo  die  Valkei 
zich  terltont  aan  't  pionderen  der  Kerken,  enz.  begaven,  verw. 
wierden  zy  daar  weêr  uitgedreven.    Wy  hebben  boven  ̂ '^^'P 
iets  aangeroert  van  Bommels  belegeringe,  door  den  Admi-  P-  5^^ 
rant,doch  zullen  die  nu  wat  breeder  uitbreiden.  Gemelde 

Don  Francifco,  Admirant,  enz.  cn  Veldtheer  van  Aarts- '''^f^' hertog  Albert  vanüoftenryk ,  quam  in  't  jaar  15-99.  met  eene 
jzwaare  Krygsmagt  op  Bommel  aan:  de  Burgery  was  daar-^^^^^ 
over  in  't  eertl  niet  weinig  ontroert,  en  verfchrikt,  om-  j^^'^'^^ 
dat  haare  Stadt ,  die  men  begonnen  hadt  te  veriterken ,  noch  ƒ•  ' '  open  lag.    Maar  toen  Prtns  Maurits  in  perfoon  daar  bin-  ̂ orN. 
jnen  quam  (want  Bommel  was  voor  onzen  Staat  eene  hifcy. 
plaats  van  d'uiterfteaangelcgentheit)greepzy  weêrmoedt.  ƒ  r7. 
ID' Admirant  alle  hoope  van  veroveriiigc,  door  de  goede  p.mc 
voorzorge  van  Prins  Maurits,  verloren  ziende ,  begaf  zich  inGu  . 

'een  fluk  weegs  te  rugge  ,  en  bouwde  eene  geweldige  befch. 

I  Schans  boven  RojJ'um,  door  bevel  van  den  Cardinaal  An-  derN. Idreas  van  Ooftenryk  ,  die,  in  't  afwezen  van  Aartshertog  ƒ  144 
\Albert  (naar  Spanjen  vertrokken,  om  zyne  Spaanfche  Grot. 
Bruidt,  d' Infante  IfabelJa  Clara  Eugenia,  af  te  haaien)  de 
■regeering  over  de  Spaanfche  Nederlanden  aanbevolen  ̂ "'^ó'^ 
I  was :  zie  op  A  N  D  R  I  E  S  SCHANS.    Prins  Maurtts  /:38c maakte  zich  door  verdrag  haafl  meeltcr  van  de  gedachte  , 

'zoo  üerk  gebouwde  Schans,  die  hemde  Spaanfche  mui-  , 
tinecrende  Bezettinge  voor  eene  fomme  geldts  overlever--'' de:  Dus  is  Bommel  van  het  Spaanfche  jok  vry  gebleven, 
maar  't  heeft  daar  na  het  Franfche  moeten  draagen.  Toen 

:  Koning  Louis  de  XIV.  van  Vrankryk,  in  't  jaar  1Ó72.  met 
eene  geweldige  Krygsnvagt  ,  verlterkt  met  die  der  Bif- 
fchoppen  van  Keulen,  en  Munfter  te  lande;  en  van  den 

1  Koning  van  Engelandt  ter  zee ,  de  Vereenigde  Nederlan- 
dcn  aantaftte,  en  als  een  doorgebroke  rivier  overflroom- 
'dc,  waren  de  fortificatiën  van  Bommel,  federt  de  Vrede 
met  Spanjen,  van  't  jaar  1648  af,-  tot  het  voorfchreven 
'jaar  toe,  elendig  vervallen  ;  alleen  de  borltweeringen i  had  men  in  der  haaft  wat  verbeetert;  de  wallen  hadden 

jnoch  pallilladen,  noch  Itormpaalen;  de  graft  by 't  bol- 
jwerk  was  zoo  ondiep,  dat  'er  de  Oijevaars  door  wandel- 
iden  ;  het  Magazyu  hadc  niet  meer  dan  7000  ponden  bus- 

kruit, 



i  Valktn. 
'verw. 
Eurol). 
■>.5i8. 
er  fe<iq. 
Sylvii 

'  vtru.  op Aitzem. 
ï.D  i.ft. 
f-iS5- 

Idem 
Valken, 
ibid. 

Idem 
Sytv, 

'ibid. 

1'Um 
'  Valken. 

|f-534- Uoi. 
'idem 

\S')lv. 
ll.D.i./ 
f-  35S. 

Idem 
Valken, 
idem 
Sylv. 

B  O  M 

kruit,  cn  weinige  musketten,  enz.  waar  by,  op  onop- 
houdclyk  verzoek  der  Magillraat,  door  den  Raadt  van 
Staten,  den  ó  July  N.  St.  noch  7000  ponden  buspoeder, 
3000  ponden  musketkogels,  cn  3000  ponden  lont,  aan 
haar  toegezonden  wierden.    Deze  voorraadt  was  uit  de 
Oorlogfcliepcn  geligt :  het  welk  naderhant  ten  lalte  van 
den  Heer  Cornelis  de  I-Fit,  Ruwaart  van  Putten.,  geftelt 
wierd,  als  of  hy  daar  door  's  Landts  Oorlogsvloot  zou 
hebben  trachten  van  nodige  amunitie  te  ontblooten.  Het 
Garnizoen  binnen  BomfMel  was  maar  25-0  koppen  ftcrk; 
de  Burgery ,  verdeelt  in  vier  compagnicn,  kon  niet  boven 
5C0  mannen  uitmaaken.  Kort  voor  de  belegeringc,  den 

24  Juny  ',  als  de  Boynmelaars  hoorden  van  den  yver  in  Hot- landt, om  zynHoogheit,  V  nm  IVi  Hem  van  O  r  a/ij  e .,  tot 
houder  te  maaken,  en  hem  in  de  hooge Bedieningen ,  van 
zync  Voorouderen  bekleedt,  te  doen  aanllellen  ,  quam 
's  nachts  ten  11  uuren  een  groot  getal  mannen  cn  vrou- 

wen by  een; klopten  alle  regcerende Heeren  uit  het  bedde, 
en  wilden  dat  ze  terftont  op  het  Stadthuis  zouden  gaan, 

cm  zyn  Hoogheit  ten  Stadthouder  te  verheffen;  ot",  by 
weigeringe,  dreigden  ze  hen  alle  den  hals  te  zullen  bree- 
kcn.  In  zulk  eene  verwarringe  vergaderde  de  Magiflraat ; 
cenen  Hendrik  delVaal  deedt  aan  hen,  uit  den  naam  .der  gan- 
fche  üurgcrye ,  het  zelfde  verzoek  ;  bequamtot  antwoordt, 
dat  de  Regeeringe,  ja  ook  geheel  Gelderlandt ,  daar  nooit 

was  tegen  gcweeft;  dat  'er  de  Magiflraat  wel  toe  gene- 
gen was,  doch  vreesde  dat  zyn  Hoogheit  dit  Ecrampt  nu 

niet  zou  willen  aanneemen,  dewyl  Nievjmeegc-a  door  de 
Franfchen  alreeds  belegert,  i^owfwi'/ opgeeifcht,  cn  noch 
alleen  van  ganfch  Gelderla»dt  overig  was.    Echter  hield 
de  Burgery  aan:  derhalven  wierden  terftont  dc  Heeren 

Burgemeellers  Carel  -van  Ommeren  ,  en  'Johan  Geisweit  , uit  üen  Raadt,  nevens  JEgtdius  Mcjlekcr en  Leonard  Go- 

ris.,  uit  de  Burgery  ,gemagtigt,  om  ma.TGori»chemtcgza.n,  ' 
cn  daar,  of  elders  ,zyne//o(ig-/;c'/>  te  vinden,  en  by  hem  aan  | 
te  houden,  dat  de  Stadt  B'jmmel  met  volken  amunitie 
voorzien  mogte  worden ;  ook  te  verneemen ,  of  het  zyn 
Hoogheit  aangenaam  zou  zyn  ,  dat  men  by  Jpeciale  Ade  .,on-  i 
der  Stadts  zegel ,  hem  't  Stadthouderfchap  opdroeg.  Den  [ 
16  Junius  quamcn  d' Afgezondenen  by  den  PrzW  te  Bo- 

degraven; vanwienze  tot  antwoordt  kregen,  dat  denVer- 
Genigden  Staat  aan  de  behoudenis  van  Bommel  veel  gele- 

gen was;  dat  hy  met  Icedt  wezen  hoorde  dat  men  die  Stadt 
niet  beter  voorzien  hadt ;  dat  hy  voor  alsnoch  in  geenen 
ftaat  was  om  haar  behoorlyk  by  te  konncn  ftaan;  onder- 
tuflchen  wilde  hy  alles  doen  wat  hy  konde,  om  deze  plaats 
te  behouden.  Voorts  liet  zyn  Hoogheit  blyken,  dat  de  ge- 

dachte A'/i?  hem  wel  geviel,  en 't  hem  aangenaam  zou  zyn, 
alszy  hem  zoodanig  eene  lieten  toekomen.  Den  i4Julius 
decdt  den  Hertog  van  Ture»ne,  leggende  voor  Coevorden, 
de  Stadt  Bomynel opeiCchen ,  en  den  19  daar  aanvolgende ,  aan 
de  Magiftraat  eenen  brief  overleveren ,  met  belofte  van 
verfchooninge ,  indien  de  Stadt  zich  goedtwillig  overgaf,  in- 

dien niet,  met  bedreiginge  van vervvoeftinge,enz.  Beleeft 
wierd  het  overgeeven  afgellagen ,  en  de  Magiflraat  Helde 
^ich  in  goet  poltuur  van  verweering  :  zondt  op  niew, 

den  zelfden  19  July,  den  PvQdik^m  Samuêl  If'^rfeiiur,  en 
eenigen  uit  de  Burgerye  naar  den  Prins ,  om  ernrtig  hul- 
pe  te  verzoeken,  en  't  Stadthouderfchap  hem  op  te  draa- 
gen.    Maar  ondertuflchen  quamcn  de  Franfchen  den  20 

voor  Bommel.,  en  T'nrenne  deedt  de  Stadt  weêr  opeifchen ; begeerende  dat  ze  Gedeputeerden  zouden  zenden  om  met 
hem  van  verdrag  tot  overgave  te  handelen:  maar  de  Re- 

genten, met  den  Commandant  Leeuwen.,  en  de  Burger- 
Ofiicieren  gefproken  hebbende  ,   weigerden  het  een  en 
het  ander.     De  Roomfchgezinden  binnen  de  Stadt,  of 

eenigen  uit  hen,  hadden  ■xxnd^tïiMarj'chalkyxxiT'urenne  laa- ien toekomen  eene  nette  Kaart  van  de  gelegentheit  der 
Stadt  ,  en  der  zeven  omleggende  Bolwerken,  genaamt 
Orante-.,  Holaks- hooge  Cingeis-,    Ravelyns laage  Cingels- , 
Beeren-bolwerk ,  cn  de  Kat;  ook  waar  de  Stadt  het  zwak- 
fle  was.    Deze  Kaart  deedt  hy  de  Heeren  Regenten  ver- 
tooncn,  echter  bezweken  zy  noch  niet.    D' Uitlegger  op 
de  H^aal,  voor  Bommel.,  deedt  groote  fchade  onder  de 
Franfchen  ,  doch  raakte  door  zyn  eigen  kruit  in  brandt. 
Op  niews  deedt  Turenne  daar  op  den  20  dito  nochmaals 
de  Bommelaars  aanmaanen  ,  door  eenen  trompetter  en 

■brief,  met  bedreiginge,  dat  indien  ze  zich  niet  aanftonts 
onderwierpen,  de  Stadt  noch  dien  zelfden  nacht  inge- 

nomen, en  geplondert  zou  worden.    Op  dien  trompetter 
volgde  ylings  een  ander  ,  nevens  een  Franfch  Kolonel  , 
die  niewe  beloften  en  dreigementen  deedt :  inzonderheit 
drongen  het  zeer  fterk  aan  twee  R.  Catholyke  Gelderfche 
Edellieden,   gehecten  Benting,  en  Barreveldt  ,  van  den 
vyandt  ook  gebruikt  om  Zutphen,  en  andere  Gelderfche 
Steden,  tot  het  inneemenv.an  de  Franfchen,  tebepraaten. 

D'een  was  uit  het  Graaffchap  Zutphcn.,  d' ander  uit  de 
Over-Betiiw.    Echter  gaf  de  Commandant  noch  al  eenigc 
kloekmoedige  weigeringe  ten  antwoordt:  Maar  alzoo  de 
Bezetting  onwillig  was  om  de  Stadt  te  befchermen,  ver- 

mits zy  tot  dien  tydt  toe  niet  een  ftuiver  aan  geldt  ontfan- 
gcn  hadde;  dat  ook  dc  Burger-Officiers  dc  groote  vyaiidt- 
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lyke  magt,  de  zwakheit  hunner  Stadt,  en  geenc  hoope 
van  ontzet,  enz.  aanmerkten,  vonden  ze  goedt  tot  een 
verdrag  te  treeden:  dat  den  21  July  1672.  gefloten  wierd. 

Tot  d' afhandel  inge  dezer  capitulatie  waren  afgezonden 
aan  den  Hertog  van  Tfurenne.,  de  Heer  Burgemeefter  Ka- 
rel  van  Ommeren .,  en  Schepen  van  Dyk.,  wegens  de  Magi- 

llraat;en  \x\x.ii<'i!>\xx^eï'^'JanGooffensz.oonde7.vjart.  Dc  con- 

landen,  mollen  verlaaten,  perflen  zy  den  Burger,  alge- jv/m«r. 
reeds  door  hen  uitgcmergelt  ,  noch  360CO  guldens,  als  24  2). 
brandtfchattings-geldt  ,af.  Bchalvcn  't  gemak  der  groote  y.  248; 
Stroomen,  heeft  de  Stadt  iBc/^^-zï^/  noch  eene  binnevaart 
voor  de  fchuiten,  loopende  door  de  Thieler  IVacrdt  wx'ix 
C  uilenburg  ;  by  winter,  of  regenachtige  tyden ,  zeer  be- 
quaam  voor  reizende  lieden.  Salt-Bommel  is  van  outs 
begiftigt  geweeft  met  hooge  gerechtigheit,  ook  met  het 
recht  van  munt,  bank,  en  tol;  blykens  het  Handtvefl: 
van  Keizer  Otto  den  lil.  gegeeven  in.'t  jaar  998.  beveiligt 
van  llenrik  den  II.  in  't  jaar  1013.  De  Burgers  van  Bom- 

mel zyn  ten  platten  lande  niet  fchatbaar  over  hunne  er- 
ven ,  evenwel  gehouden  te  lallen  als  naar  gewoonte  der 

nabuuren,  in  het  maaken  van  wegen,  dyken,  en  flooten. 
Het  gedachte  platte  landt,  eertydts  onderden  Schcpen- 
lloel  der  Stadt  Salt-Bommel  gedaan  hebbende,  is  nader- 
handt  daar  van  afgefpiitfl.  Béhalven  't  Gerecht  van  Bom- 

mel., zyn  'er  noch  vier  andere  Gerechten,  die  in  voor- komende zwaare  zaaken  zich  met  den  anderen  beraaden 
mogen.  Het  vonniswyzen  is  onwederfpreekelyk  (vol- 

gens den  brief  van  Grave  Rc'mald  den  II.  en  eerllen  Her- 
tog van  Gelder)  geworden  in  het  jaar  1337.  doch  't  Cri- 

mineele,  of  pynlyk  Hals-gerecht ,  over  den  ganfchen  ü^?»- /  2,10. 
ne  van  Bommel.,  is  aan  de  Stadt  gebleven. 

B  O  M  M  E  L  E  R- WA  E  R  D  T  ,  is  t'  zamcn  met  de  cukc. 
Hooftfladt  Salt-Bommcl  een  Eilandt,  omvangen  van  een  h^fchr. 
gedeelte  des  Rhyns,  de  IFaal  genaamt,  en  de  Maas  t'za-  d^rNed. 
men;  of  het  leit  tullchen  de  Rivieren  Haal  en  Maas  ,  f.144. 
die  boven  en  beneden  dit  Eilandt  t'zamen-  en  in  malkan-  !?•  de 
der  loopen;  en  dezer  wyze  een  Eilandt  uitmaaken.    Vee-  R-^cy 
len  houden  het  daar  voor,  dat  deze  Bommeler-waerdt  het 
eigentlyke  oudt  Batavia  geweeft  is  ;  zie  de  reden  daar  Geogr. 
van  op  de  voorgaande  polt  BOMMEL,  en  voorts  op  P""'^»- 
B  ATAV  I A.    J.  F.  Ie  Petit  fpreekt  'er  van  op  deze  wy-  GeW-  S*- 
ze :  „  Bommel.,  en  Bommeler-waerdt .,  met  het  Landt  daar -(f' 
„  om  heenen,  maaken  een  Eilandt,  van  JuUus  Ctcfar-^' t'''  , INSULA  BATAVORUM,  het  EILANDT  DER 

Leeuw, 

Bat.  lil. 

„  BATAVIEREN  genoemt;  zich  tot  'aan  de  Betuwe  ̂ J^i 
„  uitftrekkende.    Begint  over  de  üadt  Arnhem,  langs  de  ̂ epM 

„  (ladt  lluijjen,  die  'Cleefs  is  ,  tot  T/jiel  ;  van  daar  tot  ̂ .  ' ,,  Herwaarden,  en  RoJJem,  daar  de  geweldige  St.  Andries  "j.Heifl. 
„  Schans  legt,  .alwaar  Maas  en  H^aal  malkander  gekull:  itinerar, 
„  hebbende,  en  haaren  loop  voortzettende,  te Z-oai^^//?/» in  Belg. 
„  een  lichaam  komen,  op 't  einde  van  den  ijo^w^^e/eT-waeri/^,  G  Haf- 
„  en  voorts  van  Gorinchem  af  nederwaarts,  daar  ze  den  felt.isc. 
,,  naam  van  de  Merwe  aanneemt  ,    tot  dat  ze  voorby 
„  Dordrecht ,  Rotterdam ,  Schiedam,  den  Briel,  enz.  voort- 
„  fchietende,  in  de  Britannifche  zee  valt,  en  vervolgens 
„  in  den  Oceaan.    De  Heer  Hugo  de  Groot  geeft  ons  van  GrotH 
den  Bommeler-waerdt  deze  befchryvinge  :  ,,  Het  gedeelte  'Jaarb. 
„  van  Gelderbndt,  dat  zich  beneden  het  landt  van  Cleef,  /•385. 

,,  tuflchen  beide  llroomen.  Maas  en  li'^aal,  uitftrekt;  ter 
„  dier  oorzaake  van  d'inwoonders  Maas-en-H^aal  gehee- 

,,  ten;  loopt  allengs  Tmaldcr,  en  eindigt  by  de  t'z'amcn- „  vloeijingen,  die,  nadat  de  wateren  zich  in  eene  korte 
„  (Ireek  tweemaal  vermengt  hebben  ,  het  Eilandt  P'oorn 
,,  maaken:  van  waar  de  Stroomen  (wederom  gcfcheiden) 

ieder  zynen  eigen  naam  behoudende,  hunnen  loop  ver- 
vervolgen, tot  dat  ze  wéér  te  famen  fchieten,  en  een 

volkomen  Eilandt  omvangen ;  behoorende  nu  onder 't 
gebiedt  van  Geldcrlandt :  het  hooft  daar  van  is  het  dorp 
Herwaarden ,  en  het  eindt  het  huis  te  Louvejiein.  Dit 

Eilandt  word  de  Bommeler-waerdt  gchcetcn van 't  welk 
de  Stadt  Bommel  (waar  langs  de  Waal  omtrent  het 
midden  voorby  loopt)  den  naam  voert.    Niet  verre 

„  van  Herwaarden  komen  de  bogten  der  flroomen  nader 
„  te  famen,  en  wederom  vertoont  zich  een  Eilandt,  tot 

„  aan  't  dorp  Roffem  ,  vermaart  door  de  geboorte  van 
,,  Marten  van  Rojj'em :  die  onder  de  heerfchappye  van  Kei- ,,  zer  Karei  den  F.  met  partyloopcn ,  eerft  Nederlandt, 
,,  daar  na,  van  zydc veranderende,  Vrankryk doorllroopt 
„  heeft ;  hier  na  fchieten  ze  weêr  verfcheiden  van  den 
,,  anderen,  enz.    Bommeler-waerdt  h  ccnc  zcet  hecrlyke, 
en  groeizaame*  landtllreek  ,  zich  uitftrekkcndc  van  de 
Schans  te  Voorn,  cn  St.  Andries,  tot  tiaii  ̂ Fork.'im ,  aan  de 
rechter  zyde  met  dclFaal,  aan  de  flinker  met  de  Maas  van  ̂ /^^^^f 
boven  tot  bcneeden  afgefloten.    Toen  in 't  jaar  i5'47  eene  jij 

fchattinge  op  ganfch  Geldcrlandt,  en 't  Graaffchap  2;??- y  ̂^9. ' 
phen,  van  75-000  guldens  was  gelegt,  ftont  het  quartier  /^j^, " van  Niewmeegen ,  een  der  vier  quartieren  dezes  Vorllen-  htit  Celr. 
doms,  in  die  fom  gefchat  op  24342  guldens,  het  hooglle  p.  19^. 

van  alle  andere  quartieren  ;  te  wcetcii,  9867  hooger  dan  '31». T 
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/titpbeH,  72^4  hoogcr  dan  Ar»hcyn,  cn  ■fióy  hooger  dan 
Kjciniufs.lt.    In  die  24^42  guldens  was  óc Bommeler-waenit , 

H  /•'k'  '"^^  dcelcn  van  het  A'.vü^wcv^yiA  quarticr ,  geilek 
I 'd  "  op  3400  gl.  die  onigellagen  wierden  over  de  Siadt  Bom- 
ƒ  80  '        ̂ '^  Dorpen  van  Bommelcr-ivaerdt  ,  namclyk  , 
Leeuu:  i^<»''d>'o\in ,  ILmert ,  Amvreju^'e» ,  Heclel  ot'  //ffV  ,  Herwaer- Bas.ül.  "'■'''1  iU'i  vJSMCii  Roffern.,  Gamcrea  Nycwael ,  Zulichem , 

/.  zio.  Brakcl,  Kerkwyk.,  Mnnnikc-lanJt ^  ylalji  ,  üriel,  liackum, 
en  Delwsnc».  Deze  alle  zyn  in  de  gedachte  fchattiiig  ver- 

vangen geweell,  en  geenc  andere;  op  hoe  veel  ydergcilaan 
heett ,  ïieopELlvS  NAAM.  S.  v.  Leeuvjen  Itclt  dc  voor- 

noemde Dorpen  byna  al  eens  ,  ïic  hem  na.  Het  is  a-.in- 
merkelyk  ,  dat  alleen  het  Dorp  Z^r/t-/,  in  de  geheele 
foinine  van  dien  omflag,  over  de  '^'id^-.xcXw.cUummelervjaerdt- 
ycA' Dorpen,  op  een  weinig  na,  het  vierde  deel  betaalcn 
molh 
BüMxMELIUS,  (HENRICUS)  geboortig  van 

Bommel;  hy  is  een  gelecrt  man  in  zyncn  tydt  gcvveelt : 

van   hem   word    in  J.  'J.   Fontanus  Gej'ch'ieden'iffcyi -van A.  Siichtoihorjl ,  gewag  gemaakt ,  zonder  tydt  van  doodt  of 

Pantan   g'-'boortc.  By  L.  G'.vwwr^/y»  word  van  gclykcn  ,  noch  het 
Cï.'W.  noch  het  ander  gevonden.    Hy  was  Dodor  en  Au- 
gefch.     theur  van  vcrfcheidc  boeken  ;  heeft  ook  den  Oorlog  tuf- 

fchcn  BiDlhop  Henrik  \a.n  Bever e»  ,   cn  Hertog  Carel  van 
Giiicc.  Gelder  befchrevcn ,  maar  niét  in  druk  gebragt:  daaruit 
Kiderl.  belloteu  wordt  ,   dat  hy  omtrent  het  jaar  15-30  gelceft 
ƒ  I4S-  heeft. 

j.  de     B  O  M  M  E  N  E  D  E ,  by  verkortinge  meert  BOMME  • 
Ra^did.  NE%  een  klein  Steedtjen  in  het  Noorderdeel  van  Zee- 
Ceoir.    li^Kdt.,  op  de  Noortzyde  van  het  Eilandt  Schouwen  ,  tegen 
Ztderi  Qy^.^  't  Eilandt  Go^rc-f  ten  Zuiden.    Het  is  een  misflag  van 

M.  Zederus  dat  Bommené  niet  verre  van  Geertrutdenberg 
zou  leggen,    't  Had  oudtydts  veel  meer  Voorlandt,  en 
't  legt  nu  t'ecnemaal  in,  of  aan  zee.  Het  moet,  met  zeer 
groote  kollen  en  arbeidt  ,  bewaart  worden  voor  de  zec- 

Crantz.  g^'^^'^i  '^''^        dikmaals  zeer  woedende  op  aanbruif- 
inSax",  1'chen.    Alb.  Crantznts     fpreekende  van  Z'/^fo^/or/V«j  ,  Ko- Hb.  \.     n\ng\3.n  Aujlra/ia ,  en  Ermonfridus ,  Koning  der  Thuringers, 
c.16      gewaagt  van  zekere  plaats  by  hem genaamt ;  daar 
Jacob  S^<:-  Eyndius\M\  meent ,  dat'cr  Bummené  door  moet  verdaan 

Evtdii    worden.    Onder  de  regeeringe  van  Koning  Philippus  den 
Kr.v.    llvxwSpanjen  ,  wordt  dit  Steedtjen  een  Dorp  genaamt,  als 
Zeeland,  blykt  uit  hetOétroy,  aan  het  zelve  van  Koning  Philippus., 
ƒ•  164.    op  den  24  May,  zegt  S.  van  Leeuwen  ,  maar  op  den  24 

A'laert  ilelt  het  M.  Z.  Boxhomius ,  i^yo.  gegeeven:  De 
woorden  van  't  Odroy  by  beide  Autheuren  zyn  al  eens, 
en  dus  luidende.    „  Alzoo  de  CommifTarifTen  by  ons  on- 
„  langs  gedeputeert,  ter  vifitatic  van  d'  inundatie,  cn  het 
„  inbrecken  van  onzen  Lande,  en  Graaffchappe  van  Zee- 
„  landt,  gefchiedt  op ////^r/;«7/^i.'«  ̂ /j^  lellleden,  volgens 
„  haarc  voorfz:  lail  ,  ende  volbrengingc  van  dien,  zich 
„  onder  anderen  getranfportecrt  hadden  in  den  lande  van 
„  Dreyfciieeren,Sonnemtire,  en  BaHüis ,  ende  bevonden  dat  die 
„  Polder,   en  den  Dorpe  van  Bommenede,  den  voorfz: 
,,  partyen  annex  ende geïnclaveert  ,geïnundeert  waren,  &c. 

B^xh.kr.  Hier  dient  in  't  voorbygaan  aangemerkt ,  dat  een  van  bei- 
van      den  ̂ Boxhornius,  of  va/i  Leeuwen ,  eenen  mifllag  zal  hebben 
Zicland.  in  de  Maandt  van  Maert  ,  of  May  ,  als  boven  alreeds 
i-d.       is  aangehaalt:  maar  vrcemdt  is  het  datze  beide  in  het  jaar 
P-ll  74-  milFen,  en  het  jaarifyo  (lellen,  daar  de  Allerheiligen  uloedt 

eerlt  voorgevallen  is  in  het  jaar  15-72.  en  hetOélroy  bin- 
^t"^-      nen  's  jaars  daar  aan  verleent  moet  zyn,  om  dat  'er  uit- 
j       .     drukkelyk  in  Haat,   op   Allerheiligen  dag  lejlleden  ;  by  ge- 

volge  voor  Allerheiligen  I5'~3.  daar  uit  blykt  met  een 
dat  van  Leeuwen.,  op  die  eene  plaats,  ook  eenen  misflag 
heeft,    daar  hy  15-74  ̂ elt,  en  dat  in  dat  j-aarhet  Oélroy 
verleent  zoude  zyn.    Uit  het  gedachte  ü6lroy  tracht 
Boxhornius  verder  te  bevvyzen,  dat  de  Polder  en 't  Dorp, 
nu't  Steedtjen  ,  voortydts , en  noch  in  dien  tydt, 
aan  Z,eelandt  behoort  heeft,  uit  aanmerkinge  van  de  t'za- 
menbindinge  der  woorden  ;  In  onzen  Lande  ,  ende  Graaf- 

fchappe van  Zeelandt.,  enz.  met  die  va»  de  Polder  ende  Dorpe 
van  Bommenede  ,  den  voorfz.  partyen  annex  ende  geïnclaveert. 

ld:m  ]Vlaar  van  Leeuwen  fpreekt  hem  tegen,  en  legt  die  woor- 
Boxh.  anders  uit  ;  zie  hen,  dien  't  lult,   daar  van  breeder. 
'     _     In  den  ouden  gefchreven  Blaffaert  der  Utrcchtfche  Bijfchop- 

o's'aff  ̂ ^"^  aangaande  hunne  geellelyke  Jurifdiétie  over  de  Ker- 
MScnp^^^-'  J'^apellen  ,  en  Conventen  van  geheel  Ze-f/rt^i'^//,  on- 
■Viin  de  derfchciden  in  vier  Decanaatfchappen ;  namelyk  ,  Zuid- 
Bilfchofi.  ̂ ^'^'^^^"'^^  ■>   Schouwen,  Id^alcheren,    en  Borffele  ,    vinde  ik 
'v'.Uir.   Bommenede^  gcllelt  onder  het  Decanaat,  en  de  Dorpen van  het  Eilandt  Schouwen  ,    in  Zeelandt.    Dat  zelfs  den 

Briel,  en  't  Landt  van  l/oorn  onder  Zeelandt  eigentlyk  be- 
hoort heeft,  zie  op  BR  IEL.    Ondertulfthen ,  nadat  die 

van  Hollandt  nu  lange  jaaren  Bommenede ,  als  hun  eigendom, 
bezeten  hadden,   met  de  aangelcge  Polders  Katars,  Bul- 
lois ,  Kykuit,  Bornebroodt  ,  cn  andere,  hebbenze  in  't  jaar 
16S7  dezelve  ,  door  middel  van  verdrag  ,   aan  de  Staten 

S»;<j%.  van  Zeelandt   weer  ovcrgelcvert.    Mzzï  ,  leglSmallezan- 
Kr.va»  ge  in  zyne  Kronyk,  zulks  is  gefchiedt  ,  na  dat  de  Stadt 
Zeil.     Bommenede  in  't  jaar  1682.  omtrent  vyf  jaaren  te  vooren, 
/.i6ö.    op  den  2.6  Jaiiuarius,  door  de  woede  der  zeegolven,  als 

B  O  M  ; 

geheel  ingezwolgcn  was  ,  en  alle  huizen  wcchgcfpoclt 
waren,  zoo  dat  nu  maar  de  Kerk  alleen  rondtom  in  de  , 
zee  legt  ,   en  gedurig  van  de  zeebaaren  gellagen  wordt  , 
zonder  hoop  dat  het  landt  ooit  wcc'r  bedykt  zal  worden; 

zie  zyn  Kronyk  eerll  in 't  jaar  1696  gedrukt.    T^obias  Gut-  Cutlt, 
berleth  ,  in  zyn  vervolg  op  de  Ncderlandtfche  Watervloc-  achter 
den  ,  van  Simon  Abbes  Gabbema  ,  zegt ,  dat  Bommenede  ge-  Cahb. 
heel  wechfpoelde  ,   cn  alleen  de   Tooren  bleef  liaan.  /<. 544 
Deze  inbreuk,  der  Rivier-  en  Zee-wateren  ,   quam  eerll 
aan  op  den  Natarfchen  buitcndyk,   bezuiden  ge- 

legen ,  daar  drie  groote  gaten  in  quamen  ,  welker  eene 
een  Wel  heeft;  daar  door  brak  terllont  in  den  dyk  van 
Bommenede  een  gat  van  over  de  40  roeden,  met  zulke 
geweldige  inflortingen  van  water,   dat  de  Landtlicdcn 
nawelyks  tydt  hadden  om  hunne  lyven  en  hun  vee  te  bergen.  ! 
Tullbhen   Brouwershaven  en   Kykuit    was  de  dyk  zeer  ' 
dcerlyk  doordeZee  afgeflagen  ,  cn  ingckalft.  Bornebroodt,  Idem 
een  buiten-polder,  brak  ook  in  ,  daar  door  geraakte  de  Smatl, 
Polder  van  Bullois  vol  water.    Vcele  zeldzaamheden  in  'l/id- 
deze  vcrvaarlyke  inbreuk  voorgevallen,  nevens  de  Lyft /^qS. 
derDyken,  enz.  in  Hollandt  ,  Zeelandt,  Brabandt,  en  ̂ i*?* 
Vlaanderen,  enz,  vindt  men  in  de  Ncderlandtfche  Water- 

vloeden van  Simon  Abbes  Gabbema ,  en  'Tobias  Gutberleth ,  van 
/'rt^.  340  tot  352.   Bommené  is  buiten  twyfel  in  den  oorlog 
tegen  Spanjen  ,  nevens  meer  andere  in  dien  tydt  opene 
Vlekken,  omwalt  en  bemuurt  geworden.    Dit  beveiligt 

H'^.  V.  Goudhoven ,  daar  hy  uit  KmamiH  van  Meteren  legt:  ̂""'^ „  In  het  Eilandt  van ^V/^oawj»,  behoorcnde  onder  Z<?e/<ï»^/^, 

„  legi  Bommene' ,  voor  de  laatlle  oorlogen  tegen  Spanjen  ̂'"'■'•5' 
,,  een  Dorp,  by  't  punt  van  drie  Dyken,  die  d'  een  den „  ander  flankeeren  en  ontdekken :  dit  Dorp  wierd  in  den 
„  aanvang  des  Oorlogs  gellerkt  met  een  Ravelyn  op 
„  eiken  Dyk,  de  Vellenis  van  Bommene  befluitende  ,  cn 

„  houdende  de  graft  vol  water  door  eene  Sluis,  behal- 
„  ven  aan  den  Zee-dyk.    Deeze  plaats  ,  vervolgt  hy  ,  idem 
,,  alhoewel  op  den  Zeeuwfchen  bodem,  en  onder  Zeeuw-  Goudi 
„  fche  lucht  gelegen  ,   behoort  onder  Hollandt.  Boven 
de  rampen  van 't  water,  heeh  Bommene'  ook  de  woede  van 
den  oorlog  moeten  gevoelen.  In  't  jaar  15-75'  quam  het 
Spaanfch  leger  voor  deeze  plaats ,  waar  in  ,  van  wegen  den  ■'■ Siaat  der  Vereenigde  Nederlanden,  Nivelle,  by  anderen 
Lis  genaamt,  het  gebiedt  hadde;  oudt  en  ervaren  was  hy 
in  den  OOrlogshandel  ,  ook  vol  moedt  en  dapperheit: 
omtrent  óooSoldaten,  zoo  Franfchen,  Neêrlanders,  als 

Duitfchers,  lagen 'er  binnen.    Door  het  gedurig  fchie- 
ten,  drie  dagen  achter  een  met  gefchut ,   maakten  de 
Spaanfchen  eene  Breffe  ,   groot  genoeg  om  te  konncn 
('rormen.    Dc  Heer  Nivelle,  te  zw.ik  om  eene  woedende 
bellorminge  af  te  flaan,  verzoent  in  gefprck  van  verdrag 
te  komen  :    een  gedeelte  der  Spaanfchen  dit  hoorende  , 
begon  'er  een  uit  den  hoop  te  roepen,  dat  de  Belegerden 
niet  anders  dan  een  deel  Hennen  waren;  begeerdenze 

genade  ,  mollen  ze  't  geweer  neerleggen,  en  zich  in  de 
Stadts  graft  nederwerpen.    Dit  hoonen  verwekte  fpyt  en 
toorn  in  de  harten  der  Staatfchen ,  zoodat  zy  de  onder- 

handeling afbraken.    De  Spaaniche  Ovcrlle  Mondragon 
bemerkende  dat  de  verovering  ,  in  geval  van  tegenweer, 

veel  bloets  zoudekoflen,  lond  Don  Francifcod^  Aquillar ,  om 
den  handel  te  hervatten.    D'  Aquillar  verontfchuldigde  dit 
geroep  by  den  Heer  Nivelle ,  en  met  een  zeiden  de  Hoofden 
van  't  Spaanfche  leger,  „Dat  die  fchreeuwers  buiten  laft 
„  dus  geroepen  hadden  ;  dat  men  zich  diergelyke  balda- 

,,  digheden  van  't  onbezonnen  grauw  niet  nioll  aantrek- ,,  ken,  enz.    Middelerwyle  darmen  dus  van  overgave 
iprak,  en  Dond'  Aquillar  ledelyke  voorwaarden  aanboodt, 
quam  zeker  Spaanfch  Vaendrig  met  zyn  Volk  op  eene  plaat- 
ze  der  Stadt  aan ,  die  hy  gemakkelyk  meende  te  zullen 
overweldigen;  doch  wierd  door  die  van  binnen  zoodanig 
afgewezen  ,  dat  hy  met  verlies  van  veertig  der  zynen  at- 
trekkcn  mort:.    Deze  trouwloosheit  ,  onder  den  ftilftant 
van  wapenen  ,   brak  de  handeling  tot  overgave  af,  en 
Nivelle  toonde  daar  over  zyn  misnoegen  aan  Don Franciscoy 
zeggende,  ,,  dat  men  nu  genoegzaam  zag,  wat  men  van 
,,  de  Spaanfchen  te  verwachten  hadde.    Zy  mogten  nu  p.c 
,,  rtormen ;  maar  zouden  Haanen,  en  geene  Hennen  vinden;  Hooft. 
enz.  Op  den  volgenden  dag,  by  laage  Ebbe,  vielen  de  ƒ  441. 
vyanden  hevig  aan,  het  bertormen  was  zeer  fel  en  vuurig;  H.di 
maar  de  afweering  des  te  grooter  en  kloekmoediger.  Groot 
Na  een  gevecht  van  twee  uuren   week  de  Vyandt  af,  jtarb. 
met  verlies  van  ifo  mannen,  cn  meer  dan  300  gequctften;  f  49- 
ook  verfmoorden  'er  veele  in  de  graften;    dit  gefchied- 
de  den  23  Oótober.    De  fpyt ,  van  voor  zoo  eene  gerin- 

gen  plaats  zulk  een  verlies  te  lyden  ,  deed  Mondragon ,''^}.^' 
'met  zyne  geheele  magt,  den  25-  dito  den  Üorm  hervat-  ̂ ^^^^ 
ten.    ]De  Spaanfchen  waren  de  voorrtc  in  het  aanvallen;  ' maar  daar    onder   gefchiedde    eene  deerlyke  rtagting:  /-  jif, 
't  welk  echter  den  Duitfchen  en  Waaien  ,  die  hen  volg-  gJ}tv^ 
den,  niet  belette,  om  op  den  zeiven  voet,  cn  even  hittig  pp.de 
voort  te  gaan.    Het  gevecht  duurde  vyf  uuren  lang,  en  n.Ch. 
evenwel  zou  de  vyandt  geen  meerter  geworden  iyn,  in-  nS.y 
dienhy  niet  deeze  lirt  gebruikt  hadde:  hy  vertoonde  eenen  Mterb 
anderen  grootea  hoop  van  verre  ,  die  als  gereedt  llont,  ƒ.408' 
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om  noch  op  niews  aan  te  zullen  vallen,  dezen  hoop  had- 
ti^ii  zc  uit  zoetclaars,  jongens ,  enz.  by  een  geraapt,  en 
als  Soldaten  gcwapcnt :  die  bedroog  de  belegerden ,  die 
afgemat,  en  vcele  gcwondt,  den  moedt  latende  zakken, 
den  bellormers  overwinners  lieten.    Evenwel  dorft  nie- 
mant  naar  beneden  fpringcn ,  tot  dat  Sancho     Avila  hen 
vüortradt,  hunne  vertzaagtheit  hen  fmaadclyk  verwytende. 
Toen  ging  het  op  een  grouwelyk  moorden:  Nivel/e, 
fchoon  gequetll,  vocht  ter  dood  toe.    Verwoedt  gingen 

de  Spaanjïhen  te  werk,  zoo  dat  zy  'cr  geen  twintig,  noch 
van  de  Bezettinge ,  noch  van  d' Inwoonderen,  in 't  leven 

^.      lieten  :  want  zy  meenden  toen  meeflers  van  geheel  Zee- 
malU-  landt  te  zullen  worden,  maar  het  gingk  hen  verre  buiten 

i  »»e     hunne  giifingc;  ook  was  het  bezit  van  deezc  plaats  voor 
'649.    den  vyandt  van  geenen  langen  duur.     M.  Smallcgange 

zegt,    dat  die  van  Bommencdc  den  eerden  florm  der 
Spaanfchen  manhaftig  aflloegen;  maar  naderhandt  wcêr 
befprongen  ,  en  'er  geen  vyftig  mannen  binnen  zynde  , 
wierd  het  van  hen  ingenomen  ,  en  al  dat  'er  in  was  doot 
gcflagen.  De  overwinningc ,  na  een  beleg  van  40  dagen, 
Itont  den  Spaanfchen  zeer  duur.    DePrÏKs  van  Oranje  hadt 
wel  twee  Compagnien  ,  ter  verfterkinge  van  het  Garni- 

zoen ,    uit  Rotterdam  naar  Bommené  gezonden ;  maar  de 
Spaanfchen  beletteden  hen  daar  binnen  te  koomen.  Meerbeek , 
in  zyne  groote  Antwerpfche  Kronyk ,  van  de  gefcniede- 
niflcn  der  XVII  Nederlandtfche  Provinticn  ,  niet  tegen- 

gaande hy  gewoon  is  den  draat  der  zaaken  niet  zoo  net 
en  zuiver,  als  ze  voorgevallen  zyn,  af  te  hafpclen,  heeft 
echter  hier,   dat  te  verwonderen  is,  al  't  bovengemel- 

de byna  eveneens  te  boek  geftelt :  hy  bekent  dat  dcSpaan- 
fihen  die  van  Bommenede  ,  of  de  Belegerden,  voor  hennen 
fcholden  ;   ook  de  trouwloosheit  van  den  Spaanfchen 
Vacndrig,  onder  den  Verdrags-handel ,  de  heltdadige  ver- 
wccringe  der  Staatfchen  ,  enz. 

wtOT.     BON  GA,  een  Adelyk  Sloth  of  Huis,   in  't  Dorp 
"  Kimswert,  onder  de  Vriefche  Giieteay  ̂ -^onferadeel ,  in^'t quartier  IVeftergoo. 

■i  jg      B  O  N I F  A  C I U  S ,   de  //.  Aartsbijfchop  van  Utrecht , 
'kain   was  te  voorcn  AartsbiJJchop  van  il'/i.'»// geweelh    Hy  wasi 
mifar.  eerft  Wtnfried  genoemt,  quam  uit  Engelandt  herwaarts, 
,  Mtr.  by  St.  H'^illibrord  ,    die  hem  naar  Neder-Vrieslandt  zondt , ! 
fa/i.    om  daar  het  Evangelie  van  Chrillus  te  verkondigen.  Dat ; 
.  Vtli.  deedt  hy  13  jaaren  lang.    Toen  verzocht  hy  yxalVilUbrur- 
■c.      dus  verlof  om  naar  Komen  te  mogen  gaan,  om  St.  Pieter 

en  St.  Paulus  graf  te  bezoeken  :  dat  hem  vergunt  wierd. 
Paus  Gregorius  ontfing  hem  vriendelyk  ;  bemerkte  in  hem 
eene  zonderlinge  bequaamhcit ,  om  de  harten  der  men- 
fchen,door  zyne  leeftallige  fpraake,te  konnen  winnen: 
beval  hem  dieshalven  naar  Duitslandt  te  trekken  ,  om  al- 

daar de  Pauffelyke  Authoritcit,  Magt  ,  Ordonnantiën, 
cn  Inzettingen,  die  de Duitfchers  tot  dien  tyt  toe  niet 
hadden  willen  aanneemen,  noch  erkennen  ,  naar  vermo- 

gen in  te  voeren  en  voort  te  zetten.   Zulks  deedt  hy 
ernllig  genoeg  ,   hoewel  niet  zonder  wederrtant  en  te- 
genllribbelinge.     Daar  op  volgde  zyne  verheffinge  tot 

Aartsbiffchup  van  Ments ,   in 't  jaar  7^1.  (anderen  741.) 
want  de  voorigen  waren  maar  alleen  Billchoppen  geweeft. 
Men  geeft  voor  ,  dat  dit  Bisdom  van  St.  Crefiens  ,  een 
toehoorder  ,   of  leerling  van  den  H.  Apo/iel  Patelus ,  ge- 

plant zoude  zyn.    Deze  IV/nfried  ,  of  Bonifacites  ,  (lelde 
iw'cc  Bisdommen  in.  Duitslandt  a.an:  het  eene  te  Aichfladt; 
het  ander  ie IFurtzbf.r^  ̂   in  de  jaaren  740.  en  75-1.  ftichtte 
ook  het  vermaarde  Klooller  te  fulda,  in  't  jaar  742.  dat 
eene  zeer  magtige  Abdye  ,    door  de  miltdadigheit  van 
C<«rö/ü»7^K»«/,  geworden  is.  Na  het  overlyden  van  St.  IVilli- 
brord .,  wierd  hy  de  tweede  AartsbiJJchop  te  Utrecht:  daar 

'dmz.  ftichtte  hy  de  Canonifye  van  St. Salvator  ,  naderhaiit  Oude- 
'w.d.  munjler  gezegt.  Hoe  hy,  noch  Aarts-bifTchop  van  Ments, 
mve.  een  Synode  in  Duitfchlandt  uitfchreef  ,  om  de  Cere- 

moniën en  Inzettingen ,  nevens 'tGezagh  en  d' Oppermagt 
van  den  Roomfchen  Paus ,  in  dat  ganfche  Gewelt  te  doen 
ftant  grypen ;  doch  waar  in  hy  wierd  tegengeftaan  van 
veele  voornaame,  geleerde,  en  godtvruchtige  mannen, 
onder  welke  zich  bevonden  Dertherinus  Bertherus ,  Am- 

ber lus  ̂   Htintbertus .,  enz.  hoc  zy  daar  over  van  Bonifaciiis 
by  den  Paus  aangeklaagt  ,  en  van  hunne  ampten  afgezet 
wierden,  gaan  wy,  als  een  te  breedt  uitweidende  ftoffe  , 
voorby ,  dien 't  luit,   kan  andere  Schryvers  daar  over 
nazien.    Hy  was  een  doortrapt,  vernuftig ,  en  eenigzins, 
naar  de  gelcgenheit  van  dien  tydt,   gcleert  man:  maar 
word  ook  befchuldigt  van  hoogmoedt  ,  eigenzinnig-  en 

(•"•.rt  eergierighcit  ,  en  dat  hy  zeer  arbeidde  om"  in  groot  aan- ienh.  iien  te  geraaken  ,  alhoewel  hy  het  eenen  anderen  fchyn 
^■Pjfi- en  glimp  wilt  te  geeven.    Zeekcr  geleert  Schotsman, 

'~  Samjon  genaamt ,   ontzag  zich  niet  dezen  Bunifacius in openbaare  fchriften  ,  als  eenen  veritoorder  der  Kerke, 
voorftander  van  godtlooshcden,  en  dry  ver  van  bygelovig- 
heden,  af  te  beelden  ,  met  nanbiedingc  van  alles  uit  ,  en 
met  de  H.  Schrift  te  willen  bewyzen.  Het  volgende  moeten 
wy  hier  noch  uit  eenige  oude  en  niewe  Schryvers  bybrengen, 
en,  van  de  niewen,  uit  den  hevigen  frater  Dionyzitts  Mut- 
zaardt;  hoe  dat 'cr  omtrent  het  jaar  744.  een  vcrfchil  en 
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groote  fcheuringe  ,  of  opfchiiddinge  ontftont  in  de  Ker- 
ken van  Duitfchlandt  ,  over  de  woorden  in  een  kindt  te 

doopen  ,   door  zekeren  Roomfchen  Prielter  gebruikt, 
Baptizo  te  in  nomine  P atria  (Vaderlandt)       Filia  (doch- 

ter) cfr'  Spiritua  Sanéla.    D' Aartsbiffchop  jöö«//<jfi»/ wil- 
de, dat  men  het  dus  gedoopte  kindt  herdoopen  zoude: 

De  andere  Bifl'choppen  zeiden  ,   dat  het  fpreeken  van quaadt  latyn  den  Doop  niet  kon  quaadt  maaken.  De 
zaak  Vv-icrd  naar  Romen  gebragt,   daar  Paus  Zacharias 
het  vonnis  tegen  Bonifacius  uitwees:  vermits  de  misflag  jy 
uit   onwetenheit  ,   en  niet  door  wangeloof  des  Pric- 
(Iers  was  begaan ;  en  derhalven  't  herdoopen  onnodig. 

Toen  Bonifacius  den Biflchoplyken  ftoel  te  Utrecht  ontrent  of 'tiaar 
16  jaren  bezeten  had,  trok  hy  met  omtrent  fo  der  ge-  74^' leerdlle  perfooncn   uit  Utrecht ,  over  de  Rivier  Almeer.,  Zachr. 
naar l^ries/andt ,  om  daar  het  Euaneclie  op  niev/s  voort  te  Papa 
zetten;  doch  by  Dukkum  aan  de  Lauwer.,  te Murmerwolde,  /:>  4. 

anders  Murmwolde,  (eigentlyk  Moorderszuolde  )    wierden '^='^•'•■5. 
zy  alle  ,  van  de  noch  Heidenfche  l^riezen.,  vermoordt:  F^i>  P  nt. 
onder  deeze  worden,  behalven  Bonifacius  zelf,  genoemt ,  ̂̂-^ 
een  Billchop  Eohanus  ;  drie  Priefters,  H^intnmg.,  IV alther denhov. 
en  Ade/beri ;  drie  Diakens,  Haiman     Shtrbald.,  en  Bofo, ''l''f'- 
vier  Monniken  ,  U'^alkaer,  Gundeer,  Hildeer,  en  Bertholf. 
By  andere  Schryvers  lecftmen  van  deezc ,  met  veranderinge 
van  eenige  naamen ,  ook  van  een  grootergetal ,  enz.  dien 
'tlult,  kan  ze  nazien  en  vinden  by  Chr.  Schotanus.,  d'  Oude 
Hollandtfche  kronvk ,  Didcnhovcn ,  Rabanus  &c.  ook  by  S.  Abhes 
Gabbema.,  in  zyne  belchryvinge  van  St.  IVillibrord.,  St.  Bo- 

nifacius., en  St.  Alberik;  ncbier  lyne  Neder lantfche  If^ater- 
rloeden,  pag.  45'.  Van  dezen  Bonifacius  ,  by  de  R.  Catho- 
lyke  Schryvers  de  Duitfche  Apoftel  genzamt .,  leat  Alaria- 
nus  Scotus  .,   dat  hy  hier  het  Monniken-leven ,  zoo  van 
Mannen  als  Vrouwen,  naar  den  regel  van  St.  Benediéius., 
allereerft  ,    omtrent  het  jaar  van  Chriflus  745-.  ingeftelt heeft.    BaLvus  noemt  hem,  den  tweeden  naait  den  Paus,  Marlan. 
vermits  hy  het  opperile  Ambaffaatfchap  by  de  Bavaren,  scotuiia 
Sclaven  ,  Hefjcn Thnringcrs ,  Saxen  ,  Daders.,  Vriezen.,  en  chron. 
alle  de  Duitfche  natiën  bediende.    Hy  heeft  Conciliën  ge-  Rnd. 
houden;  Billchoppen,  en  Bisdommen  geordonneert ;  den  Hof  in. 
Huwelyken  üaat  der  Geeftelyken  gedoetnt;  Bedevaarden  de  Mon, 
aangeltelt  ;    de  Nonnen  het  prediken  toegelaaten ;  de  ''^  4- 
Beelden  en  Reliquicn  der  Heiligen  bevolen  te  eeren ;  '^''Z'  ̂ • 
Childeryk,  wettig  Koning  van  Vrankryk,  heeft  hy  afgezet, 

Pipin  in  deszelfs  plaats  aangeltelt,  en  't  Volk  van  hun-  ^' 
nen  gedaanen  eedt  ontflaagen  ;  of  liever,  volgens  P.  Di-  '3- 
denhoven.,  en  anderen,  zulks  op  bevel  van  Paus  Zacharias 
gedaan.  M.v.  der  Houve  zegt;    ,,  dat  Bonifacius.,  Aarts- 

„  bifj'chop  van  Mentz  en  Utrecht.,  Pipyn  ten  Koning  gezalft „  hebbende,  daar  door  ,  voor  alle  volgende  Aartsbif- 
„  fchoppen  van  ilfra/j-,  tot  op  dezen  dag,  het  voorrecht 
,,  verkrecgen  heeft  van  de  vooritemme,  in  het  verkie- 
,,  zen  van  eenen  Roomfchen  Koning  ,  of  Keizer.  Hy 
heeft  ook  eenen  brief  gefchreven  aan  Ethelbold,  Koning 
van  Britanniên  ,  hem  vermaanende  afltant  van  zyne  over- 
fpelen  en  Nonne-fchendingen  te  doen.  Het  Latynfch  af-  p,aD:j. 
fchrift  daar  van  vindtmen  by  Joh.  Gerbr.  a  Leidis ;  den  in-  inBohir. 
houdt  in  't  Nederduitfch  ,  by  M.  v.  der  Houve  ,   S.  Abbes  J  Gcrh. 
Gabbema.,  in  zyne  levensbefchryvinge  van  St.  MWibrord.,  dtUidis 
&c.    Dat  hy  Pipyn  ten  Koning  zalfde,  met  verftootinge  Ub.  3. 
van  den  rechtmatigen  Vorft,  wierd  van  veelen  zeer  euvel 

opgenomen;  en  't  verbitterde  een  deel  dex  Vriezemoodii-  A.vent. 
nig  ,  dat  ze  ten  deele  mede  om  die  reden  hem,  en  zyne  f-  '74- 
voornoemde  Medegezellen ,  doot  floegen.    Hy  [Pipyn)  ̂ -^ouve vroeg   Paus   Zacharias.,   in  eenen  aan  hem  afgezoncien 

brief:  Wanneer  men  fpek  zou  mogen  eeten?  D'  antwoordt -^^^ 
was:  Gy  hebt  gevraagt,  wanneer  het  fpek  mag  of  moet  ge-  g^^^^* 
geeten  worden  :  De  V ■iders  hebben  daar  geene  ordonnantiën  over    "  j^* gemaakt  ;  maar  wy  raaden.,  dat  men  het  niet  behoort  te.eeten ,  ̂̂laier 
dan  nadat  het  in  den  rook  gedroogt  ,   of  over     vuur  gekookt  , 
is.    Indien  men      echter  ongekookt  wilde  eeten .,  moetmcn  het  fl_iilyr, 

na  ̂ tPaafchfeeJi  doen.   By  Bonifacius  leven  ontftont 'er  tuf-  Naamr'. fchen  de  Kerk  van   Keulen   cn  Utrecht  een  zeergroot  i  D. 

verfchil.    D' Aartsbiffchop  van  Keulen,  Hildebert ,  wilde  f. 4-^0. 
dat  de  Kerk  en  Stadt  van  Utrecht  onder  hem,  als  van  Tom.-;. 
Koning  Dagobert,  aan  't  Aartsbisdom  van  Keulen  gefchon-  Ccncil. 
ken ,  behoorde  :  Maar  Aartsbiftchop  Bonifacius  hielt  daar  ƒ  36. 
tegen  ftaande,  dat  Kerk  en  Stadt   onmiddelbaar  onder  i^^.Col. 
de  protcdie  van  den  Roomfchen  floel  ftonden  ,  en  van  Keu- 

len ganfch  niet  afhingen.   Onder  dezen  twift  zondt  Boni- 
facius eenen  brief  aan  Paus  Gregorius  den  IL  daar  in  hy 

hem  de  gelcgenheit  van  deze  zaak  voordroeg  ;  't  was 
waar  dat  Dagobertus ,  toen  hySt.  Thomas  Kapél  i"  Utrecht 
had  gefticht,  dezelve  aan 't  Aartsfticht  iC(r«/<r»  gegeevcti 
hadde :  maar  vermits  Paus  A'r^/«j  de  /.  Willibrordus  gewydt, 
en  ten  Aarts-biffchop  van  Utrecht  aangeftelt  had,  om  on- 

middelbaar onder  den  Roomfchen  floel]  als  eene  Metropo- 
litaanfche  Kerke,  te  ftaan  ,   wilde  Bonifacius  zich  niet 
vernecderen,  om  eenen  Suffragaan  van  den  Aart sbijjchvp 
van  Keulen  te  worden :  verzocht  echter  van  Paus  Grego- 

rius r^^dt  ,  hoe  zich  daar  in  te  draagen.    Buiten  twyfel 
zou  dees  hem  niet  tegen  geweeft  zyn,  nadcmaal  hy  vie- 
rig  voor  cn  omtrent  dc  invoeringe  van  dc  Paufelyke 
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magt  in  Duiifchlandt  gcyvert  hadt :  maar  eer  dat  het  Pauf- 
Tclyk  bcfchcidt  was  opgcllclt,  was  Bunifaiius  h\  yriesla/idt 
al  vcrmoort.  Hot  gccii  daar  voort  op  gcvolgt,  cn  hoe  't 
Sticht  vau  Utraht  een  *  Hecht  of  gcmccii  Bisdom  gewor- 

den is,  kan  men  vinden  op  üREGORIUS,  navolger  van 
Bonii^tciMS  tn  den  (JtrechtfchcH  BtJ/cboplske»  Stoel.  Op  ïeke- 
rcn  tydt  aan  hem  {^Bomfacius)  gevraagt  ïynde,  of  men  i»  '/ 
</oew  ï  tia  </f  il7///i- ( of  in  de  bedieninge  van  het  Sacrament 
des  H.  Avondtniaals  )  ̂oi/te  Kelken  ww^/f  ̂ ^(.•^r///,ff«  ?  gaf  hy 
tot  antwoordt :  yourtXihs  hadden  de  Pncjlcrs  van  gout  kelken 
Tan  hout ;  ««  hebben  de  Priejlers  van  hout  kelken  van  goitt. 
Wy  hebben  boven aangchaalt, hoe  hy,met  een  goedt  getal 
lyncr  Medegezellen,  in/ r;Vj/rfWrvan  de  Heidenfche A/V- 
i*-»,  oni't  leven  wierd  gebragt :  In 't  gemeen  Itelt  men 'er 
d' oorzaak  van  geweell  te  zyn,  zynen  heiligen  yver  om 
het  Heidendom  aldaar  uit  te  rooijen;  maar  daar  by  kan 
't  voorverhaalde  van  Bonifaci/is  en  Pipyn  wel,  als  een 
mede-oorzaak,  zyn  bygekomen.  Een  groot  verlchil  is 
'er  onder  de  Schry  vers ,  wanneer  deze  beruchte  moordt 
gefchiedt  zy  :  Eenigen  rtellen  den  f.  anderen  den  11  Ju- 
nius,  in  't  jaar  75-2.  welk  jaartal  ook  J.  de  Beka,  J.  lA-l- 
denaar,  en  d^ ouUe  llollandtjlhe  Kronyk.  jol.  43.  hebben. 
Fatuhet  heeft  den  4  Juny  75-4.  dc  meellc  Vriefche  Kro- 
nyken  den  5-.  zommigcn  den  6  Juny,  in  'tjaar  75-5.  daar 
/idarnus  Bremenjis  ,  Cbbo  EM-nius ,  Dionyfms  Mutzaardt , 
enz.  mede  overeen  komen.  Het  lyk  vaii  Bonifiicius,  met 
die  der  anderen,  voerde  men  naar  Utrecht,  die  in  St.Sal- 
vaturs  JMiinJler  begraven  wierden,  maar  dat  van  BonifaciHs 
bragt  men  naar De  Paus  canonifeerde,  en  ftelde 

hem  in  't  getal  der  Heiligen;  toen  namen  deCanonikkcn 
van  St.  Salvator  t^  Utrecht.,  met  bewilliginge  van  zynen 
navolger,  (BilFchop  Gregorius)  Boulfacms  voor  huimen  Pa- 

troon aan,  omdat  hy  dat  Collegieder  Canonikken  gellicht 
haddc.  Zyn  feertdag  word  in  Utrecht  den  j-  Junius  ge- viert. 

De  Roomfchprieflerlyke  Schryver  van  't  Batavia  Sa- 
cra  heeft  een  wydiuftig  Levensverhaal  van  dezen  Aarts- 
biffchop  Bonifacius  opgcftelt  ,  daar  zyn  Vertolker  zeer 
groote  Aantekeningen  heeft  bygevoegt;  van  welk  eerlle 
wy  hier  eene  korte  fchets  laaten  volgen. 

't  Levensverhaal  begint  van  zyne  wicge  af,  en  eindigt 
met  zyne  geweldige  doodt.  Van  kindtsbeen  af  word  hem 
eenen  crnlligen  en  godtvnichrigen  inboril:  toegefchreven , 
nevens  zyne  neiging  tot  het  kloolterleven,  en  onder.zoek 
der  goddelyke  zaaken.  Oy/itrenthet  jaar^ji^.  zeit  de  Schry- 

ver, liet  H^'infridKS  (naderhant  Bonifacius  hernoemt)  zyne 
gedachten  paan  over  het  ver  laaten  van  zyn  Vaderlandt ,  eens- 

deels om  het  gezelfchap  van  zyne  ouders  en  bloetver  wanten  te 
ontvjyken ;  ten  anderen ,  om  den  Heidenen ,  dte  in  de  duiflerniffe 
en  fchaduvje  des  doodts  zaten ,  het  Guddelyk  uioordt  te  verkondi- 

gen. Hier  toe  krygt  hy  ,  na  lang  aanhouden,  verlof: 
reifl  met  twee  medemakkers  naar  Londen ;  komt  uit 
Brittanje  in  Nederlandt  te  Duur/lede,  eene Jladt  toen  ter 
tyt  van  Vrieslandt.  Van  daar  begeeft  hy  zich,  wegens  den 
opftant  der  Heidenen  tegen  de  Chrillenen,  naar  Utrecht: 

Doch,  die  Stadt  en  't  Landtfchap  mede  onder  de  woede 
van  Vorft  Radbod  geraakt,  en  hy  hier  geen  vrucht  kon- 
nende  doen,  keert  hy  weder  naar  zyn  kloofter  te  Nuts- 
celle,  daar  hy  tot  Abt  word  aangezocht  ,  doch  weigert 
die  waardigheit,  Wegens  zyne  luil  om  uitheemfche  Vol- 

ken te  gaan  bekeeren. 
In  't  jaar  718  reift  hy  uit  Brittanje  naar  Rome,  fpreekt 

daar  Paus  Gi'É'^m»/,  die  hem  zynen  zegen  geeft ,  en  naar 
Duitfchlandt  zendt,  Eerfl  komt  hy  by  Luitprandus ,  Ko- 

ning der  Lombarden  \  toen,  over  dc  Alpes,  in  Beijcren, 

Duitfchlandt  ,  en  't  landtfchap  'ThuriKgen  ,  daar  hy  alle 
de  Vorflen  op  't  pad  des  geloofs,  en  d' ondeugende  Prie- 
llers  tot  bekeeringe,  naar  men  meldt,  gebragt  heeft.  Van 
hier  naar  Vrankryk  gereiit,  verllaat  hy  aldaar  de  doodt 
van  den  Friefchen  Koning  Radbod,  waar  op  hy,  door 
eenen  blakenden  yver,  naar  Vrieslandt  trekt,  daar  hy 
een  Medehulper  word  van  den  Bilfchop  Wiliibrordus en 
't  Heidendom  groote  afbreuk  doet. 

In  't  jaar  723.  verlaat  If'infriJus,  hoewel  wat  tegen  den 

el. cel.  •  Jtn  Veldenaar  heeft  hier  over  het  volgende,  dat  tot  verkla- 
ringe  dient,  a.ingetekent.  «Defe  bifi'Op  (Bonifacius)  fchry ft  hy  in 
zyne  eigc  taaie ,  üan  <Öoöc  tutuctroccn  toas  Die  anöerDe  ccctfc|)c 

b'ifcop  uan  ötrccljt  Die  na  Clcmcnö  Die  ÏDillibioerDiiiS  Ijict  önt toocrfcnöe  tiirfjt  pi  jacc  laiirh  cctiific  ciiDc  toijflclirte  üctiröte 
Oii  na  fijn  Doot  toas  öic  f.'crii  ünn  utrecht  narij  Ijec  De  niHuc  ciibe 
firanrh.  cnDc  fi  cn  IjaD  iiti  öljecn  ecl•tfl•^)CM  bifcop  taant  Die  hcch 
tian  «Colen  tegen  fjem  toa?  Die  otierblocöuj  r^cli  tua^  Oacc  li  nfjcen 
plerit  teijtjrn  {jouöen  en  morsten  enöe  binnen  cozten  rut  üacr  na 

fo  qnamtn  Die  ©enen  cnDe  iloegljen  Doot  üi  na'e  alt  öolrh  uan Den  ilicbr  ban  ütrerht  fo  Dattct  nocrfcnDe  laiit  Djccrfj  een  toni 
ti)té  Doctn  enöe  oijfiel  tnanttet  ti\)tm\  bnuVoman  en  haa  €iiD£ 
Dact  nm  toant  Die  bifroppen  ban  btrecfjt  gijencn  bontoe  cn 
Den  enDc  om  armocDe  fo  en  mocfjren  fi  rfjatf  ban  romen  nijt  iutj 
foechcn  om  Die  cectfrbe  bifcoppcn  beneöijerie  te  ontfanocn  >i;nDe 
fllDu^  fa  niotrcn  li  nemen  uan  armocDen  fimpel  bencOiveien  ban 
toren  naetlen  ccttfe{jen  bifcop  %\im  üwU  öcDg  iniiTc  latia{)e 
tj>t  foniiec  bi)cop  npfei. 
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zin  van  U^illibforJxs ,  Vrieslandt  weder  ,  en  trekt  naar 
Thnringen.,  in  Heilenlandt,  om  het  geloof  aldaar,  flaat  'er, 
uit  lafl  van  den  Paus  te  prediken,  daar  hy  veelc  duizenden 
van  menfchen  tot  het  Chrillendom  overbragt,  van't  wel- 

ke hy  den  l^ius  verllendigde.  De  Paus  ontbiedt  hem  daar 
op  naar  Rome,  d.aar  hy  hem  tot  Biffchop,  doch  zonder 
eenen  vallen  itoel,  verklaart,  en  voor  altoos  den  naam 
van  Bonifacius  geeft:  waar  op  de  niewc  Bifichop  zich  met 
gellaafden  eede,  door  den  Paus  gevordert,  verbindt,  niet 
alleen  om  nooit  het  Chrilten  geloove  te  verlaaten,  maar 
ook  om  aan  den  II.  Petrus  ,  Gregorins  zynen  Stadthouder ,  ' 
en  zyne  Nazaaten ,  in  alles  getrouwigheit  en  ond^rdanigheit  te Zullen  bewszen. 

Van  Rome  reift  hy  te  rugge  naar  Duitfchlandt,  met 
PauJlelyke  voorfpraakbrieven  gewapent  :  komt  by  den 
Franfchen  Koning  Karei  Martel,  die  hem  zyne  hulpe  en 
befcherminge  belooft.  Vervolgens  trekt  hy  weder  naar  de 

Ilejfen  cn  Thuringers ,  waar  van  'er  veele  tot  het  Heiden- 
dom hervallen  waren,  die  hy  weder  te  recht  brengt.  Hier 

op  doet  hy  zommigc  BiÜchoppen  cn  Priefiers,  die  zich 
niet  naar  zyne  begeerte  aan  hem,  en , gevolgelyk  ,  aan  den 
Paus  en  zyne  inllellingen  wilden  onderwerpen,  inden 
ban.  Vervolgens  flicht  hy  het  klooftcr  van  Ordorf;  en 

neemt  wyders  zommige  Medehelpers  aan.  In  't  zelfde 
jaar  724.  ging  hy  ,  over  eenige  opgereze  twyfelingen  y 
fchriftelyk  te  rade  by  Daniël,  Bifichop  van  Venta,  die 
blindt  was  geworden,  gelyk  Bonifacius  ook  eene  fcheme- 
ring  in  d'oogen  gekregen  hadt.  Deze  Biffchop  gaf  hem 
opening,  in  't  antwoordt  op  zynen  brief,  over  zyne 
vraagdukken  ,  cn  daar  by  veele  onderrechtingen  voor 
eenen  Prediker.  Vervolgens  begroet  Paus  Gregorius  de 
III.  hem  fchriftelyk,  en  zendt  hem,  om  hem  meer  aan- 
ziens  te  geeven ,  't  Aartsbillchoppclyk  Pallium. 
Onderwyle  heeft  Bonifacius  het  heel  drok  in  Duitfch- 

landt met  preêken,  en  Kerken  en  Kloofters  te  Üichten. 

In  't  jaar  738.  leelt  men,  dat  hy  voor  de  derde  keer  naar 
Romen  is  gereiil ;  daar  hem,  in  eene  Kerkvergadering, 
werd  opgeleit,  dat  hy  eenen  Nazaat  zou  verkiezen ,  ge- 

lyk hy  deede.  Van  Rome  keerde  hy  weder  naar  Duitfch- 
landt, met  brieven  van  den  Paus,  waar  na  hy  Beijeren  in 

4  Bisdommen  verdeelde. 

In  'tjaar  747.  kreeg  hy  't  vcrfchil  met  den  Priefter  Fir- 
filius,  over  't  verkeert  uitfpreeken  der  woorden  in  den 
)oop,  boven  gemeldt;  waar  na  hy,  in'tongelykgeflelt, dien  Priefter  betichtte  van  ketterye,  namelyk,  dat  hy  een 

tweede  wereldt  geloofde ,  die  door  eene  andere  Zon  en  Maan  ver- 
licht en  befcheenen  wierd;  dat  mogelyk  uit  menfchelyke 

wraakzucht  in  zyn  harte  is  opgeborrelt.  Als  Bonifacius 
nu  bemerkte  dat  zyne  levenslamp  haart  uitgebrandt  had- 
de  ,  heeft  hy  te  weeg  gebragt  dat  zekeren  Lullus  hem  in 
den  Bilfchoplyken  Stoel  van  Ments  is  gevolgt,  dien  hy 
zelf  daar  toe  heeft  ingewydt. 

Dat  hy,  door  eenen  geeft  van  voorzegginge,  aan  Lullus 
zynen  opvolger,  den  dag  van  zyne  doodt,  en  op  wat 
vvyze  hy  zoude  omkoomen,  voorzegt  heeft  ,  word  met 
zyne  eigen  woorden  ,  die  hier  volgen,  beveftigt:  Nu  ̂ 
zei  de  hy,  genaakt  de  dag  myner  ontbindinge ,  en  het  laatjle 
einde  myns  tevens ,  wanneer  ik  het  pak  rnyns  vleefches  zal  afleg- 

gen ,  en  den  loon  der  eeuwige  vergeldinge  van  Godt  ontvangen. 
Maar  gy ,  myn  lieffle  Zoon ,  voltrek  ten  fpoedigjlen  de  Kerken 
die  ik  in  T'huringen  heb  beginnen  op  te  bouvjen ,  doch  voorn a- 
mentlyk  de  Kerk  van  Fulden ,  daar  ik  myn  lichaam  wil  begraa- 
ven  hebben.  Maar  voor  al  wend  alle  vlyt  en  naarjligheit  aan 
tot  het  onderrechten  der  volkeren,  die  uwe  zorge  toebetrouwt 
zyn ,  om  hen  noch  al  vorder  uit  het  bedrug  van  Heidenfche 
wangeloof  te  vcrloffen. 
Doch  laat  ons  eens  zien  hoe  Bonifacius,  naar  't  verhaal 

des  Roomfchpriefterlyken  Schryvers  ,  aan  zyn  droevig 

end  gekomen  is,  als  ook  wat 'er  op  zyne  doodt  is  gevolgt, 
waar  toewy  dan  zyne  woorden,  in  hun  volle  beflag,hier 
zuilen  byvoegen. 

,,  Niet  lang  daar  na  is  de  Heilige  Man  met  eeni- 
„  ge  Priefteren  ,  Diakenen,  en  Monikken,  die  hy  in 
„  zyn  gezelfchap  medegenomen  hadt,  den  Rhynjlroom  af 
„  naar  l/rieslandt  gevaaren.  Daar  aangelandt  ,  ging  hy 
,,  dryvens  dat  ganfche  landtfchap  doorkruiffen  ,  het 
„  Woordt  Godts  allerwege  verkondigen  ,  de  Heiden- 
„  fche  Kerkdienften  uitrooijen  ,  en  Kerken  in  de  plaat- 
„  ze  der  Heidenfche  Tempelen  opbouwen:  zoo  dat  hy 
„  daar  veele  duizenden  van  menfchen  ,  zoo  mans-  als 
„  vrouwsperfoonen ,  van  alderhande  jaaren  en  ftaat,  ge- 
„  doopt  heeft,  alles  in  ̂ (gezelfchap  van  zynen  krygsgezel 
,,  en  Medebtjj'chop  Coebamis ,  ofte  Eobanus ,  den  welken  hy ,  tot 
,,  Biffchop  der  J/rtezen  aangeftelt  zynde,  tot  verlichting  van 

zynen  zwakken  ouderdom ,  in  de  Jladt  'Trecht  in  Zyne  plaat- 
„  ze  hadt  aangenor/ien. 

„  In  't  jaar  75-4.  of  liever  in  't  volgende  jaar  (want  de  W.tJ 
„  Schryvers,  zelfs  de  oudtften,  zyn  hier  niet  eens)  heeft  §  lo- 

„  Bonifacius,  Bilfchop  en  Apoftolifche  Gezant  'mDuitfch- „  landt,  zyne  martelarye  in  l^rieslandt  voleindigt. 
„  Dc  Heilige  Man,  die  het  Sakrament  des  Vormfels 

„  aau  de  niewgedooptea  meende  le  bedienen,  was  aan dc 
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dc  riviere  Bortua,  die  IVeJlvrieslandt  eertydts  van  Ooft 
vricslaridt fcheidde  , by  het  ftcdekeii Dokkinga^oï  Dokkum , 
met  zyn  gezelfchap  onder  tenten  gaan  zitten  :  wanneer 
dc  Heidenen  ,  meenende  daar  eenen  grooten  buit  te 
zullen  vinden  ,  met  een  fchielyk  gedruis  op  hem  af- 
quamcn.  En  als  de  niew-gedoopten  ,  die  gevormt 
moflen  worden  ,  zich  gereed  maakten  om  humfacim 
en  zyne  medc-gezellcn  gewapenderhand  tegen  den  aan- 

val der  Heidenen  te  befchermen,  is  de  Man  Gods  hun 

in  't  gemoet  geloopen  ,  en  heeft  hun  het  gevcgt  ver- 
boden ,  niet  willende  dat  zy  quaad  met  quaad,  maar 

liever  met  goed  zouden  beloonen  :  want  dat  nu  die 
lang  gewenfchte  dag,  en  de  tyd  zyner  ontbindingc 
vericheenen  was.  Dat  zy  zich  in  den  Heere  zouden 
verftcrken,  en  hun  betrouwen  op  hem  (lellen:  dan  dat 
men  ondertuirchen  den  goddelyken  wille  mort  gehoor- 
zaamen.  Daar  na  zich  tot  zyne  medegezellen  keeren- 
dè  ,  heeft  hun  aldus  een  hart  in  't  lyf  gefproken : 
Toont  nu  dat  gy  mannen  zyt ,  en  laat  u  l.  de  kroon  nu  niet 

,,  ontglippen  ,  d\e  u  l.  aangeboden  wordt  :  dit  oogenhük  van 
„  een  korte  dood  zal  u  l.  ten  eerften  den  hernel  bezorgen^  om 
„  daar  met  Chriftus  te  heerfchen.  Daar  op  is  de  raazende 

„  bende  der  Heidenen  die  heilige  mannen  op  't  lyf  geval- 
„  len,  en  heeft  hen  aanftonds  om-hals  geholpen.  Dry- 
„  vens  vielen  zy  aan  het  doorfnuffelen  en  plunderen  van 

„  de  tenten,  al  wat  hun  in  de'handen  viel,  boeke-kilkn, 
„  reliqui-doozcn  ,  en  al  wat 'er  was,  wierdt  wcchge- 
„  fleept  ;  en  zy  waren  als  uitgelaatcn  van  vreugde ,  om 
„  dat  ze  daar  in  veel  gout  en  zilver  meenden  te  vinden. 

„  Daar  was  by  geval  noch  wat  wyn  in  kleine  vaatjes 
„  overgebleeven  ,  en  dat  is  hun  bederf  geweelt.  Want 
„  vliegens  zyn  ze  aan  't  zuipen  gegaan,  tot  dat  ze  aan 
„  hooge  woorden,  cn  van  woorden  aan  't  vegten  ge- 
„  raakten;  en  hebben  malkanderen  met  die  eigene  wa- 
„  penen  ,  daar  ze  de  heilige  Martelaaren  meê  vermoordt 
„hadden,  omgebragt.  Die  van  deeze  liagtinge  overge- 

fchoten  waren,  hebben  de  kotiers  en  de  doozen  ,  om 
den  buit  over  en  wéér  te  deelen,  beginnen  te  openen: 
maar  als  ze  in  de  plaatze  van  gout  en  zilver,  niet  an- 

ders ais  wat  gebeenten  der  Heiligen  ,  en  eenige  boe- 
ken vonden,  hebben  zy  alles  van  quaadheit  gins  en 

weêr  verrtrooit.  Als  dc  Chriftene  Vriezen  de  dood  der 
heilige  IVlannen  verdaan  hadden,  hebben  ze  vliegens 
de  wapenen  aangefchoten  ,  om  den  moord  der  heilige 
Martelaaren  te  wreeken.  Zy  hebben  dan  een  groot 
getal  deezer  moordenaarcn  verflaagen ,  en  de  reft  op 
de  vlugt  gedreeven;  en  daar  op  hunne  wy ven,  kinde- 

ren, en  flaaven  tot  buit  gemaakt.  Dit  is  daarna  ver- 
wonderings-waardig  geweeft,  dat  de  overgebleevene 
Heidenen,  daar  omtrent  woonende,  die  de  leer  van 
Bonifacius  in  zyn  leven  verworpen  hadden  ,  dezelve  na 
zyne  dood,  door  dc  Goddelyke  kallydinge  getugtigt 
zynde,  aangenomen  hebben. 
„  Het  lyk  van  den  H.  Billchop  is  met  de  lichaamen 
zyner  medegezellen  ,  over  een  Meer  dat  toen  Elme- 
re  genoemt  wierd  ,  voor  windt  en  ftroom  afgevoert 
naar  de  Stadt  Utrecht,  en  aldaar  begraaven:  ter  tydt 
toe  dat  eenige  Godsdienilige  en  getrouwe  broeders, 
hebbende  ten  Geleiderden  eerwaardigen //^^^is'rf,  door 
Lullus  Billchop  van  Ments  afgezonden  wierden ,  die  het 
lichaam  van  den  heiligen  Martelaar  na.3.r  Fulden ,  zoo 
als  hy  in  zyn  leven  belaft  had,  gevoert  hebben;  het 
welke  nochtans  niet  toegegaan  is  zonder  eene  wakkere 
tegenftribbelinge  der  Utrechtenaaren  ;  dewelke  zich 
echtereindelyk  onder  den  Goddelyken  wille  ,  die  hun 
door  gewilTe  tekenen  bleek  ,  hebben  moeten  buigen. 
De  marteldoodt  van  den  H.  Bomfacius  is  voorgevallen 
op  den  vyfden  Juny ,  in  het  negen-en-dartigfte  jaar  van 

„  zyn  Apoftelfchap.  Zyn  heilig  lichaam  is  den  dartig- 
„  ften  dag  te  Ments  aangekomen  ,  alwaar  een  oneindig 
„  getal  van  menfchen ,  door  Goddelyke  ingeeving,  (  of  uit 
„  niewsgierigheit)  van  allen  kanten  tot  het  zien  van  deeze 
„  ftaatzie  was  komen  toefchieten :  zynde  Lullus  zelf  op  dien 
„  dag  ook  uit  het  Hof  weder  naar  Mentsgckeert ,  hoewel  dat 
„  'er  geen  tyding  of  bode  wegens  den  dag  deraankomfte 
„  vooruit  was  gegaan.  Vorders  is  het  heilig  lichaam,  hoe 
„  ftcrk  dat  die  van  Ments  daar  tegen  kampten,  met  eenen 
„  grooten  toeftel,  en  zeer  talryken  ftoet  naar  Fulden  ge- 
„  voert,  en  in  een  gewelft  graf,  dat  voor  hem  gemaakt 

.,  was,  begraaven  ;  'alwaar  het  ook  van  tydt  tot  tydt, „  door  verfcheide  wondertekenen  ,  vermaart  is  geworden. 
„  Zyn  Marteldoodt  wordt  zonder  iemants  tegenfpreeken 

;cltelt  op  den  vyfden  Juny;  maar  over  het  jaar  zyn  de 
ichryvers  oneenig;  willende  zommigen  ,  als  reeds  ge- 

zcit  is,  dat  hy  in'het  vicr-en-vyftigllë  jaar  der  8'"-"  eeu „  we,  anderen  dat  hy  een  jaar  laater  gedoodt  zoude  zyn 

ij 
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Het  eerfte  gevoelen  heeft  al  deftige  voorftanders,  als 
Eginhardus  ,  d'  Abt  Eigil ,  mitsgaders  de  Jaarboeken 
van  Fulden  ,  van  Mets ,  en  van  Bertyn,  ja  Hincmarus 
zelf:  maar  't  laatfte  gevoelen  wordt  als  waarachtig 
°Pg^gc<-'ven  door  ̂ /7/;W<^«/,  BiflTchop  van /^/V/^i?<^/ ,  in 

„  de  befchryvinge  van  £o»</<ï«V«  leven  ,die  ook  al  aanzien- 

B  O  N   B  O  O-  ifi 

,  lyke  aanhangers  heeft,  tc  weten /Idam  van  Breme»,  en 
,  Lambertus  lan  Sc hafnaburg.  Zommigen  zynvan  gcvoe- 
,  len  diit  men  IVitlibaldus ,  die  zyn  leven  heeft  befchree- 

,  ven,  en  zynen  tydgenoot  is  geweeft,  wel't  meefte  ge- 
,  loof  dient  te  geeven,  en  daar  zouden  wy  't  ook  zeer 
,  lichtelyk  mede  houden.  Dit  fchynt  ook  het  gevoelen 
,  geweeft  te  zyn  van  den  Monnik  ütholonus^  den  twee- 
,  den  bcfchryver  van  zyn  leven:  hoewel  dat  'er  iets  aan 
,  deeze  plaatze  van  dien  Schryver  hapert:  maar  de  text 
,  van  H'^ttlibaldus  kan  niet  verminkt  of  verandert  zyn, ,  want  behalven  dat  hy  het  jaar  na  Chriftus  menfchwor- 

,  dinge  uitdrukt,  zoo  voegt  hy  'er  noch  by  de  achtfte  in- 

,  diélie. „  Bonifacius  heeft  f2  medegezellen  in  zyne  marteldood 
,  gehad  :  daar  onder  gerekent  Eobanus  BifTchop,  en  vier 
,  Monniken  ,  nament ly k  :  IVaccar  ,  Gundecar,  lllikere 
,  of  IVilltkeri  ,  en  Batewlfus  ,  die  by  den  ongenoemden 
,  Schryver  Hadolfus  ,  en  by  Notkerus^  HadowJfe  genoemt 

,  wordt. Daar  zien  wy  den  uitgang  van  den  Aartsbiflchop  Boni- 
facius met  zynen  nafleep,  deerlyk  met  zyne  Medegezel- 

len omgebragt.  Het  geene  ,  volgens  't  getuigenis  van 
Jan  l^eldenac.r  ,  en  andere  oude  Schryvers  ,  op  deze 
moorderye,  als  wonderdadig,  zou  gevolgt  zyn,  namelyk, 
,,  Dat  de  hooftfchedel  van  den  H.  Bonifacius  weinige  da- 

„  gen  daarna  zou  zyn  gevonden, met  d' andere Reliquiën, 
,,  en  den  H.  Bybel,  die  Bomfaas  met  zich  droeg; ook  dat 
„  de  Moordenaars  den  Bybel  niet  hadden  konnen  verfcheu- 
„  ren,  gelykjf-^^W^'»««'^  hier  van  dus  in  zyne  taaie  fchryft; 
Cnbe  fonber  merreu  Ijacfïe  (jcm  bat  bccluoebc  üolft  bc^  F^yê. 
ïjn.iltgcn  öifcoy^  öoechcii  iii  ftuhfien  re  fnpben  cnbc  alfoe  bat  Temb. 
tjenliflc  ftcrftcii  gcïoüe  \ut  Ijorai  lanbeii  te  liecreii  |Bcc  bie  foï. 

goblllte  lii-acljt  betitlt  bat  boccit  all  geljeel  battec  nut  of  «*'fj«. luttel  arti  gequefl  lüa£>  bacr  pet  in  gcfLljieüen  fïoiibt  banbet 
)f)epltgetlecringÖe<i30bt,ë.  Verder  dat,,  als  deze ©l^^l)ou= 
„  "SSX^^l n2.-M  Veldenaars  uitdrukking,  goet  chier  wilden  maa- 
,,  ken,  als  in  triumf  over  d' overwinninge,  de  brooden 
„  in  ftcenen  wierden  verandert,  en  de  wyn  hun  gedyde 
„  tot  vergift  van  razernye.  Dat  zy  daar  op  twiftig  wor- 
„  dende  ,  hantgemeen  raakten,  en  malkanderen  tot  een 
,,  toe  vermoordden ;  welke  verfteende  brooden,  herflen- 
„  pan,  enreliquicn,  naderhant  van  duizenden  menfchen 
,,  bezocht  wordende,  geneezinge  zouden  hebben  uitge- 
„  werkt,  enz.  meeft  dit  gevolg  van  dezen  moordt,  zeggen 
wy,  ziet  men  van  beide  deze  Schryveren,  met  een  diep  ftil- 
zwygen,  voorbygaan  ;  waarfchynlyk  omdat,  indien  zy  dit 
verhaal,  op  't  gezagh  der  onzekere Oudheit,  aanroerden, 
zy  gefchroomt  zullen  hebben  hun  oordeel  over  het  zelve, 
als  zonder  grondt,  te  vellen;  waar  uit  hunne  omzigtig- 
heit  en  liefde  tot  de  waarheit,  voor  zoo  verre,  blykt. 
BONS  WAART.  Hier  van  maaken  Stoke  en  Beka  m.  aU 

gewag,  als  van  een  plaatze  beneden  Niewmeegen ,  op  den  üngNot. 
oever  van  de  Waal ;  omtrent  welke  plaatze  in  den  jaare  Germ. 
1003.  3''^»'^'''^ Graaf  van  Hollandt,  de  tweede  Inf.P.n. 
van  dien  naam,   zich  met  zyn  leger  necrgeftagen  heeft 
tegen  Keizer  Albertus ,  dieHolIandt,  als  eene  openftaan- 
de  bezittinge  ,  (dewyl  Graaf  7«»  de  eerfte,  zonder  man- 
nelyke  erven  na  te  laaten,  overleden  was)  aan  het  Ryk 
wilde  brengen.    Het  fchynt  geweeft  te  zyn  een  ftuk  aan- 

gewonnen landts  ,  uit  dc  overftroominge  van  de  rivier, 
dicht  by  het  dorp  25ooningm  niet  ver  beneden  de  gemelde 
ftadt;  en  hebben  de  Schryvers  der  Jaarboeken  het  ̂ on^== 
Vuactbt  genoemt  ,   by  verkortinge  voor  Boomngsiuaerdt. 
Want  de  woorden  van  Stoke  laten  niet  toe  dat  men  het 
zou  verftaan  van  25oniUtUiaert/  gelyk  Buchelius  wil :  de 
woorden  van  Stoke  zyn ; te  <©otincï)em 

<ï5l)»nc  te  3cple  bic  <ö?atie  blibe/ 
<Êii  üocc  bi  jf)puieegen  an  Bonswaerde 
oBnbc  met  Ijem  en  fine  üaecbe 

■5111  fijn  l}m  op  eenen  bacl). 
Noch  ook  de  woorden  vmBeka,  diezeidt;  dat  men 

de  legerplaats  en  de  vaandels  van  Graaf  Jan  van  verre 
van  den  tooren  van  Niewmeegen  kon  zien  :  naardien  Bor/i- 
melen  Niewmeegen  acht  uuren  van  malkander  leggen. 
BOODENGRAVEN,  een  treflyk  Dorp  in  Hollandty 

voortydts  een  Graaffchap;  zie  op  BODEGRAVEN. 
BOONINGEN,  anders  BON  INGEN  ,  een 

Dorp  hiGelderlandt  ondei't  Ryk  Niewmeegen  ;  aangeflagen 
1147;  mergens,doch  ftaat  maar  op  iioo  mergens.  Toea 
geheel  Gelderlandt  ,  enz.  in  't  jaar  15-47.  eene  fchattinge 
opgelegt  was  van  75-000  guldens,  ftont  het  quartier  van 
Niewmeegen  ,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorftcn- 
dom  ,  in  die  foimne  gcftclt  op  24342  guldens :  waar  toe 
het  Ryk  van  Niewmeegen ,  (eene  der  zes  verdeelingen  van 
't  Niewmeegfch  quartier )  nevens  de  Steden  en  Dorpen 
t'  zamen  moften  opbrengen  2432  guldens;  of  de  Dorpen 
en  Hecrlykheden  afzonderlyk  1364  guld.  welke  omgefla- 
gen  over  de  13  of  14  Kerfpelen  en  Hecrlykheden  vaa 
't  Ryk  Niewmeegen ,  quam  't  Dorp  Booningen  te  Itaan  op 
17Ó  guldens ;  't  hoogfte  van  alle  behalven  ̂ uhem. '  ̂   V  BOORN, 
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ip;n/l«     BOORN,  of  BOORNK,  nORN,  ofBORNF., 

tefcir    ook  dc  ll  'tttain^^c  j^clicctcn,  ecu  water  of  llroom ,  loo- t/a»     pen  de  in  dcVriefche  Grieteiiy  Kaïtvjcrdcihem  ^  oiuicr 

JritsL    't  ̂ lurtier  Ovjlcrgoo.    Strekt  'iich  uit   van  liet  Noord- 
achttr    ooiteu  tot  aan  Irnfunimer-zyl ;  maakt  eene  Icheidiiige  tuf- 

s.yr.eKr.  fchen  de  twee  deeleii  van  l'ru-slarjdt  ,   Oojlergoo  en  dc SchoiuH.  Zc-cvenwoUcn.    Chr.  Scliotanus  7.egt  ,  dat  dc  Borne ,  met 
Xr.  r4»  cenen  arm,  Oojlergoo  van  Wefterguu  afzondert,  en  voor- 

Tr'ttsl.    lyjts  tud'chen  Ameiandt  cu  ditï Schelling  in  de  Zee,  endoor 
M»S-    andere  wcscn  uitliep.    In  't  jaar  1200.  of  daar  omtrent, 

was  dc  gcllalte  des  Landts  anders  dan  nu.  'DcBorne ,  tiif- fchen  der  SchelUng  QwAmelandt  invloeijendc,  liep  tullchen 
B-irlictir»  cn  SdcKs  voorby  Lcentvarde»  ,    tullchen  Oojlergoo 

tn  H'ejlergou  ̂   diep   het  landt  in,  en  kromde  zich  naar 
Bode.'swderdt  om  ,  draagende  in  de  gedachte  kromte ,  den 
naam  van  Krinjcr  arr/i,  die  noch  gebleven  is.  De  Zuider- 

zee ,   met  landt  rontom  belloten,   had  maar  een  eng 
riviertjcn  ,  tuUchcn  Enkhuize»  en  Stavoren  uitwaterendc. 

hhm    Maar  ccnc  andere  Rivier  liep  in  Vricslandt  naar  Slooten^ 
Schoian.  voorts  naar  Stavore»,,  cn  ook  in  de  li  ome :  daar  was  maar 
tèid.       een  Zeegat  tullchen  Texel  en  Vlielnndt;  ook  lag  Texel,  by 
ƒ106.    Jaag  water,  aan  HolLwdt ,   yncslayidt  ,  en  der  Schelling 
Houve.  yjjlt,  2ü0  dat  de  Zee  daar  gccne  magt  hadde;  maar  haarc 

kracht  cn  waterloop  in  dc  Borne  uitgoot,  die  met  gewelt 
f'*^^'    op  de  Dyken  aanftroomde.     Eenigen  mcenen  dat  deze 

Rivier  Boor»e  AcBiirdo  ïou  wezcn ;  zie  voorts  opBORN- 
of  BO URN-DIEP. 

5.^;.        BüOTH,  een  Adelyk  Gcflacht.  In 't  jaar  1123  word 
Leeuw,   gcwag  gemaakt  van  Gysbert  Boaths-zoo» ,  Heer  van  L^rtr, 

Bat.  '   in  dat  jaar  binnen  Utrecht  gellorven:  daar  na  van  G^rW 
lltujlr.   genaamt   Botho  ,    Hofmeellcr  van  den  Gravc  van  Hol- 
ƒ875.    ttudt;   wiens  broeder  was  Arent  Booth  ,   Prooft  van  St. 

Marien  t'  Utrecht;  nevens  eene  zuller  genaamt  Badeloga, 
getrouw't  aan  Eggebert  van  Ar/iflel.    De  zoon  van  Gerard 
was  Arent  Booth,  Rechter  in  Hartsweerde :  leefde  noch 
in 't  jaar  1201.  en  liet  na  Gerard  Booth,  Schout  der  ftadt 
Dordrecht.    Heer  Gerard  Böo?^  ,  Ridder ,  word  met  meer 

andere  Ridders  gemeldt  in 't  jaar  12Ó2.  en  1271.  Cornelis 
Booth,  Heer  Gerards  zoon,  knaape,  was  noch  Schepen 

in  Dordrecht  in  't  jaar  1310.  getrouwt  aan  Geertruid  van 
Mervjcde ;  heeft  nagelaten  Aart  of  Arent  Booth,  Burge- 

Idem    meefter  te  Dordrecht  in 't  jaar  1369.  Zyn  toon ,  Cornclis 
ibid.       Booth  van  Barendrecht,  was  ook  Burgemeefter  van  Dor- 

drecht in  't  jaar  i^<)6.  had,  onder  meer  andere  kinderen, 
by  Beatrix  van  lialingen  gewonnen  Aart  Booth  vanBaren- 

^     drecht,  knaape,  getrouwt  aan  Juftr.  Mechtelt  vm  Slinge- 

Baün'    l^'/i^it',  hy  woonde  in  't  jaar  1421  op  Duivertein,  toen  hy, 
Sif'hr.    ter  zclver  tydt,  indengrootcn  Zaidt-Hollandtfchen  wa- 
.lan   '    tervloedt , met  vyf  zyner  kinderen, verdronk ;zyne andere Dord.     vier  overige  kinderen  bevonden  zich  ter  gedachter  tydt 
ƒ.997.    tt  Dordrecht  en  Delft.    Jan  Booth,  knaape,  van  wicn  de 

Heeren  Booth  van  Utrecht  hunnen  oorfprongk  hebben; 
voorts  Cornclis  Booth  Burgemeefter  van  Dordrecht ,  van 

•wien  de  Heeren  Booth  in  's  Gravenhage  afHammen  :  dan 
woch.  Elifabeth  Booth,  getrouwt  aan  Godfchalk  Oem  ,  Burge- 
meeller  van  Dordrecht  in  de  jaren  1440.  en  1449.  van  hen 
zyn  de  Heeren  Oem  van  Fapendrecht  ;   en  Jultr.  Beatrix 

Booth ,  Non  tc  Mariènboom ,  te  Dordrecht  zeer  oudt ,  in  't  jaar 
If05'.  (ofi5'03)  op  den  3  Februarius,  geftorven  ,  Johan 
Booth  ,  zoon  van  Aart  van  Barcndrecht,  knaape,  Rentmee- 
fter  van  den  Baron  van  Gaasbeek  ;   hy  woonde  in  't  jaar 
i434teZ^ör^/w/!/,en  Utrecht ,  daar  hy  den  3  F'ebrua- rius,  1449.  ovcrleedt ;  zyn  oudtrte  zoon.  Aart  Booth 
Almmonde ,  üorf  oiigetrouwt ;  zyn  andere  zoon,  Andrics 
Booth  van  Almmonde,  Ridder       Duitfche  Orden,  Over- 
fte  onder  Koning  Matthias  van  Hongaryèn ,  overleedc  1489. 
en  leit  binnen  Offen  begraaven  ;  twee  andere  ,  Heiman  en 
Philips  Booth,  wierden  Karthuizer Monniken.  Boven  de 
nu  gemelde  zoonen,  had  hy  'er  noch  drie,  Comelis,  I4^il- 
lem,  en  Jan  Booth  ,   ncveiis  drie  dochters,  Juffr.  Jlaze 
Booth,  geprofclTyde  Zufler  te  Jeruzalem  buiten  Utrecht; 

Juffr.  EUzabeth  ,'Hon  te  Mariènboom  binnen  Dordrecht  ;  en Juftr.  Machtelt  ,  getrouwt  aan  den  Hecre  Hubrecht  van 
Jitm    Jutphaas,         Bokhoven.  Wecx  Comelis  Booth  won ,  nevens 

Balen     meer  andere  kinderen,  Mr.  Diderik  Booth ,  Penlionaris  der 
üzdt  Utrecht ,  i\0Tf  in't  jaar  1^06.  zyne  ecrfte  Vrouw  was 
Juftr.  Agatha  Pyl ;  de  tweede  Juffr.  Margareta  de  IVit. 

_  Idem    Onder  zyne  negen  Zoonen  en  Dochteren  is  Johan  Booth, 

ibid.      Lieutenant  te  paerdt,  getrouwt  aan  Juff'r.  Chatarinavan 
der  Haar;  hy  ftorf  in  'tjaar  I5'49.  leit  binnen  Utrecht 'm 

Leeti-w.        Geertruids-kcrk  begraaven ;  een  zyner  zoonen ,  Comelis 
r-'r-  ̂ Qf^^y  ̂   overlcedt  in  't  jaar  1590.  hadt  by  Sophia  van  I4^yk, 

Balen"  ̂ ^ele  andere  kinderen ,  Mx .  Everhard  Booth ,  Pre- 
P  009  '^"^^"'^  binnen  Utrecht ,  in  't  jaar  1602  beroepen  ,  ten  gra- 
feqa.      ve  gegaan  den  i4Auguftus  lóio.  was  getrouwt  met  Juftr. 

Alida  Ruifch;  die  hem,  nevens  meer  andere  kinderen  , 
i«e«»?»  ttaarde Mr.  Comelis  Booth,  die,  boven  zynBurgemeelter- 
Bat.ilL.  fchap  der  ffadt  Utrecht,  verfcheide  andere  Eeramptcn, 
jol.  887.  van  Stadt  en  Staat,  heeft  bekleedt,  en  den  i3July  1678. 
crOiqq.  overleden  is. 
Winfe-  B  O  O  T  S  M  A,  een  Slot,  of  Huis,  in  de  Vricfche 

miHh     Grietcuye  Collumerlandi  ̂   ouder  't  quattiar  IVeJlergoo. 

B  O  R 

BOR,  (PIETER  CHRISTIAANS  ZOON) 
een  voornaam  Hilloryfchryver  van  dezen  Staat,  die  dc 
Oorlogen  ic^cn  Spanjen ,  van  den  ecrllen  oorfprong  af,  tot 
1600  ingefloten  ,  heeft  befchreven,  in  zes  deelen  in  folio 
door  hem  uitgegecven  ;  die  daar  na,by  herdruk  ,  in  vier  fo- 

lianten gefchikt ,  van  fchryfllyl  wat  verandert ,  metniewe 
printverbeeldingen  verliert,  en  vcele  authcntyke  ftukkcii 
verryktzyn;  allen  Liefhebberen  des  Vaderlandts ten  hoog- 
ften  nuttig,  zoo  wegens  de  zaaken  daar  in  verhandelt ,  als 

de  Ichaaleder  onzydigheit  die  hy  gehouden  heeft.  Doordat  ̂ "J"^' 
werk  is  hy  genoeg  bekent,  en  geroemt ;  vermits  hy  gele- 

gentheit  hadde  om  dit  wel  uit  te  voeren  ,  door  hulpe  van  '^"^'S- Staaten,  Magillraaten ,  als  andere  hooge  en  laage  Stants-  j 
perlbonen  ,  die  hem  alles  mededeelden,  't  zy  Brieven, 
Aften,  Relolutiën,  Sententien,  Ordonnantiën ,  Relaa- ^^^^-^ 
zen,  enz.  zoo  verre  zelf,  dat  de  Staten  's  Landts  van  lygrle 
Utrecht,  by  Aöe  van  den  4  February,  1602.  alle  perfoo-  zelfs. 
nen  die  cenigc  geheime,  of  andere  papieren,  ter  bövor-  a.Pd 
deringe  van  de  waarachtige  befchryvinge  der  Nederlandt-  Naam 
fche  Gefchiedenillen  dienende,  onder  zich  mogten  heb- der  Hi 
ben,  bekent  maakten  en  verzochten,  die  aan  hem,  zonder  Schry! 
eenige  bckommeringe,  zwarigheit,  of  nadenken,  tc  be-  Goa^ 

handigen,  om  van  hem  Pieter  Bor  Chri/liaanszoo» ,  tot  het  '"'l'O 
gedachte  werk,  gebruikt  tc  worden,  enz.  Hy  heeft  ook  ̂"'^-^ 

het  l^'ervolg  op  de  Kronyk  van  Carion  befchreven  :  noch  ge-  "^-^"j maakt  een  Treur-bly-cindendfpel,  in  onrym,  van  Prins /f^?»/- 
lonius  van  Tyro.    Was  geboren    Utrecht,  in  'tjaar  I5'5'9. 
en  is  in  'tjaar  1635-.  den  ló  Maert,  te  Haarlem,  yójaa- 
renoudt,  overleden. 
BORGER ,  (  CLAUS ,  of  CL  AAS )  een  groot  Krygs 

•Idt  ond      '    "  ' 

DIUS.) heldt  onder  de  Batavieren:  zie  CIVILIS  (CLA 

e: 

BORGER,  een  Dorp  in 't  Landtfchap  Z^rr»^/&,  on-  , 
der  't  Dingfpil ,  of  de  Rechtbank  van  Oojler-Moor.  Heeft  ̂   t"' 
Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder 't  Claffis  van  Za/<iVr- ^'  ' veldt. 

B  O  R  G  H  S  W  E  E  R ,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omme-  Lyjl  • 
landen;  in  het  Kerkelyke  vcrecnigt  met  het  dorp  Termun-  Pred., 
ten:  de  Kerk  en  Predikant  liaan  onder  't  Claflïs  van  Old-  d'Om 

ampt,  en  If^ejlerwoldinge- landt. BORGHWERT,  een  Dorp  in  de  Provintie  van 
Vrieslandt:  zie  op  BURGHWERT. 
BORKELOE  is  een  verheeve  Plaats  aan  de  rivier 

de  Berckel,  vier  uuren  boven  Zutphen,  daar  de  zelve  inde 

Druliaanfche  Grift  (dat  is,  den  YlFel )  loopt.  Het  is  wel-  ̂ """^ 
eer  geweeff  een  Droftampt  van  een  Gcflacht  van  den  zei-  ̂"f'^' 
ven  naam,  leenroerig  aan  Gelderlandt.  Men  vindt  hier 
gewag  van  in  den  Giftbrief  van  Graaf  Otto  den  derden 
van  Gelder,  op  het  jaar  1232.  en  in  het  perkamenteboek 
van  Utrecht  op  het  zelve  jaar;  daar  verhaalt  word,  dat 
Henrtk  van  Burclo  ( verkeerdelyk  Burdo)  met  de  dochter 
van  Rudülf,  die  eenigen  tydt  te  vooren  gerabraakt  was, 
gekregen  heeft  de  Hcerlykheit  van  Coevorden  en  Drenthe. 
BORKNA,  is  een  Eilandc  tuffchen  de  gaten  van  de  liei 

Eems,  die  inde  laaffvoorledene  eeuwen  zoo  verre  niet  ii/i. 
van  malkanderen  waren  als  in  voorige  tyden.  Of  het  in 
den  tydt  van  die  van  IVerum  noch  in  zyn  geheel ,  dan  of 
het  toen  al  kleindcr  isgeweeft,  en  van  hetEilandt  BANT 
afgefchcurt,  hebben  zy  niet  gefchreven ;  maar  alleenlyk 
dit,  dat  de  met  het  kruis  geteekenden,  alszy  naar  Palefti- 

trokken,  hier  gewoon  waren  af  te  vaaren.  Alfricus  , 
BifTchop  van  Munlter,  zynde  een  Schry  ver  van  de  negen- 

de eeuwe ,  betrekt  het  tot  Frieslandt,  tuffchen  de  Eems 
en  dc  Lauvjers  :  doch  Menco  tot  Emsgo  aan  den  Ooft- 
kant  van  dc  Eems,  waar  onder  het  noch  hoort:  zie  hier 
meer  van  op  dc  woorden  BURCHANA,  cn  BANT. 
BORNBERGUM,  een  der  zeven  Dorpen  van  de  Wm;'. 

Vriefche  Grietenye  SmalUngerlandt ,  onder  't  quartier 
Oojlergoo  ;  waar  onder  't  Kloofter  Smallen-Ee  behoort; 
heeft  Kerk  en  Predikant  ,  Itaande  onder  't  Claflis  van 
Leeuwarden.  Het  Dorp  Korte-Hem  is  met  Bornbergum  in 
den  Kerkendienft  vcrecnigt. 

B  O  R  N  D I E  P ,  een  Stroom  of  Rivier  in  Vrieslandt : 
zie  BOUR-DIEP. 
BORNE,  een  Stroom  in  de  Provintie  van  Vrieslandt: 

zie  op  BOORNE. 
BORN  EGOE.    Dit  woordt  beteekent  eenige  Lan-  ̂ .t, 

den  aan  den  inham  Borna,  of  Borncda.    Het  perkamente-  not. 
boek  van  Utrecht  noemt  het  een  Dekenfchap  {Dccanatus)  Gen 
dat  is,  een  zeker  begrip  waar  in  een  groote  Kerk  is,  die  Inf. 
gemeenlyk  een  Collegiale  Kerk  word  gcnocmt,  hebbende,  P.i 
eenige  overeenkomft  met  een  C^thedrale;  zoo  dat  hy,  die 
het  bcüier  daar  van  heeft,  een  Deken  word  genoemt.  Ik 
zou  denken  dat  die  landen  hier  mede  gcmcent  worden 
langs  welke,  vzn  O Idebom  af  lot  aan  den  inham,  het  ri- 

viertje dat  de  Borna  ,  of  Burdipa  word  geheten  ,  heen 
ftroomt. 
BORNESSE,  een  Rivier,  ook  een  Dorp:  zie  oo 

BORNISSE. 
BORNISSE,  (BORNESSE,BOURDENESSE)  een 

Rivier,  welke  voortydts ,  volgens  eenigcr  gevoelen,  het 
landt  van  Thuringen  {Thurdrecht Dordrecht)  van  Stnjcn^ 

Pm- 
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P:ifteft,  cn  f'^oorftc'  plagt  af  te  fnydcn.  Zommigcn  wil- 
len dat  daar  de  Vcldtliag  tuflcheii  Koning  Beroald  van 

Vri<:slayidt,  en  Clotarius  Koning  van  Vrankryk,  voorgeval- 
len 70U  zyn:  tic  op  BEROALD. 
BORNISSE,  of  BüRNESSE,  voortydts  een 

Dorp,  doch  door 'tgcwelt  van 't  water  opgeflokc :  zoo  dat 
men  met  geene  zekerheit  kan  zeggen  waar  het  gelegen 
heeft:  Echter  is  dit  uit  oude  Handtvellen  en  Brieven  be- 

kent, dsit Bor>2cJfe ,  oïBomtJJl',  cn Heidr/tzee ,  de  grenzen, 
of  paalfcheidingen  van  Zeelandt  zyn  geweefl:.  In  de  oude 
Keuren  van  Zeelandt  leeft  men  c.  4.  art.  23.  ,,  Dat  alle  dc 
„  geenen  die  woonen  tullchen  BoumiJJe  en  He^denzee  , 
,,  zullen  zyn  onder  deze  Keure,  en  onder  die  Gerechte, 
„  uitgenomen  Middelburgs  Zirikzee  ̂   Domburg ^  IVeJlcap- 
„  pelen,  ende  Bez^outenlande ,  in  andere  puniSten  ende  arty- 
,,  kelen,  daar  deze  Keure  geen  mentie  af  maakt;  ende 
„  behouden  de  Heerfchappen ,  ende  Edelmannen  van  den 
„  lande  hunne  rechten  en  privilegiën!,  hunlieden  binnen 
„  hunlieder  Heerlykheit  toebehoorende,  ende  die  blyven 
,,  onvermindert.  In  Zcelandt  gelooft  men  dat  Bomijjc 

gelegen  heeft  in  't  landt  van  Overmaas,  op  't  Water  ge- 
naaint  Koedoodt  ,  (in  de  Landtkaart  noch  bekent)  by 't 
dorp  Portugal,  gehouden  voor  de  oude  fcheidinge  tuffchen 
Hullandt  en  Zeelandt.    De  naam  PcmiJJe,  tegen  ovcxSchie 
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:r.  van  dam,  Ichynt  een  overblyfzel  \-xwBormffc ,  de  B  van  Bour- 
nilfe  ineen  P  verandert  zynde  ;  hoedanige  veranderingen  , 
als  ook  vari  F  in  V,  men  dikmaals  vindt.    Laat  ons  zien 
of  dit  zou  kunnen  opgeheldert  worden  uit  de  Paalfchei- 
dinge,  gemaakt  by  den  Heer  van  Puttenen  Strijen,  in 
't  jaar  i;^i4.  tuffchen  de  landen  \-\\\l^ouryie , Putten , Strijen , 
en  Breeda:  ïDit  i,^  fcc  ijCcrccjjic/  bic  iium  Drcie  liaii  jlpurtc/ 
bacr  «600  tic  3idc  af  licüüeu  moer/  üan  fciiöc/  öat  tjji  ïjldt 
ban  criicii  lierniagciiöc  ̂ mut  j  niuii  Ijccc  öe  43iabè  üa» 
Holiandt,  mtt£  öic  Hijm  ©jouUic/  5Ï.1Ï1  öocljttT/  boo^tüan 

Ijouöcn  5al  iJip.  ©ie  luelHc  tjcifccpie  leggen  tuflctjen 
öcefc  palen/  bie  tjier  na  gefcljjcüen  flaan;  öatijï  re  lueefcne: 
Bodomar  ürt  tcn  IjalDcn  biïj.ie.  %ttml  alle  op  tor  '^<Öza= 

Jdm   Vicn3ec.  %x\    «iBjaVieiisec  op  /  tot  ben  4Dofl-nioet.  ̂ i'rem 
maiiti  tuftdjen  bc  bierc  lijoHieifen  en  ben  (Ooft-nion;  tot  be  Sant= 
.li  ̂'  liofbc  toe.  3:rcm  ban  Santljofbc  ten  IjalPen  biepc  tot  be 
lil.   'SliJbenbJoeïie  op  IDibelc.  3^m\  ban  ̂ bbenbjoccfjc  tenlf)al= 

ben  biepc  tOtte  Bornillen.   '^mw  ban  op  bc  Borniiren  ,  tot 
ben  gefctjcpbe  ban  5ifelmonbc/  op  biecb'ljalf  babenie  biep. 
5"rfiu  ban'  gfclmonbe  opgaenbe  tot  ben  gcfcljenbc  ban  25a^ )       tenbjccljt/  ban  Bomiilln ,  ban  Painbiecljt  cnbe  ban  ittoc^ 
ten  /  cnbe  boo?t  tot  ï^cimlnnfojbe/  in  be  iiBafe/  booi  ï)nt= 

'       ten  /  cnbe  boojt  bc  iBafe  tot  ̂ rrycnc  toe.  De  woorden van  Tfelmonde  opgaande  tot  den  gejeheyde  van  Barendrecht , 
,  van  Bornifle  ,  van  Paindrecht ,  enz.  fchynen  ons  als 

met  de  handt  te  leiden,  om  BomiJ/e  te  vinden  daar  nu 

'  Ptra/^t' legt ;  waar  by  noch  komt,  dat  PermJ/éaan  de  Maas gelegen  is,  dat  met  de  legginge  van  BomiJJe  zeer  wel 

overeenkomt.  'Jan  Revgersi^erg,  die  lync  Kronyk  van  Zce- 
landi  tot  op  't  jaar  iffó  heeft  gebragt,  ftelt  voor  Borniffe, 
Bern'tJJe,  dat  met  Penajje  te  meer  gelykheit  heeft:  Hyzegt 
volgens  den  i  druk,  en  ook  die  van  't  jaar  1634.  dat  de 
twee.ie  dochter  van  Heer  Jafpar  van  Culembrng  ,  Heer 

van  Hoogftraten,  in  't  Zeeuwfche  Eilaudt  Zutdt-Beve- 
landt,  den  Grave  van  Rimbergen,  Heer  van  Zuylen  ,  en 
van  den  Oudenhoorn  in  Zeelandt,  in  't  landt  van  BerniJJe, 
getrouwt  hadt.  In  de  Landtkaart  vindt  men  Oudenhoorn 

in  't  landt  van  Perm[je  niet:  millchicn  is  deze, plaats,  ge- 
lyk  oudt  Vlaardingen ,  enz.  in  de  Maas  vergaan.  Hy  ftelt 
aldaar  het  landt  van  PernIJJe  in  Zeelandt;  derhalven  wierd 
het  landt  van  l/oom  en  den  Briel  zekerlyk  onder  Zeelandt 
gerekent:  zie  voorts  op  BR.IEL,  en  VOORN. 
BORNWERDERHUIZEN,  een  der  negentien 

Dorpen  van  de  Vriefche  Grietenye  l4^eJl-Dongeradeel ,  on- 
der 't  quartier  Oojlergoo  ;  heeft  met  Bettervuird  t'  zamen eene  ftcm  in  de  Grietenye. 

BORNWERT,  of  BORNWIRT,  een  der  ne- 
gentien  Dorpen  van  de  Vriefche  Grietenye  IVeft-Dongera- 
deel,  onder  't  quartier  Oojlergoo;  ftaat  in  't  Kerkelyke, 
t' zamen  met  Hiaure,  onder  't  Claffis  van  Dokkum. 

M.Al-.   BORSALIA,  BORSELEN,  een  uitmuntende 
Ne/.  Heerlykheit  in  Zuidt-Bevelandt ,  aan  den  Weftkant.  Zy 

trm     is  weleer  een  Erfgoedt  geweeft  van  een  Gedacht  van  den 
zelvcn  naam,  't  welk  in  de  Jaarboeken  zeer  beroemt  is. 
Echter  heeft  die  doortrapte  en  beruchte//^ö/fizWï, die,  on- 

der Floris  den  vyfden,  en  Jan  den  eerften,  zoo  veel  fpels 
heeft  aangerecht,  het  zelve  geene  kleine  vlak  aangewre- 

ven; van  wien  men  veel  by  M.  Stake  vindt  gemeldt. 
(Zie  verder  van  deze  Heerlykheit,  en  van  't  geflachte 
der  BorJ'elens,  ook  van  den  gedachten  IVolfaardt  ,  op  't woordt  BORSELEN.) 

BORSELEN,  of  BORSSELEN.  't  V^as  voortydts 
eenEilandt  \\\  Zeelandt  zichzelven  ;  maarwcrd  in  'tjaar 
1616  aan  Zuidt-Bevelandt  gedykt.  In  den  ouden  gefchre- 

aff.der^^T^  Blaffert  der  Utrechtfche  BiJJchoppen ,  aangaande  hunne 
r.Bfjy:  Geeftelyke  Jurisdiftie  over  alle  Kerken,  Kloofters,  Ka- 
)«w  péllen,  enz.  van  geheel  Zeelandt,  ftaat  het  ganfche  Graaf- 
nallèg.  fchap  in  vier  Decanaatfchappcn  verdeelt,  namclyk ,  Z«/W/- 
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Bevelandt ,  Schouwen ,  Walcheren ,  en  Borfelen.  Onder  het  De- 

canaat van  Borfelcn siX^iTHMonfler .Tevjyk ,{^\.\dizTcn  fchryvcn 
denDewik,)  iVeJikerke ,  Ooftkerke,  IVolfersdorp ,  St.  Caiha' 
rynen  Kerk,  Everdingen,  Coudorp ,  cn  Ellewouts-üyk.  Van 
deze  zyn  verdronken  Monfter,  Tewyk,  Wejlkerke  ,  Oojl- 

\  kerke,  Wolfcrsdorp ,  en  St.  Cathnrynen :  zie  V  volgende. 
BORSELEN, ook  BORSSELEN,  is  voortydt  j 

eene  voornaame  Stadt  op  het  Eilandt  Borfclen  geweeft  ,  en 
heeft  weleer  behoort  aan  dat  vermaart,  en  nu  uitgeftor- 
ven  gellachte  der  van  BORSELENS.    Toen  in  't  jaar 
If32.  de  Heerlykheit  v^nBorfelen  (zoo  wierd  ze  met  haare  p  Bru^' 
omleggende  Dorpen  genoemt)  onder  de  zeegolven  be-  man 
graaven  wierd ,  is  nooit  de  Stadt,  nevens  verfcheide  onder-  voor 
hoorige  Dorpen,  weer  bedykt  geworden,  dan  alleen  maar  Scnv. 
het  geen  nu  de  Heerlykheit  van  Borfelen  geheeten  wordt.  Kr.j>,-iS. Van  dezen  inbreuk  op  Allerzielen  dag,  den  2  November 

I5'32.  fchryft  J.  Reygersberg,  in  zynen  tydt  voorgevallen, 
aldus  :  ,,  In  BorlJ'elen  overvloeiden  ook  de  zes  Dorpen 
„  die  's  jaars  te  voorcn  bevarfcht  en  bedykt  geworden 
„  waren,  en  is  zichtent  (Godt  beter 't )  Z.uidt-Beve-' 
„  landt,  in  d' Ooftwateringe  blyven  dryvende.    En  we- 

derom:     In 'tjaar  I5'30.  inündeerden  de  zes  Parochiën 
,,  van  de  oudfte  Polders  van  Borjjelen,  welk  Landt  hier 
„  voormaals  een  van  de  oudfte,  en  meefte  Eilanden  ge- 
,,  weeft  heeft  in  Zeelandt,  en  bedykt  was  aan  Zuidt-Beve-- 
,,  landt,  als  Monfler ,  St.Catharinen ,  Oojlkerke,  Weftkerke ,  n^yne^,^ 
„  U'olphaarts-Dorp ,  en  den  Devik,  waar  in  hier  voormaals  ^r.  van 
„  de  Hecrcnv^i  BorJJelen  hun  gewoon  verblyfgehadt  heb-  zeel. 
„  ben:  maar  in 't  jaar  I5'3i.  in  den  Zomer,  wierden  xc  p. %<)■]. 
,,  weer  bedykt,  te  weeten  deze  zes  voornoemde  Paro-  16341*- 
„  chiën,  dewelke  weder  daar  na,  in 'tjaar  1)32.  iniin-  drukf. 
„  deerden,  en  blyven  noch  alle  zes  dravende. 
BORSELEN,  eene  treftelyke,  en  groote  Heerlykheit 

in  Zeelandt  geweell ,  doch  door  de  zee  geweldig  wechge-- 
fpoelt.    Zy  wierd  in  voorige  tyden  van  het  vermaarde 
Geflacht  der  Borfelens  bezeeten ;   hadt  hooge  Jurisdidie. 
De  ftadt  Goet  heeft  het  noch  overige  van  deze  Heerlykheit 

in 'r  jaar  lóiy-  van  Heer  Charles  de  Lalaing ,  Grave  van 
Hoogftraten,  gekocht.    Door  gebrek  van  manlyken  ftam 
uit  de  Borfelens,  was  de  gedachte  Heerlykheit  aan  vreem- 
|de  Geilachten  geraakt.    M.  Smallcgange  ftelt  de  tegen- 
I  woordige  grootte  der  Heerlykheit,  of  Baronye  van  Borf-  \ 
felen,  op  3344  gemeeten  ,  393  roeden,  of  ruim  lóoo  Hol-  / 
1  landtfche  mergens.    Aan  den  eenen  kant  word  het,  door 

jde  zee  en  't  geweldig  water,  wel  wat  afgekabbelt,  maar benoorden  Borfelen  waft  het  weer  zoo  fterk  aan  ,  dat 
men  daar  dagelyks  het  bedyken  van  eenen  grooten  Polder 
te  gemoet  ziet.    Toen  de  Magiftraat  van  ter  Goes  deze 

Barony  gekocht  hadt,  vonden  ze  goedt  de  Gorzingen,  en  ' verdronke  landen  weder  te  verkoopen,  en  uit  te  geeven  , 
lom  bedykt,  en  tot  vaft  koorenlandt  aangemaakt  te  wor- 

den, en  zulks  met  lóió  te  beginnen  ;  behoudende  echter 
aldaar,  tcn  voordeele  van  ter  Goes,  het  recht  en  den 
eigendom  van  alle  Gorfingen,  zoo  van  Dyken  buiten  als 
binnen,  Boomen,  Uitgorlfens,  enAanwaffen,  niets  uit- 
gezondert  ,  om  die  te  gebruiken  ,  of  te  verhuuren  tot 
ftadts  behoef:  als  ook  het  recht  van  alle  hooge,  laage, 

en  middelbaare  Jurisdidie  over  't  Landt  van  Borfelen,  en 
deszelfs  aanhang,  enz.    Maar ,  als  nu  deze  Baronny  van 
Borfelen  by  de  Magiftraat  van  ter  Goes  gekocht,  enhaarop- 

[gedraagen  was,  ontftont'er  een  pleit  over,  tuftchen  Prins 
•^Maurits  en  die  van  ter  Goes ,  voor  de  Heeren  Gecommit- 
I  teerde  Raaden  van  Zeelandt.    De  Prins  zeide  tot  de  Heer- 

lykheit van  iiur/è/c»  gerechtigt  te  zyn,  uit  kracht  en  hoofde 
van  twee  brieven  van  donatie,  of  gifte,  by  de  Heeren  Sta- 

ten van  Zeelandt  verleent;  den  eerften  van  den  29  0élobcr 

1 5-97.  den  anderen  van  den  6  November  1 5'99.  den  1 1  Maart 
1601.  en  1602.  daar  die  van  ter  Goes  het  hunne  tegen  in- 
bragten.    Eindelyk  zyn  beide  partyen  overeen  gekomen,  /^^.^ 
dat  Prins  Maurns,  om  alle  onruften,  moeiten,  en  koften  smallet, 
te  vermyden,  van  zynen  eifch,  enz.  zou  afftaan ,  mits 
dat  de  Magiftraat  van  ter  Goes  aan  den  Prins  eens  de 
fomme  van  32000  guldens  betaalde. 
BORSELEN,  onder  de  Edele  Geilachten  van  ZeeÏMidt  Reii'ersl). 

is  Borfelen  altydt  het  voornaamfte  geweeft,  en  dat  (  naaft  Kr.  vaa 
den  Grave)  de  meefte  Heerlykhedcn  bezat.    In  oude  bric-  Zcet. 
ven  vind  men  dat  Wolfaart  van  Borf-len  de  Heerlykheit  van 
T'erVeercnSantdyk,  in 't  jaar  1282.  in  vollen  eigendom  aan i  Vrouwe  Beatrix  ,  Graffmede  (Gravinne)  van  Hollandt, 

!  overgaf ;  de  reden  was  deze:  Omtrent  het  jaar  1280  had 
\Florts,   V  Grave  van  Hullandt  en  Zeelandt,  deze  landt- 
ftrceke  (ter  Fcer  was  toen  maar  een  buurtje  van  arme 
Veêrluiden,  cn  Viftchers  )  verkocht  aan  Heer  Wolfert  va»  ^^^.^ 

Borfelen  den  I.  ook  den  eerftbekenden  Heer,  nevens  zync  Kr  \j'^^ 
Echtgenoote  Sibelie :  dapper  vielen  ze  aan  't  bedyken  van  de-  ̂ .cèl 
zen  Polder,  bouwden  'er  ook  het  fterke  huis  te Zandenberg  ̂   ̂g. 
op, tot  hunne  rezidentie:  onderdezen  arbeidt,  enz.quam  smalltg. 
hen  te  binnen  dat  zy  deze  Heerlykheit  alleen  als  quaadt  ƒ.390. 
Leen  hadden  ontfangen  ,  zulks  datzy,by  gebrek  van  Man- 
nelykeErfgenaamen,weêr  aan  den  Grave  vervallen  moft; 

waar  door  'er  dan  hunne  vrouwelyke  Erven ,  ofNazaa- 
ten,  van  verfteckcn  zouden  zyn  ;  ovcrzulks  poogden  zy 

V  2  vaa 
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van  G ravc  F/jm  ccn  gocdt  oiUlcrrtyk  Leen  te  bekomen,  naam,  die  de  tweede  loon  was  van  Joha»  de  //?»«y», 

"  ma.ir  dat  kou ,  volgens  de  gewooiue  van  dien  tydt,  niet  Heer  van  Bujfu,  en  Anna  vm  BttrgundicM ^  oudtfte  ïulter 
*    '      gelclueJen,  ten  ware  de  Leenbezitter  zyn  qu;udt  Leen  van  Maxinuliaa»  vaa  Biirgiind'icn.     De  Zcenwen  waren I.  D. 

/..18. SmMtcg. 

f.  390. 

aan  den  Grave  of  de  Gravinne  overeat',  die  dan  terflont , 
indien  't  hem  of  haar  geliefde  ,  dat  aan  den  Sehenkcr 
weer  tot  een  goedt  en  onllertlyk  Leen  opdroeg;  gelyk 

hier  ook  lOü  met  de  Heerlykheden  van 'Tc-;  /- Vi-r  en /rfw/i/y/- 
gefchiedde.  Heer// nam,  met  ecnige  andcreZeeuw- 

fche  Edelen,  de  wapenen  tegen  Gravc  /•'/om,  de»  van Holl.iudt  en  ZccLiiidt,  op;  maar  gellagen,  wierd  hy  om- 
trent het  jaar  1288  gebannen:  weder  in  genade  aangeno- 
men, betoonde  hy  weinig  dankbaarlieit,  en  maakte  het 

na  de  moort  van  Grave  Floris  noch  llimmer;  want  na 
dat  zyn  zoon,  Grave  Jf»  ̂   in  de  regecringe  getreeden 

inuners  y.oodroevigovcr  zyne  doodt,  als  zy  hem  harteiyk 
in  zyn  leven  bemint  hadden.    Toen  hy  in  het  jaar  15- 5-7. 
den  2  Februarius,  den  Wethouderen  in  pcrloon  den  eedt 
afnam,  maakte  hy  hun  by  tclhunent  zyncn  grooten  ver- 

gulden Kop,  van  den  Grave  van  Bmirert  afkomllig,  daar 
op  de  gevangkenille  van  Hertog  Jan  Frcderik  va»  Saxen 
afgebeeldt  llont,  onder  voorwaarde, dat  hy  dien  zoo  lang 
hy  leefde  noch  zou  gebruiken:  zyne  onvruchtbaare  Ge- b,;^^,,, 
malinnc  was  Lonifa  van  Croy.    Zync  VerhefVinge  tot  Mar-  Kr 
(]!i!s  van  Tcrrccre,  was  de  kanker  van  zyne  middelen.  2f«/. 
In  dien  tydt  wierden  veele  der  Nedcrlandtfche  Edelen  p.  ii^. 

V.  Huil. 
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was,  nn'sbruiktc  hy  zyn  gezag  in  des  Graven  jongkheit  van  AV/xtT  iCrfn-/  met  hoogc  titelen ,  zonder  inkomften, 
zeer  ichendig;  bedroog  de  andere  Heeren;  trok  de  voog-1  begiftigt:  een  loos  belcit  van  den  Spaanfchcn  Raadt,  om 

dye  over  den  onmondi'gen  Grave  geheel  aan  zich:  geraak- j  den  Nederlandtfchen  Adel,  den  flaat  naar  hunne  hooge te  daar  over  by  elkeen  in  den  haat,  vermits  hy  de  privi-j  titels  willende  voeren,  ganfch  uit  te  putten,  en  te  doen 
legiën  der  Landen ,  inzondcrheit  van dicvany/ö/A/»^//,  zeer!  verarmen,  om  daar  na  hen  te  gemakkelyker  onder  de 
wrevelmoedig  te  buiten  ging,  ja  als  met  voeten  trapte;!  knie  te  krygen.    Dit  wedervoer  ook  den  Marquis  van 
ook  vecle  booze  rtukkcn  bedreef,  en  volkomen  over  yder  Ter  Veere,  Heer  Maximiliaan  van  Bttrgtindicn  ,  die  zich 
een  dcnmeellcr  fpecldc,cnz.  Hy  wierd  eindelyk  daar  over  I  ter  dier  oorzaake  zeer  prachtig  hield,  en  tc  gelyk  in  veele 

door  die  van  Delft  by  de  kop  gevat  ,  in  het  jaar  1299  van  1  fchulden  verviel,  zulker  wyze,  dat  'er  meenigtc  zyner 
een  hoog  rteene  huis  afgefmeeten ,  en  dus  ter  doodt  ge-  SchuIdteifchers,nazynedoodt, gedurig  aanhielden  terver- 
bragt.    Zyn  zoon  (immers  dus  word  het  waarfchynlyk  |  koopingc  van  zyne  Goederen ,  en  Heerlykheden ,  om  uit 

11    vermoedt)  ll'ulfaart  dc  II.  fneuvelde  in  't  jaar  i34f.  ini  de  penningen,  die  daar  van  zouden  koomen ,  voldaan  te 
/'Tm     eenen  Ilag  tegen  de  Ooü-Vriezen.    H'ulfaart  van  Borjl'!en,\  mogen  worden.    De  verkoopinge  gcfchjedde  ook  einde 

'    III.  Heer  van  Kamp-Veere,  Zandenbur^,  Zantdyk,  Cle- verskerk,  de  Polders,  enz.  had  ter  Gemalinne  Mar^a- 
rctha  van  /Irncmuiden ,  die  hem  baarde  Henrik  den  I.  zyns 

Idem    vaders  nazaat  in  alle  die  Heerlykheden.    Van,  of  onder 
Boxhorn  ̂ em  wierd  in  't  jaar  \  368.  Kamp-Veere  met  eencn  muur  om- 

ringt,  en  de  vefl  van  's  Heeren  poort,  aan  de  landtzyde, 
p.^l6.    tot  de  Zantdykfche  poort  gemaakt;  dat  indien  tydt  200 
idem     ponden  V'laams  ,   en  48  Schilden  koile.     De  oorzaak 
Smu.leg.  waarom 't  meeft  verflerkt  wierd,  zie  op  KAMP-VEER. 
ƒ  391.    3^-  Reigersberg  fchryft  dat  deze  Henrik  van  Borfelen  onge- 

trouvvt  (lorf:  M.  Z.  Boxhom  getuigt  in  een  Gellachtre- 
gifter  van  Borjfelen,  door  Jonkheer  van  Noordtivyk  opge- 
uelt,  gezien  te  hebben,  dat  hy  twee  vrouwen  heeft  ge- 

had, d'eerfte  uit  het  huis  der  Heeren  van  Ellewoudts- 
dyk  ,  die  hem  Vader  van  zynen  nazaat,   Heer  IVolfaart 

den  ly^.  gemaakt  ZOU  hebben:  de  tweede,  Margarctha  van 
N\em-oode  ,  dochter  van  Heer  Otto ,  Ridder ,  Heer  van 
N'yenroode,  Velzen,  Lier,  Zoutveen,  Maarfchalk  van 
Goy'.andt,  dlehcmbairda  Caiharina  van  Borfelen,  getrouwt 
aan  Alard,  Heer  van  Pouques.    Het  zy  zoo  't  wil ,  op  de- 

zen Henrik  is  gevolgt  IVolfaart  van  Borfelen  de  ly.  D'an- dere  broeder  van  Ilenrik  had  ter  Gemalinne  Hadexvich 

{Hed-jj:ch)  Vrouw  van  der  Capélle,  dochter  van  Heer 
Claas,  Heer  van  Bnigdamme by  ALiria  van  Arnemuiden , 

Idem    dochter  van  G/7/;.f,  Ridder,  by  MargaretJm  van  der  Capclie ; 
Boxhom  hy  overleedt  1409.  onder  meer  andere  kinderen  nalaaten- 
f>  iió.    de  Henrik  van  Borfelen  den  II  Grave  van  Grandpré,  Heer 
223.      van  Ter  Veere,  Vlilfingen,  Wcft-Capélle  ,  Domburg, 
Smalle^,  enz.  Ridder  van  't  Guldc  Vlies;  ook,  onder  den  Koning 
ƒ. ;9o.    vanVrankryk,  Admiraal  ter  zee,  Hofmeeüer  van  Hol- 

landt  ;  in  't  jaar  1474  gellorven:    Had  ter  Gemalinne 
Janne  van  Halewyn ,  Vrouwe  van  Heemsroode  ,  dochter 
\an  Ollvier  van  Halevjyn ,  Heer  van  Heemsroode:  liet  na 
(behalven  zyne  twee  ballaartzoonen ,  Pauhts  ,  en 
faart)  Hcer  IVolfaart  van  Borfelen,  den  V  Grave  van  Grand- 

pré ,  en  Bouchafn  ,  Heer  van  Ter  Veer  ,  Vliffingen  , 
Weil-Capélle ,  Domburg ,   enz.  Ridder  van  't  Gulde 
VI  ies;  eerft  getrouwt  met  Maria  Stuurt,  dochter  van  Ja- 
cobits  den  I.  Koning  van  Schotiandt,  daar  hy  by  wonccnen 

zoon  Karei,  die  in  zyne  kintsheit  ftorf.    In  't  jaar  14Ó9 
SrrtalUg.  hertrouwde  hy  aan  Vrouwe  Charlotte  van  Bourbon  ,  van 
i'j'd.       Montpenfier;  geftorven  in  'tjaar  1487.  en  eenige  doch- 
J"",      ters  nalaatende;  onder  welke  de  oudtfte,  Vrouwe  Anna 
Cff//»^-  'ijan  Borjelen,  Vrouwe  van  Ter  Veer ,  enz.  die  ten  echte 
ham  de    jjgqyam  Philips  van  Burgundiën  ,  zoon  van  Antonis  van 

Burgundièn  ,   gezegt  de  groote  Baftaardt ;  en  na  dat  hy 
in  het  jaar  1498  overleden  was,  hertrouwde  zy  aan  Heer 
Lodevjyk  van  Montfort,  die,  gelyk  voorheen  P^//pj,  tot 
Heer  van  Ter  Veer,  enz.  in  't  jaar  15-03. gehuldigt  wierd; 
doch  twee  jaaren  daar  na  overleedt.  V xouwc  Anna  wo\g 

tot  393. 

lyk,  met  toellemmmge  van  den  grooten  Raadt  van  AT^T^e-  7^ 
len;  en  in  het  jaar  I5'67  wierd  het  Martjmfaat  \m7'erl^ecre,-J^^^'^' met  Mc  Ap-  en  Dependentiën  ,\oox  222000guldens  verkocht : 
de  Koper  was  Koning  Philips  de  II.  van  Spanjen ,  Grave  ̂ ^g 
vmHüllandt,  Zeelandt,  enz.  zie  voorts  op  KAMPVEER,  vligerl 
Dus  wierd  Maximiliaan  de  Hennyn,  wiens  Heer  Vader  co»j. 
Johan  de  Hennyn,  Heer  of  Grave  van  BoJJu,  Voogdt  was,  Boll.in 
wegens  zyne  jongkheit,  verfteeken  van  de  Erfenifle  aan  Filip.n 
hem  gemaakt;  en  ViomngPhUips  de  II.  van  Spanjen  wierd 
Marquisvzw  Ter  Veere.    Het  is  cene  misvattinge  van  S.van  S.van 
Leeuwen,  dat  hy  de  fchuldtmakinge  van  Heer  Maximiliaan  Leeuw: 
van  Burgundién  toefchryft  aan  Maximiliaan  de  Hennyn,  f-  liö. 
dien  hy  Grave  van  Bofii  noemt;  daar  hy  de  minderjaarige  ̂ oxh. 

zoon  toen  ter  tydt  was  van  Grave  ̂ '^'^  vanBojJu:  Dus  ̂ ''^ 
fpreekt  hy:  „  Nadat  de  Stadt  en  Heerlykheit  van  Ter^^'^^- 
„  I/eere,  tnZantdyk,  lang  onder  den Geflachte  van  Borje'^'" „  len,  eerlt  als  een  quaadt,  en  daar  na  als  een  goedt  en 
„  onlterflyk  Erfleen,  bezeeten  was,  is  de  zelve  eindelyk  , 
„  mede  gekomen  aan  Maximiliaan  de  Hennen,  Grave  van 

„  BoU'u,  die  zoo  veele  fchulden  naliet,  dat  dezelve Heer- 
„  lykheit,  en'tMarquizaatfchap,  onder  zyne  andere  goe- „  deren,  mede  molt  verkocht  worden;  en  wierd  eerft 
„  in  den  jaare  i^ti-  ten  behoeve  van  den  Koning  van 
„  Spanjen  ingekocht;  welken  koop,  door  den  oorlog, 
„  geen  ilant  grypende,  is  het  in't  jaar  15-81  by  den  Hove „  van  Hol  landt  andermaal  doen  verkoopen,  en  daar  van 
„  Kooper  geworden  de  Heer  Prins  van  Oranje,   om  ecne 

fomme  van  24100  guldens  ('t  moet  zyn  volgens  Box 
,,  horn  ,  Sniallegang,  en  anderen,  74100  guldens. )  Be- j^J^ 
hal  ven  de  BorJJelens  1.  van  Tér  Vere ,  nk  IFvlfaart  vanBor-  Bat. 
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felen,  den  I.  en  eerftbekenden  Heer  van  Ter  Veere,  zyn  ƒ  ijö. 

'er  noch  geweeft ;  ten  II.  BorJJelens  van  Borgdamme  ,\iit  eenen  Boxhor) 
anderen  zoon  van  VVolfaart  den  I.  by  Sibelia,  genaamt  Kr.  va 

Claas  vanBurfele:  ten  III.  Bor[J'elens  van  St.  Mariens- Dyk  en  Zeel. Cortgeene ,  uit  Frank  van  Borfelen  van  Ter  Veere,  ook  een  SmalUi 
zoon  van  H'olfaart  den  I.  Verder,  ten  IV.  Borjjelens  van  vUger. 
Zantdyk,  uit  Raas  van  Borfelen,  zoon  van  den  gcmelden  'l'  C"" 
C/ii«j  van  Borfelen  van  Borgdam:  dan  noch,  ten  V.  Burf- 
felens  van  der  Hooge,  uit  Adriaan  \zn  Borfelen,  ZOOn  van 
Claas  van  Borfelen  van  Santdyk  ,  die  de  zoon  was  van 
Raas  van  Borfelen  van  Santdyk  :  en  eindelyk,  ten  Vl.jöor/- 
felens  van  Randorp ,  uit  l^^olfaart  van  Borfelen,  zoon  van 
IVolfaart  van  Borfelen,  negende  Heer  van  Borfelen.  Dan  _5^^/^,( 

zyn  'er  noch  Borffèlens  geweert  uit  Paulus  en  H'olfaart ,  r  ,  ■ 
Baltaardtzoonen  van  Henrik       Borfelen,  den  II  Grave  ' van  Grandpré,  Heer  van  Ter  Veere,  Vlillingen,  Weft- 
Capél,  Domburg,  enz.  zie  nu  voort  de  volgende  poll. 
BORSELEN,  enz.  Wy  hebben  in  de  bovengaande 

Poft  dit  voornaame  Adelyke  Geflacht  in  Zeelandt  begon- 
nen met  M'^olfaart  van  Borfelen ,  voor  zoo  veel  bekent  is , 

de  hem  in  't  jaar  1518.  zy  word,  als  van  zonderlinge  iden  eerllen  Heer  van  Ter  Veere  en  Santdyk,  enz.  Wy deugtzaamheit  en  vvysheit  gcweeft ,  zelfs  door  de  penne 
\m  Defid.  Eraf  mus  gdïocmt.    Door  haaren  raadt  en  aan- 

F.rafm.   dryven  hebben  haare  beide  Gemaals  de  üadt  Ter /^fcrÉ- , 
J  Rey-  zoo  in  gebouwen,  als  vellen,  muuren,  toorcns,  enz. 

zeer  verbeetcrt.  Haar  zoon  uit  het  tweede  bedde,  Adolf 
van  Burgundién ,  wierd  Heer  van  Ter  Veere,  in  het  jaar 
Ifi9.  ftorf  15-40.  nalaatende  uit  Yxovl^nc  Anna  van  Bergen , 
behalven  meer  andere  kinderen,  Heer  Maximiliaan  van 
Burgundién,  Heer  vanTerVere,  enz.  Hy  was  in  zoo 
hooge  achtinge  by  de  Zeeuwen,  dat  ze  alles  op  hem  lie- 

ten beruften  ;  en  in  zulk  een  aanzien  by  Keizer  Karei 
den  V  dat  hy,  hem  ter  eere,  de  Stadt  in  het  jaar 
tot  een  Marquizaat  verhief:    Overleedt  kinderloos  in  't 

gersb. 
M.  Z. 
Boxh. 

zullen  nu  kort  overgaan  van  wicn  zy  gezegt  worden  af 
te  daalen  ,  en  hunnen  ooirfprong  te  hebben.  Het  zou 
zynen  doorUichtigen  -aanvang  hebben  getrokken  uit  Lip- 
pold.  Hertog  van  vi'xy<ï<!'c"« ;  die,  gcweltdadig  van  den  Griek- fchen  Keizer  Nicephorus  verdreven  ,  zich  in  Germanièa 
onthield;  daar  hy,door  zyne  heldcndaaden ,  de  dochter 
van  den  grooten  Marocus,  Koning  van  Hongaryen ,  ten  echte 
nam,  die  hem  drie  zoonen  baarde  ,  Lippold,  naderhant 

Prins  van  Hongaryin  in  't  gebergte;  Fredenk,  Hertog  van 
Ooflenryk;  ii\\Frank,Wftx\.ogvxx\.  Svjaben ,  uit wien  de  eerfte 
Heeren  van  BorfTelen  in  Zeelandt  gefproten  zyn  :  Want 

toen  in  't  jaar  838.  ten  tyde  van  Luduvicus  Roomfch 
^Keizer,  en  Koning  v.an  Vrankryk,  de  Deenen  en  Normnn- 

jaar  if/S.  en  maakte  Maximiliaan  de  Hemyn  zynen  Erfge-  ncn  dc  Zecuwfche  Eilanden  zeer  verwocftten  ,  zond  dc 

ge- 
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Rg-,.  gemelde  Keiier  vcelc  Hceren  uit  Duitfchlandt  derwaarts  , 
'irii  om  dat  Gevveit  te  bcfchcrmcn,  die  zich  aldaar  manhaftig 
'r*».f-  queeten  ,  en  de  Zeeuwen  van  de  Normannen  vcrlolien. 

Ueknd.Ondct  hen  ftak  Lippuld  uit,  hy  was  de  zoon  van  Ka^X- , 
.  394- 
\'onrad. 
■lift 'mf. 
'tolom. Jtapol. tndleg. 
389. .f«». 

noy, 
eReb. 

en  door  den  Keizcf  'over  dat  Heir,  van  hem  gcfchikt om  Zech'.nat  te  verdeedigen,  als  Capitein  Generaal  gc- 
ftelt  ;  ooic  begiftigde  hy  hem  met  groote  goederen ,  landen , 

en  erven  ,  byzonderlyk  in  het  "ZccuwCche  Zuid-Bevela-/>iïe, 
en  't  Laadt  van  BorJ/cle>i,  daar  hy  eene  (ladt  (lichtte,  die 
den  eerften  Stam-naam  aan  zyn  Hoog  Edele  nakomelin- 

gen gegceven  heeft:  hy  bleef  voort  in  Zeelandt^  trouwde 
daar  aan  eene  Hoog  Edele  geboorne  Jongkvrouwc.  Het 
Wapenichildt  der  Familie  was  een  Fafie  van  zilver,  op 
een  Sabel  veldt  ,  dat  li.  Snoyus  getuigt  het  rechte  oude 
wapen  der  Hertogen  van  Saxen  te  zyn.  De  kinderen  en 
kindtskinderen  van  Lippold  in  Zeelandt  nagelaten  ,  en 
het  nette  bericht  daar  van,  zyn  en  is  door  onachtzaam- 
heit  ,  of  andere  toevallen  onbekent.  D'  eerftc  ,  dien 
wy  ter  baane  brengen  ,  is  floris ;  van  gemelden  Lippold  af 
te  reekenen,  de  achtile  Heer  van  Borfelen:  word  gellelt, 
het  Hooft  en  de  Stam  te  zyn  van  alle  de  takken  der  Borf- 
felens,  door  Zeelandt  en  Hollandt  verfpreidt :  hy  heeft 
N'jurd-Bevelaftdt  ,  nevens  meer  andere  Polders  bcdykt ; 
liet  na,  omtrent  hetjaariióo.  IFoIfaarivm  Borfelen,  /}»Ka 
(ofy^g»ej)  \^\\  Borfelen  ,  getrouwt  aan  Antonis  Put^  in 
den  11  ag  tegen  de  Vriezen,  in  het  jaar  1214.  gefneuvelt, 
en  ZiöWezyjw  van  Borfelen  ,  eerile  Heer  van  Brlgdam, 
■wiens  nakomelingen  den  naam  van  Brigdam  alleen  voer- 

den :  ̂^  o/jrt<?rf  van  Borfelen ,  negende  Heer  van  Borfelen  , 
zoon  van  Floris,  in  het  jaar  1203  zeer  vermaart:  hy  heeft 

nagelaaten  fraitk  van  Borfelen,  H'^olfaart  van  Borfelen, Floris  van  Borfelen,  (bekent  by  eene  ade  van  den  12 

May  125- ;r)  Pteter  van  Borfelen  ,  Ridder  in  't  jaar  1263. 
tn  Sopbia  \m  Borfelen,  Vrouwe  van  Ter-Goude,  ge- 

trouwt  met  Heer  Ja>i  van  ReyicjJ'e ,  Heer  van  Mourmont enHaamrtede  ,  kinderloos  overleden.  Fraak  van  Borfe- 

len ,  tiende  Heer  van  Borfelen  ,  Zoon  van  IP'olfaart, 
was  ook  Heer  van  iVIoniter  ,  en  leefde  in  't  jaar  125'S. 
ryne  kinderen  waren,  Woljaart,  Frank,  en  Hadewich  van 
Borfelen,  die  ten  Gemaal  kreeg  Daniël  van  Merivedc, 

Ridder  bekent  in  't  jaar  1326.  zy  overleedt  in't  jaar  1341. 
verfcheide  zoons  en  dochters  nalaatende.  If-^olfert  van 

mZed.  porfelen  ,  elfde  Heer  van  Borfelen  ,  Zoon  van  Heer 
39°*  FraKk\2LQ.  Borfelen,  Monfter,  enz.  had  ter  Gemalinne 

Anna  de  Bojiotjue,  uit  Engelandt,  die  hem  baarde  Floris, 
Thomas,  en  eenen  tweeden  F/ow,  voor  Stavoren  , in't  jaar 
1345'.  verflagen,  en  Margaretha  van  Borfelen,  getrouwt 
aan  Heer  jan  van  Cruningen  ,  Ridder  ,  en  zoon  van 
Heer  Hugo  van  Cruningen,  by  N.  van  Harlaar:  Heer 
IVolfaart  van  Borfelen  leefde  noch  in  't  )aar  1290.  Floris, 
twaalfde  Heer  van  Borfelen  zoon  van  IVolfaart:  zyne 
Heerlykheit  van  Borfelen  wierd  ,  in  het  jaar  T305-.  ver- 

beurt verklaart.  Thomas  van  Borfelen  heeft  in  het  jaar 
1299  geleeft,  liet  eenen  zoon  Thomas  na,  getrouwt  aan 
V  rouw  Anna  van  Domburg ;  EHzabeih  van  Borfelen ,  die  ten 
Gemaal  krsQgRobert,  Heer  van  AlTche,  in  het  jaar  1323. 
cn  Hadewich  van  Borfelen,  Echtgenoote  gevvorden  van 
Gerard  van  Vilain  ,  Heer  van  St.  Jans-Steen :  de  boven- 

gemelde Frank  van  Bordelen  ,  Franks-zoon  ,  tiende  Heer 
van  Borfelen,  Monfter,  enz.  kreeg  ter  Gemalinne  Mïr/i? 
van  Egmondt,  Dochter  van  IVtllem  van  Egmont,  hy  Ada, 
Dochter  des  Hertogs  van  Milaan,  die  hem  bxxxdt IVolfaart 
van  Borfelen ,  eerften  Heer  van  ter  Veere ,  Sanden- 
burg  ,  Santdyk,  en  Cleves-kerke ;  van  wien  wy  ,  in  de 
voorgaande  poft, de  Gcflacht-lyft  van  Borftelens  van  Ter 
Veere  begonnen  hebben. 

ïi.voffi.  BORSELEN,  (FRANCK:  VAN)  Stadts-Voogt 
:  tn  van  Zier ikzee  :  hoe  Vïoww 'Jacoba,  Gravinne  van  Hol- 

landt, Zeelandt,  enz.  op  hem  verliefde,  hem  ten  echte 
nam , en  daar  door  haare Graaffchappen  quyt  raakte,  enz. 
zie  op  JACOBA  GRAVIN  VAN  HOLLANDT,  &c. 
BORSELEN,  hedendaags  een  Dorp  in  Zeelandt,  heeft 
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Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Zuid- Bevelandt. 

BORSELEN,  of  BORSSELEN  ('t  HUYS  TE) 
legt  in  het  Voorhout  ,  onder  het  Bailjuuwfchap  van 
V  Gravcnhage.  .  Het  behoorde  omtrent  het  jaar  1640.  aan 
den  Heer  van  Luchtenburg  ,  Rentmeefter  van  Noord- 
Hollandt. 

ftuw.      BOSCH,  (TEN)  eene  oude  Adelyke  Hofftadt,  uit 
«,i7/.  het  Ridderlyk  huis  van  TJJelJiet»  ;   't  leit  in  Goylandt  om- 
1184.  trent_  een  half  uur  van  iVcefp,  aan  de  Rivier  de  Vecht. 

Het  is  in  de  jaarcn  T672.  en  1673-  in  den  eerften  oorlog 
van  den  Staat  met  Vrankryk,  zoodanig  verwoeft,  dat 'er 
niet  dan  de  grondt  van  gezien  wordt, 

'.c.      BOSCH,  of  'S  HERTOGEN-BOSCH,  eene 
Stadt  in  Brabandt,  maar  behoort  aan  den  Vereenigden 

tdtnh.  Staat;  word  anders  gczegt,  in  Hollandtfch Brabandt  gele- 
gen te  zyn;  zie  op  'S  HERTOGEN-BOSCH. 

■.stoke    BOSCH-HUYZEN,  ook  BOSHUYZEN,  by Umkr.  den  Ouden  Melis  Stoke  in  zyne  Rym-Kronyk  genaamt 
U9-     25il^€l)mM,  d'  Edelen  van  Bojih-Hmzcn  voeren  'er 

BOS  ify 

den  naam  van  :  het  is  een  Sloth  dicht  by  Leiden  ge- 
weeft;  maar,  toen  deSpaanfchen  die  Stadt  in't  jaar  1^73. 
belegerden  ,  verbrandt  ,  en  niet  weer  opgebouwf.  De 
Landeryen  daar  van,  nevens  meer  andere  bepoldert  zyn- 
de,  worden  Bojch-huizens  Polders  ̂ chcetcn. 
BOSCH-HUYZEN,  ('T  HULS  TE  leit  by  de 

Ambachts-Heerlykheit  van  Sprang,  voortyds  des  Heeren 
Sprangs  van  Arckel  genoemt ;  aan  de  Ooft-zyde  is  het  met 
Waalvvyk  bekent  ,  ftrekkende  Zuyd-  en  Ooftwaarts  tot 
aan  de  paaien  van  Brabandt  ,  en  de  Erven  van  Loon  op 't  Zandt. 

BOSKOOP,  anders  gcfpclt  BOSCOOP,  en 
BOSKOP,  een  Dorp  in  Hollandt  niet  verre  van  de 
Stadt  Gouda.  Het  is  te  vermoeden  dat  het  dat  Dorp  is, 

't  welk  in  de  oude  Brieven  genaamt  word  Buckescop, 
Bukijcope  ,  cnBuckifcopc ,  ten  ware  men  hier  Wever  Benfihop 
door  verftaan  wilde;  zie  op  BUKISCOPE.  Het  Dorp 
Boskoop  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  'tClalfis 
van  Leiden  en  Neder-Khynlandt. 
BOSINCHEM,  gemeenlyk  BEUSECUM  ge- 

zegt,  ook  BOSECHEM,  BOSIGHEM  en  BEU- 
SÉCOM;  een  Dorp,  wegens  de  trctfelykc  Pacrdemarkt 
die  daar  jaarlyks  ,  in  Junms,  drie  dagen  voor  St.  Jans- 

dag, gehouden  word  ,  zeer  vermaart:  't  maakt  het  derde 
Schout-ampt  van  Bmtren  ,  t'  zamen  met  Sehnondt,  en  de 
Buurt  Water-Bofinchem:  't  Schout-ampt  ftrekt  zich  uit 
tot  voor  de  Poort  der  Stadt  Culemburgh.  Dit  Bofin- 
chem  is  een  zeer  oudt  en  groot  Dorp.  Het  Sloth  is 

't  oorfprongklyk  Stamhuis  ,  en  voortyds  het  Verblyf  van 
de  eerfte  Heeren  van  Culemburg  geweeft.  \n  het  jaar 
1145.  quam  het,  als  eene  huuwlyksgifte,  aan  de  Heeren 
van  Bntiren.  De  Kerk  en  Predikant  ftaan  onder  't  Claf- 

fis van  Btiuren. 
BOSSEM,  (MATTHIAS,  of  MATTH^US 

VAN)  anders  BOSSEM  lUS.  Hy  was  Ar^flerdam 
geboren,  wierd  Doftor  in  de  Godts-geleertheit  te 
Douay ,  en  Cancelier  van  de  Univerfiteit  aldaar.  Hy 

heeft' 'er  33  jaaren  lang  Theologifche  lelfcn  gedaan;  ook een  Collcgie  gefticht,  en  het  met  zyne  eige  goederen 
begiftigt:  is  in  het  jaar  ifpp.  in  den  ouderdom  van  72 
jaaren,  overleden:  maakte  zich  door  zyn  ftreng  en  gére- 
gelt  leven  zeer  vermaart. 
BOSSU,(M  AXIMILIAAN,  GRAAF  VAN) 

anders  MAXlMILIAANDE  HENNIN,  GRAVE 
VAN  BOSSU.  Wy  hebben  van  hem,  onder  het  Ge- 
flacht  van  Borfelen,  gezegt,  dat  Alaximiliaan  van  Burgun- 
dicn,  Marquis  van  Ter  Veere,  enz.  hem,  by  bcfprek  van 
uiterften  wille  ,  Erfgenaam  van  alle  zyne  Heerlykhedea 
en  andere  goederen  gemaakt  hadde;  doch  dat  hy  weinig 
daar  van,  wegens  de  zeer  groote  fchuldcn,  by  zynenOom 
Maximiliaan  van  Burgandtên  gemaakt,  genieten  kon, 
vermits  alle  de  gedachte  goederen,  zoo  heerlyke  als  an- 

dere ,  daar  voor  moften  verkocht  worden.  Margareta 
van  Ooftenryk  ,  Hertogin  van  Panna.  Landtvoogdes 
der  Nederlanden,  ftelde  dezen  Maximiliaan  de  Hennin^ 
Grave  van  Boflu,  in  het  jaar  15-67.  by  proviiie,  en  in  het 
afwezen  van  den  Prinfe  van  Oranjen,  Gouverneur  over 
HoUandt.  Toen  den  Briel ,  in  het  jaar  i5'72.  zoo  ganlch 
onverwacht  in  der  Water-Geuzen  magt  was  geraakt  , 
zond  de  Hertog  van  Alba  hem  derwaarts  ,  met  10  Vaen- 
delen  Spaanfchen,  om  dezen  brandt  in  zyne  eerfte  vlam- 

men te  fmooren.  Hy  voer,  met  al  zyn  byhebbend  Volk , 
van  Schiedam  en  Maaslandt-Sluis  over;  geraakte,  zonder 
tegenftandt,  op  het  Eilandt  Voorne ,  alzoo  de  Grave  van 
der  Mark  te  zwak  was  om  hem  't  hooft  te  bieden.  Hoe 
elendig  zyne  Spaanfche  Benden  voor  den  Briel,  door 
't  openen  van  eene  Sluis  ,  verwelkomt  wierden  :  hoe 
Boffn  met  de  zyncn  naar  Dordrecht  vloodt  ,  daar  niet 
ingelaaten  wierd  ,  en  vervolgens  door  lift  binnen  Rot- 

terdam geraakte:  ook  hoe  hy  daar  huis  hield;  zie  op 
BRIEL,  DORDRECHT,  ROTTERDAM. 
Hy  overviel  by  nacht  Delfs-Haven ,  daar  hy  afgryfelyke 
wreedtheden  pleegde.  Voorheen  was  hy,  als  een  Ne- 
derlantfch  Heer,  den  Ingezetenen  der  Provintiën  aange- 

naam: maar  daar  door  verwekte  hy  zich  by  hen,  inzon- 
derheit  by  die  van  Hollandt  ,  eenen  zeer  grooten  haat. 
Hy  poogde  Schoonhoven ,  door  Lumey  Grave  van  der  Mark 
belegert,  te  ontzetten,  doch  te  vergeefs.  Op  't  Haar- 

lemmer-Meer won  hy,  tegen  de  zoo  genaamde  Geuzen, 
den  Scheepsftrydt.  In  Watcrlandt  was  hy  voorfpoe- 
dig  ,  en  heeft  verfcheide  gevvigtige  zaakcn  ,  dan  met 
wïnft,  dan  met  verlies,  ten  dienfte  des  Konings  van 
Spanjen,  ondernomen.  De  zwaarfte  ftoot  overquam 
hem  in  't  jaar  15-73.  op  de  Zuiderzee.  De  Noordt-Hol- 
landtfche  Scheepen  hadden  Amjleldam  ,  dat  zeer  hart- 
nekkig  aan  de  Spaanfche  zyde  bleef,  aan  den  eenen  kant 
zeer  nauw  bellotcn:  De  Hertog  van  Alba  xond  Boffn  met  eene 
vloot  uit,  om  hen  te  verjaagen;  de  Noort-Hollanders 
verlieten  het  Y,  en  weeken  naar  Pampus,  daar  zy,  in 
eene  uiterftc  ongclegentheit  geraakt ,  zich  noch  uitredden, 

en,  na  eenigc  dagen,  op  de  Zuiderzee  met  BoJ]'u  in  een Scheepsgevecht  raakten ,  daar  in  dit  aanmerkcns-waardig 
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ifg  B  O  S   R  O  T 
is  :  CorMclis  Dirks-toott  van  Moiinilvciidam  ,   was  der 
Noordt-Hollaiidcrcii  Admiraal;   hy   had  biniicnsboort 
fciiigc  Landt Ibldatcn  ,  onder  Kapitein  Rui^hmwr,  bragt 
het  zoo  verre,  dat  liy  het  Admiraals  Schip  van  B<lJu, 

d'  hriuifitii  genaamt  ,    inzeilde  ,  en  't  zync  daar  aan 
klampte;  Kapitein  Picter  Back  van  Hoorn  deed  het  ieli- 
dc  aan  de  andere  zyde  :  Jakob  'Tryntjcns  van  Enkhuiien 
quam  hem  voor  den  boeg  ;   en  Kapitein  Boer  van  Schel- 
lingwou  aan  d' achterneven :  maar  deze  laatlle  molt,  om 
de  laagte  van  ïyn  Schip  ,  en  te  bloot  voor  de  vuurpotten 
vanBollu  ilaande,afwyken  :  ondertullchen  waren 'er  al  ïes 
Schepen  door  de  Noordt-Hollanders  vcrmcellcrt.  'Jan SimuHszooH  Rol  nam  met  de  overige  ,  over  Pampus,  de 
vlucht,   en  Bopt  bleef  in  de  ly,  die  daarom  niet  naliet 
zich  manhnftig  te  verwecren  :   hy  llont  gedurig  in  zyn 
harnas,    dat   voor  musketkogels  Ichootvry  was,  by  en 
voorden  malt :  maar  moll  eindclyk,  als  hy  mecll  al  zyn 

krygsvolk  ,  op  14  of     koppen  na,  verloren  hadde,  na 
2S  uurcn  vechtens,  zich  aan  de  Noordt-Hollanders  over- 
geeven.    De  voornaamile  gevangens  waren  Maxi/nUiaan 
de  Haniin.,  Grave  van  Boffit cn  Admiraal  ;  de  Kapiteins 
Corzucra.,   en  LutoM  ;  dc  Heer  van  Crumngcn.,  Arcnt  van 
Schuilcribtirg  ,   Zwager   van    Boshuizen  ,    Lieven  van 
U\-lclir/t  uit  den  Haag;  Joojl  van  der  l-Wwe  of  U\rvc  ,  uit 
den  Briel ;  Gcrard  Pinjfen Gcrbrand\'X\\lVarvjyk 'mVXz^n- deren  ;    Har  denbroek  ,    Romery  ,    Qttesnoy  ,    Bloemendaal , 
Blye/ibnrg  van  Dordrecht;  ynn  van  der  Moeien  {Hans  van 
èt'c  Molen)  enz.  Omtrent  300  gevangene  Spaanfche  Sol- 

daten wierden  naar  Hoorn  en  Enkhuizen  gcvoert;  desgc- 
lyks  de  Grave  van  BoU»,  die  drie  jaarcn  lang,  tot  de 
Pacificatie  of  den  Vreedehandel  van  Gent.,  gevangen  bleef. 
De  Noordt-Hollanders  wierden  daar  door  Meeftcr  van 
de  Zee.  De  Nederlandtfche  Bondtgenooten  lieten  hier  op, 
ter  eeuwiger  geheugeniffe ,  eencn  penning  flaan,  daar  op 
aan  d'  eene  ïyde  een  Scheepsgevecht  afgebeeldt  (lont, 
met  dit  omfchrift,  Inquifitio  ,  tnqtarendo  ntmis  feditlo  ,  fe 
ipfam  perdit:  dat  is.  De  Inquifitie  brenot door  al  te  nauwen 
onderzoek^  zich  telvenin  V  verderf.    Het  was  eene  zinfpee- 
ling  op 't  Schip  van  den  Admiraal,  dat  den  naam  van 
Inquifitie  voerde.    Op  d'  andre  zyde  was  een  Neérduitfch versjen,   door  de  Telletters  het  jaartal  aanwyzende; 
aldus  luidende : 

DOOR  LoVter  geVVeLt  van  MeenICh  heLt 
DER  VrIIe  V VestVrIksCiie  natIe 

VV^oRT  bVssV  geVeLt  dIt  hIer  gesteLt 
TOT  Lofteeken  Va.nj  godts  gratIe. 

In  het  jaar  if76  wierd  de  Grave  van  Boffu,  op  enkele 
belofte,  dat  hy  voort  het  befte  des  Vaderlands  zou  belpen 
bevorderen ,  ( aan  Prins  lill/ein  van  Oranje  gedaan )  uit 
ïyne  gevangkenis  ontflagen:  wierd  ook  van  de  Staten  der 
Nederlanden  in  't  jaar  ifjS.  in  plaatze  van  Lalain,  tot 
Veldtheer  aangeftelt.  Hy  veroverde  Nivelle ,  en  eenige 
andere  plaatzen,  doch  overleedt  in  het  zelfde  jaar  binnen 
Antwerpen opden  21  December,  aan  eene  hictige  koorts. 
Wierd,  zegt  de  Heer  Hooft  ,  langzaam  vergeeten ,  w^e- 
gens  d' achtbaarheit  zyncr  deugden:  betreurende  de  ge- 
meene  Man  niet  minder  't  verlies  zyner  zeedigheit  en 
aanminnigheit  ,  dan  de  Prins  van  Oranje ,  en  andere 
treflyke  Regenten,  dat  van  zyne  dappcrheit  en  ervarend- 
heit. 
BOSSU,  een  ïcer  voornaam  Dorp,  pronkende  met 

een  der  allerichoonlte  Kafteelen  ,  niet  alleen  van  Henegou- 
vjen  ,  daar  het  in  leit,  maar  zelfs  van  geheel  Nederlandt: 
Daar  om,  of  om  redenen  van  meer  gewigte,  befchonk 
het  Keizer  Karei  de  V.  met  den  Graatiyken  Tytel,  Het 
leit  dicht  by  het  Steedtjen  St.  Gtllam. 
BOSU  M,  een  der  ló  Dorpen  van  de  Vriefche  Grie- 

teny  Baarderadeel in  't  quartier  IVejïergoo.  Het  is  van 
een  tamclyk  aanzien.  Schotanus  noemt  het  een  groot 
Dorp  van  fchotfchietende  huizen  ,  alwaar  eertyts  (zoo 
men  zegt)  een  Ried  of  Canaal  plag  te  zyn  ,  ingaande  van 
de  zee  naar  Wiuwerdt  en  Swaanwerdt.  Hier  ligt  (  ver- 

volgt hy  )  de  State  Walda,  benefiens  andere,  die  door 
d'  overblyvende  wieren  aangewezen  worden.  Dit  dorp 
heeft  Kerk  en  Predikant ,  (taande  onder  't  Claffis  van 
Sneck. 
BOT-  of  BOTH-L  ANDT,  eene  oude,  maar  te- 

genwoordig kleine  Ambachts-Heerlykheit  in  Zeelandt.,  in 
de  Lantftreek  van  Niewerkerkc  ,  op  't  Eilandt  Schouwen. 
De  Vierfchaar  van  deze  Heerlykheit  word  noch  heden  in 
een  huis  te  Niewerkerke  gefpannen.  Het  is  voortydts 
't  Stamhuis  van  een  Oudt-  en  Hoog-Adelyk  Zceufch 
Geflacht  gcweeft  :  nu  behoort  het  Heer  Wtllcm  de  Jonge 
MnBruniJfe;  'l\c  dc  volgende  poft. 
BOTL  ANDT,  by  zommigen  BOTHLANDT, 

is  in  voorlede  tyden  een  Hoog  Edel  Geflacht  in  Zeelandt 

BOT 

Alida  van  Borfelcn  van  Cortgeenc  ,  "Jacoh  van  Botlayiit ^ 
en  C/rfrrt,  die  ten  Gemaal  kreeg  Gtddo  van  Blois,  Ridder, 

Heer  van  Haaften;  Heer  'jfakob  va»  Botlandt  trouwde  Ma- na  Sluis  ,  die  hem  Pieter  van  Botlandt  baarde,  wiens 
eerlte  Echtgenoote  was  Juftr.  Sapientia  van  l/ricf-le  ;  de 
tweede  Dirigc  van  Thityl:  van  hem  word  gewag  gemaakt 

op  de  jaren  1414-  1440'.  1460.  Hyliet  na,  I.  Heer  Arnoud van  , Ridder ,  die  den  Grave,  als  Leenman,  met 
vier  te  voet  vechtende  Soldaaten  molt  dienen.    H.  Joos 
van  Botlandt ,  die  ten  huvvelyk  nam  N.  van  Cromvtiet, 
III.  Aaljlenvan  Botlandt,  Broeder  ( by  anderen,  broeders 
zoon)  van  Pieter  ;  nam  ter  Vrouwe  Agata  van  Bergen  in  Ken-  SmalUt 
ner/ieriandt        hem  bi'XKdcyakob  va.n  Botlandt ,  gehuuwlykt  int,yti 
aan  Anna  van  Baarsdorpy  daar  hy  niet  dan  Dochters  by  Kron.v 

won  ;   namelyk  Jenne  ,  getrouwt  aan  Floris  van  Nif'pen,  Zeeland 
Schout  van  Breda,  die  noch  in'tj.iar  i5-64leefde;  Maria.,  f.6^^, 
en  Heylwig  van  Botlandt.    Het  (taniregifter  van  Fl'/ris  van 
Botlandt  y  tweede  zoon  van  Jan  van  Botlandt.,  by  Vrouwe 

Clariffe  van  Borfelen  ,    vind  men  by  Smallegange ,  die  'er 
op't  laatfte  by  voegt:  ̂ an  deezen  naam  leeft  hier  {in  Zee-  //"JJ* 
landt)  een  perfoon,  wiens  Grootvader  Bailjuuw  van  Bo/nme-      ̂   ' 
nede  gcweeft  is ,  ook  aldaar  in  de  Kerk ,  met  een  opgehans^en 
wapen ,  begraaven :  maar  zyn  afkomfl  heeft  hy  in  den  ftarnboom 
met  vaft  konnen  hechten,    tiet  wapen  van  Botlandt  beltaat 
uit  vyf,  in  malkander  getande,  Geercn,  ter  rechter  handt 
van  gout,  cn  ter  flinker  van  zilver. 
BOTNIA,  of  BOTHN  IA,  een  Adelyk  Geflacht 

in  l^rieslandt,  en,  naard'Oude  fchriften  getuigen,  uit  het 
Noorden  derwaarts  ,  omtrent  het  jaar  900.  gekomen. 

D'  eerfte  die  zich  daar  ter  neder  zette,  was  Odo  Botnia^ 
zoon  van  eencn  Hertog  van  Bothnia  ( een  groot  Landt- 
fchap  in  't  Noord-oofter  deel  van  Zweden.,  tullchen  de 
Provintiën  Angermannièn,  Laplandt,  en  den  Bothnizer  zee- 

boezem. )    Hy  bragt  met  zich  eenen  zyner  Neeven ;  die 
wegens  zyne  goedertierenheit ,  vriendelykheit,  ervarend- 
heit,  en  grondige  kenniffe  vanoorlogszaaken  (alhoewel  een 
Vreemdeling)  den  Vriezen  ongemeen  aangenaam  was, 
en  van  hen  hartelyk  bemint  wierd;  temeer,  vermits  hy 
de  dochter  van  Tako  van  Kamminga,   uit  het  bloet  der  Winfer, 
Heeren  van  Arnelandt   (een  Eilandje  in  deNoordtzee,  i{ron. 
aan  of  by  de  Noordtkuften  van  Vrieslandt)  gefproten,  vanFr 
ten  huwelyk  nam:  door  dien  Echt  wierd  hy  van  de  Vrie- ƒ  i'S* 

zen  als  eenen  Inboorling  geacht.     Hy   bouwde   een  '^•^ 
ftadt,  kafteci  ,  of  fterkte,  in  het  quartier  van  Ooftcrgoo.  ̂ "'^ 
Met  den  tydt  wierd  het  geflacht  van  Botnia  groot,  en 
't  fpreidde  zich  ook  tot  in  de  WefterQuartiercn  uit,  zoo 
dat  het  ongemeen  vermaart  is  geworden  ,  door  het  uit- 
leveren  van  voortreflyke  Mannen  ,  zoo  in  Staat-  alsKrygs-  ̂ f/" 
kunde.    Schotanus  fpreekt  van  eenen  ftrydbaaren  Odo,  bo- 

ven  dien  van  goet  bcleit  en  groote  bequaamheden ,  dien  ̂ """^ 
hy  dan  Buttinga,  dan  Bothnia  noemt;  mogelyk  is  't  eerfte 
eene  drukfeil  ,   vermits  hl^infemius  dien  gedurig  Bothnia  , 

Hem  wierd  van  de  Vriezen  het  Poteftaatfchap hiet. 

over  Vrieslandt  aangeboden  ,  doch  hy  weigerde  het  be- 
leefdelyk,  verkleinende  zyne  eige  bequaamheden ;  daar 
tegen  de  waardigheden  van  Sikkc  Decama  ,  en  Gate  Hania 
zeer  groot  maakende,  betuigende  dat  zy  het  Vaderlandt 
veel  meer  dicnft  zouden  konnen  doen  dan  hy.  Deeze 

deedenop  gelyke  wyze  zoo  omtrent  Odo  B'jtnia,  yder  van 
hen  dien  hbogen  ftaat  den  anderen,  meer  dan  zichzelven, 

waardig  achtende.  Sikke  Dekama  wierd  dan  d'  eerfte  tot 
Poteftaat  verkoren:  maar  floeg  't  af,  zeggende  G;?;^ 
Hania  veel  bequaamer  tot  dat  hoogwigtig  ampt  te  wezen. 
De  ftemmen  dan  op  Hania  gevallen  zynde,  weigerde  hy 
het  desgelyks ,  met  verklaringe  in  oprechtigheit ,  dat  Odo 
Botnia  (onaangezien  hy  hem  om  zekere  oorzaak  vyan- 
digwas,)  by  hem  gehouden  wierd  voor  een  perfoon, 
van  wien  't  Vaderlandt  grooter  dienften  zou  trekken. 
Bothnia  wou  'er  echter  ook  niet  aan ,  en  prees  hen  de 
andere  beide  Heeren,  yder  om 't  eerft,  aan.  Daar  op  liei 
befloten  dc  Vriezen  ,  vermits  de  gemelde  drie  het  weiger-  Smm 

den,  in  plaats  van  eenen,  twee  Poteftaaten  te  verkiezen;  Ib'd. en  daar  toe  te  neemen  Sivert  Wiarda  vxa.  Goutum,  voor  ̂ 'f'" 
't  quartier  Ooftergoo;  en  Haring  Harinxma  ,  uit  den  Haeg 
of  Hceg  in  Vrieslandt  ,  niet  verre  van  Sneek,  voor  het 
quartier  IVefïergoo.  Deze  Heer  Haring  is  de  Stamheer  of 
Vader  van  het  Geflachte  v-xn  Harinxma. 
BOTSHOL,  een  Dorp  in  Arnftellandt  ,  onder  de 

Provintie  van Toizn  Franfchen  (nadat  zy  in 
de  Vereenigde  Nederlanden  gevallen  ,  en  van  eenige 
Provintiën  Meefter  geworden  waren)  in  September 
1672.  uit  Utrecht  getrokken,  de  Dorpen  Lopik,  Lexmon- 
de  ,  Capc'l  y  Benfchop,  ook  Loosdrccht ,  Htlverfurn  ,  en Emmenes  gruwelyk  uitgeplondert ,  en  barbarifch  met  de 
menfchen  gehandelt  hadden,  moften,  in  de  tweede  op- 

volgende maant  November ,  de  Dorpen  Botshol  en  IVa- 
verveen  aanhouden  :  Zy  hadden  van  deze  Dorpen  groote 

eweeft  :  zie 't  voorige.  In  het  jaar  1290  leefde  Heer  !  Brandtfchatten  geëifcht;  doch d' Ingezetenen  durfden,  we- 
^an  van  Botlandt;  ook  Ridder  overleden,  was  getrouwt  gens  het  ftrcngverbodt  der  Staten  van  Hollandt,nietgeeven. 
rnci  Clariffe  van  Borfelen ,  zufter  van /•"/«/r/x  van  Borfelen ,  Daar  by  hadden  de  Hollanders  eenen  Uitlegger,  onder Heer  van  St.  Martensdyk,  die  by  haar  gewonnen  hadde  Kapitein  Spelt,  by  de  Byleveltfche  Brug  gepolteert ;  zoo 

Raas  eaF/oris  van  BvtJandt.   D'Oudftc,  ./<l«<ï/,  liet  na,by  ter  vcrzeekeringe  van  de  gedachte  Doipea  Botshol  en '  \if'aver- 
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If^avervetn,  als  om  te  verhinderen,  dat  geelt  Tarf  naar 
Utrecht  (daar  groot  gebrek  van  brandtftof  was  )  gcbragt 
wierdt.  D'  Ingezetenen  van  die  twee  Dorpen  wierden, 
onder  twee  Coinpagniën,  in  ordre  gebragt,  onder 't  com- 

mando van  C hrifioff el  Meijer  ̂   Schout  van  Wavervecn, 

'trvolg  cn  N.N. Blokhuis ^  Secretaris:  beide,  als  Kapiteins,  hiel- Aitz.  den  zy  goede  wacht  op  alle  toegangen  daar  de  Franfchen 
mogten  aankoomen.  De  Commandant  van  den  Vyandt, 
op  't  huis  te  Nyënrode  ,  zond  den  eerften  brandtbrief  aan 
hen;  de  Marquis  de  Genlis  den  tweeden,  getckent  den 
5  September,  met  bev€l  van  binnen  vier  dagen  twee 
Schecpen  met  hooi,  yder  van  twintig  voeders,  t' Utrecht 
op  brandtftratfe,  te  leveren.  De  boeren  konden  dezen 
eifch  niet  voldoen  ;  eensdeels  wegens  't  gedachte  fcherp vcrbodt  der  Staten  van  Hol  landt  ;  andersdeels  omdat 

hunne  Dorpen"  gcene  ,  immers  7,eer  weinig ,  hooilan- den hadden.  Daar  op  trokken  400  Franfchen  uit  Utrechi, 
tufTchen  den  4  en  f  November  1Ó72.  derwaarts,  op  hoop 
van  eenen  goeden  buit,  blymoedig  heenen  ;  door  Brctike- 

len^  en  T'er  Ac,  begavenze  zich  naar  D  Emmerik,  ver- 
deelt in  twee  hoopen  ;  d'  een  nam  den  weg  door  Vinke- 

vee}2,  d' ander  door  l^'ilnis  QwMydrecht,  om  IVaverveen , 
en  Botshol  te  gelyk  van  d'  Oollzyde  te  befpringen ;  als 
ook,  met  het  aanbreeken  van  den  dag,  gcfchiedde.  Zeer 
vicrig  vielenzc  op  de  wachthoudende  boeren  aan  ,  die 
genootzaakt,  of  van  hen  overmant,  hunne  poften  verlie- 

ten :  fluks  trok  de  Vyandt  naar  de  By/evehfehe  Brugge , 
daarhy,  na  een  uur  lang  dappere  tegenftant ,  den  Uitleg- 

ger veroverde  :  ondertuflchen  drongen  de  andere  frau- 
fchea  in  Botshol  en  IVaverveen,  daar  zy,  naar  krygsmans, 
of  hunne  gewoonte,  met  pionderen,  rooven,  branden, 
enz.  te  werk  gingen:  5-7  huizen  verbranddenze  tot  den 
grondt  toe;  hunne  woede  tegen  de  menfchen  is  onbe- 
fchryvelyk ,  maar  hier  ter  ftoffe  weinig  dienende.  Echter 
konnen  wy  het  volgende,  als  een  zonderling  geval, 
niet  rtilzwygende  voorby  gaan.  Omtrent  een  uur  tydts 
voor  der  Franfchen  inval  in  Wavcrveen  en  Botshol, 
was  zekere  Vrouw  {Leuntje  Chielen)  van  kindt  ver- 
loft ;  nauwclyks  was  zy  te  bedde  geholpen,  of't  ge- 

rucht van  't  aannaderen  der  Franfchen  was  'er  ook : 
haar  Man  {Cnelis  Meertensz)  liep  om  meer  zekerheit  te 
hebben  naar  buiten:  maar  ylings  wederkeerende,  vondt 

hy  zyne  even  verlofte  Vrouw  van  't  bedde,  en  naar  de 
zolder  gekropen,  om  zich  aldaar  te  verbergen.  Hy  droeg 
haar  met  het  jonggeboren  zoontjen  beneden,  en  in  zyn 
bokjen  (een  vaartuig  zoo  geheten)  fteekende  in  aller  yl 
van  den  wal :  dus  moft  zy  een  paar  uuren ,  in  de  Novem- 
berfche  koude,  op  het  water  niet  alleen  dobberen,  maar 
zelf  noch  roeijen  :  want  de  Franfchen,  hen  ziende  wech- 
vaaren,  loften  hunne  Snaphaanen ,  en  troffen  haaren 

Man  in  den  buik :  met  d'  eene  handt  hield  hy  de  wonde 
toe,  om  het  bloeden,  en 't  geen 'er  by  quam,  te  beletten, 
en  binnen  te  houden  ;  met  d'  andere  roeide  hy  noch  al 
voort  zoo  lang  hykon;  doch  flauw  wordende ,  zeeg  hy 
neer,  zoodat  de  zwakke  Vrouw,  de  riemen  opneemen- 
de,  de  zwaare  fchuit  meer  dan  een  uur  gaans  ,  tot  aan 

Rycke  li'averen  toe,  voortroeide,  daarze,  tot  gemak  ge- raakt, haaren  Man  zag  fterven ;  en  twaalf  dagen  daar  na 
te  Amfïeldam  gekomen,  haar  kindt  ( Godt  voor  haar  be- 

houdt en  ftcrkte  dankende)  in  de  Zuiderkerk  ten  doop ' 
hield.  Noch  viel 'er  dit  voor:  een  Sncbfchip  met  hennip 

•trvolg  geladen ,  was  van  Franfchen  aingehaalt ,  daar  een  Franfch 
'  ;^"'^*  Kapitein  nevens  eenen  Serjant  ,  beide  zwaar  gequetft , 

in  gelegt  wierden  ;  by  de  Byleveltfche  brugge  gekomen , 
flortte  het  brandende  dak  van  een  Bakkers  huis  op  de 
fchuit  neer;  ftraks  raakte  de  hennip  in  vlam,  en  de  Ka- 

pitein en  Sergeant  wierden  tot  ftof,  bchalven  de  been- 
deren, die  men  op  den  bodem  vont,  door't  vuur  verteert. 

BOUCHAUTE,  of  BOUCHOUTE,  eender 
vier  Ambachten  in  Hollandtfch  Vlaanderen :  welke  zyn , 
Buuchanter ,  Affeneder ,  Axeler ,  en  Huljler-Arnbacht :  gele- 

gen in  't  Noorder-deel  ten  Ooften  van  't  Graaffchap 
Vlaanderen ,  tuffchen  de  IVefler-Schelde ,  en  het  handt '^■xn 
Waas,  '/!  Bisdom  Gent  ,  en  't  Gebiedt  van  Aardenburg. 
Toen  voortydts  geheel  Vlaanderen  geftelt  was  op  eene 
Schattinge,  of  zoo  genaamde  Beede  ,  moften  de  vier 
Ambachten,  in  elke  1000  ponden  Vlaamfch ,  18  ponden 
draagen  :  die  gefmaldeelt  over  yder  Ambacht  in  't  byzon- 
der  ,  quam  Bouchatiter- Ambacht  op  i  pondt,  fchell. 
I  groot,  het  minfte  van  d' anderen ,  in  elke  1000  ponden  te 
ftaan.  Daar  toe  bragt  Bouchaute  met  Waterdyk  op  if 
fchell.  1  groot.  Ballevelde  met  Ooftcrloo  20  fchell. 
ógrooten.  Zie  verder  bericht  op  de  VIER  AMBACH- 
TEN. 
BOUCKENBURGH,  BO  E  C  K  E  NBU  R  GH, 

een  Adelyk  Huis,  gelegen  onder  het  Voorhout ,  met  ruim 
18  mergen  landts.  Het  wierd  in  het  jaar  1422.  by 
van  der  Bouchorfl ,  aan  de  Graaflykheit  van  Hollandt  op- 
Rcdraagen  ;  daar  van  hy  het  weer  in  leen  ontfing.  In 
't  jaar  1644.  wierd  'er  Jonkheer  Adnann  van  Uitteniuaer- 
de,  na 't  afllerven  van  zync  Moeije  Juflr.  Cathetrina  van Bm^^»»>,cw,  mede  ver lydt. 
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Hout,  jiiuL  «.yiic  iiauiiuui igc  j-zaiiuci y til ;  i  wora  van  cle 
Graaflykheit  van  Hollandt  ten  leen  gehouden  ;  in  het  jaar 
1642  is  het  verlydt  op  Heer  Willem  Charles  Franfois  van 
Burgundièn ,    na   dat   zyne    Moeder ,    Maria   Anna  -van 
Bouckhorfl,  (  Brouckhorft  heeft  S.  11.  Leeuwen,  maar  ande- 

ren  doorgaans  meeft  in  de  geflachtlyfte  van  der  Bouckhorfl)  v^S""'* overlecdcn  vvas.    Heer  Floris  van  der  Bouckhorfl ,  Ridder, 

leefde  in 't  jaar  1350.  was   Rcntmeefter   Generaal  yzvi  ̂  Keizerinne  Margareta,    Gravinne  van  Hollandt,  Zeclandt ,  Goudh. 
enz.  in  het  jaar  1320.  Zyn  Zoons- zoons-zoon , /^«/r/V?«»  ;»  ó, 
van  der  Buiickhorjl ,    had  ten  echte  Juffr.  Catharina  van  Hoü.Kr. 
'Z,vjieten,  dochter  van  Gysbert  van  Z  wiet  en :  zyne  Zufter,  ƒ.154. Baerte  van  der  Bouchorfl ,  had  ten  man  Floris  Oem  ,liQGT  van  i^S- 
Wyngaarden  Burgemeeftcr  der  Stadt  Dordrecht.  Heer<'/i74« 
Adrtaanyvow  by  zyne  Gcmi\\m\Q  Catharina  zeven  zoonen, 
onder  die  was  Floris  van  der  Bouckhorfl  ,  getrouwt  met 

Juffr.  "Jenne  van Schagen  in  't  jaar  i^'oi.   hunne  zoon  was 
Adriaan  van  der  Bouckhorfl,  getrouwt  met  Engel  uit  den 
Engh,  Dochter  van  Amelïs  uit  den  Engh  ,   by  Utrecht  , 
daar  Heer  Adriaan,   in  eenen  hoogen  ouderdom,  over- 
leedt;  nalatende  Barent  van  der  Bouckhorfl  CiLnonik  t' Ut- 

recht ;  Cornelis  van  der  Bouckhorfl ,  Raadt  van  Prins  ̂ ;7- 
lem  van  üranje  den  I.    Floris  van  der  Bouckhorfl ,  Priefter- 

Jefuït,  geboren  in 't  jaar  is^7-  overleden  1610.  enMr.Amelis 
van  der  Bouckhorfl  ,Kxddtshccr  inden  Hoogen  Raadtbinnen 
's  Gravenhage,  overleden  1603.  Hy  liet  achter,  by  Juffr. 
Alidavan  der  Duin,  Nicolaasvan  der  Bouckhor/},i6o^getTO\lwt 

met  Jüü'r.  Anna  van  der  Noot ,  dochter  van  Engelbert  van  der Noot,  by  Juffr.  N.  N.  van  Brakel  C  Utrecht;  uit  welk 
huwelyk  drie  dochters  gefproten  zyn  ,  Alida  van  der  Bouck- 

horfl, die  ten  echte  kreeg  Willem  Ripperda  uit  Over-Yflel ; 
Beatrix  van  der  Bouckhorfl ,  getrouwt  1637 aan  Nicolaas  van 

der  Duin,  Heer  van  '^  Gravenmoer ;  en  Margaretha ,  Echt- 
genoote  van  Gailly  de  Brais;  dan  noch  een  zoon  Amclls     ̂   _ 
van  der  Bouckhorfl ,   Heer  van  Wtmmcnum,  eerfte  inden  igfj^'. 
rang  van  de  Hollandtfche  Ridderfchap,  ook  eerfte  en  i^iP'" voorzittende  in  de  vergaderinge  der  Hceren  Gecommit-  /^ggj 
teerde  Raden  van  Hollandt ,  en  Houtvefter  van  die  Pro- 
vintie,  Cnrator  over  de  Leidfche  Academie,  Hoog- 
Bailjuuw  en  Dykgraaf  van  Rhynlandt ;  ftorf,  zonder  wettig 
oir  na  te  laten,  den  27  September  1669.  en  de  Wapens 
van  't  Geflacht  der  Bouckhorflen ,  wierden  met  hem,  bin- 

nen's  Gravenhage  in  de  groote  Kerk ,  in 't  graf  gelegt. 
BOVEN-CARSPEL  ,  een  Dorp  in  Noordt-Hol-  Hcnve 

landt,  behoorende  onder  Enkhuizen,  in 't  Bailjuuwfchap  H.v. 
van  de  Lange   Streek  :   het  is  van  Hertog  Philips  van  Kr.fol. 
Burgundiën  op  de  lyft  geftelt  van  de  Steeden,  Heerlykhe-  86.9^. 
den,  en  Dorpen  van  Hollandt  en  Wefi-Vrieslandt ,  die  de  i'P- 
Schildttalen  draagen  ,    maakende  en  vertoonende  't  ge-  i40' 
mecne  Landt  van  Hollandt  ,  volgens  M.  van  der  Houve. 
Heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het  Claffis  van 
Enkhuizen . 
BOUQUET,  ook  BOUKET,  ('T  HUIS  TE) 

gelegen  onder  Henrik-Iden- Ambacht ,  in  de  groote  Zuid- 
Hollandtfche  Waerdt,  laftende  onder  Dordrecht;  is  in  'tjaar 
if72  door  de  Spaanfchen  verbrandt  en  vernielt  :  daar 
na  by  Willem  Boucjuet ,    Generaal  van  de  Munt  der  Ver- 
eenigde  Nederlanden  ,  wcêr  opgebouwt,  en  heeft 'er  den 
naam  van ;  dus  S.  v.  Leeuwen.    Maar  Goudhoven  fchryft  Zeeuw. 
als  volgt.    ,,  Het  huis  te  Bouquet ,  doen  bouwen  by  Wil-  Bat.  ilt. 
,,  lem  Bouquet,  Generaal  van  de  Munten,  in  de  Neder-  ƒ.  1213. 
„  landen,  in  't  jaar  i5'70.  geftorven,  behoort  nu  (om-  Gondh. 
„  trent  1626)    "Jan  Oem,   Daniël  Oem,   cn  Herman  O  cm  ind'O. 
,,  gebroeders  te  Dordrecht.    Is  de  Heer  Bouquet  1  ̂ jo  ge-  HollKr. 
ftorven,  {\o\^ens  Goudhoven)  hoe  kan  hy 't  dan ,  na  het  Z-^'^* 
verbranden  door  de  Spaanfchen  ,  in  het  jaar  i5'72  her- 

bouwt ,   en  't  huis  daar  van  daan  ecrft  den  naam  van 
Bouquet  gekregen  hebben  ? 
BOUR,  ook  BOER,  en  BUER,  een  Dorp  in 

Vries  tandt,  zie  BOER. 
BOURCTEN,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelan-  Lyfl  der 

den,  heeft  Kerk  en  Predikant  ,   ft:aande  onder  't  Claffis  Prtd. 
van  LopPerfurn. 
BOURDENESSE,   by  anderen  BOUDENESSE, 

eene  Rivier;  zie  op  BORNESSE. 
BOURDIEP,  ook  BOERDIEP,  't  word  van 

veelen  voor  de  Rivier  Burdo  gehouden,  die  tuflchen  de  ̂ --D. 
Eilanden  Ter  Schelling  en  Amelandt  plag  te  loopen.  Van/^^5' 
zommigen  wordze  Burdns  ,    of  Burdonis-diep  gehceten  ; 
van  anderen  Bom-diep.   Was  oudtydts  een  Inham  van  dc  Schotan. 
zee,   de  quartieren  Üoflergoo  en  Weflergoo,  in  Vrieslandt ,  ƒ.99. 
van  malkanderen  fcheidende. 
BOURTANGE,  BOERTANGE,  eene  groote 

moeraffige  Heide  ,  in  het  Noord-Oofter-deel  van  Nedcr- 
landt,  tüfCchcn  Groningerlandt ,  Oojlvrieslandt ,  en\Bisdom  De  Ratj 

Munjler,  't  Graaffchap  en 't  LandtfchapZ);cvrf/'.  Dicl. 
Zy  legt  veelcrwegen  woeft,  en  is,  ter  oorzaake  van  het  Gco^r. 
moeras  en  't  water  ,   onbegangbaar.    Uit  dit  Moeras 
word  veel  Turf,  hoewel  de  befte  niet ,  gegraavcn ,  dient 
'echter  tot  %ex\ii  \^n\  Bourtanger  Fort alzoo  niet  verre 

te 
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te  haaien  is,  en  niet  veel  kolh  Bonrtange  is  de  rechte 

weg  om  viit  y'rits-cw  GruHtn^crlitHilt  naar  U'epfaak»  te  rei- 
len, ook  Ktoppenbsirg  naar  DclmenhorJ}  \  voorts  naar 

Brenteuy  JIum'>ur^,  Luid 't  Landt  van  HulJlciM  cnz. 
en  naar  alle  d'  üollerlche  Hanze-Ueeden  ,  langs  de  üoflzee. 
J.  PuarJ  houdt  voor  gewis,  dat  dit  oudtydts  het  groote 
Moer,  van  de  Bunrt.w^e  af,  tot  aan  het  Vriefche  quartier 
de  '/.cvenxvvUen  was ,  dat  het  niet  begangbaar  ,  en  een 
Moeras  is  geweell,  'zoodanig  dat  'er  uit  het  'zuiden  gee- 
ne  gelegentheit  ,om  in  het  Drcntb  te  komen ,  geweell  20U- 

VüÜRTANGER-FORT  ,  eene  rterke  Schans, 

in  het  noorderdeel  van  't  Buurtangcr  Moeras,  leggende 
in  't  Noordt-ooftcrdcel  van  Nedcrlandt ,  in  't  /.uidt- 
oofler  van  Groninger  landt in  het  landtlchap  l-FeJIerwoldt , 
en  li'edde,  op  de  landtlcheidinge  van  het  Bilciom  Munjler. 
Onder  't  Stadthouderfchap  van  Prins  U'ilUm  den  I.  had 
Diderik  van  Sonoy  daar  een  l'"ort  gemaakt  ,  dat  Grave Ifilleyn  van  NaJ/Muj,  Gouverneur  van  Vrieslandt,  in  het 

jaar  i^p^. 'zecr  verbeeterde,  en  verlk'rktc.  In  het  zelfde 
jaar  belegerde  Verdugo  het  met  '/yne  Spaanfche  benden, 
maar  molt  'er  voor  opbrecken.  Het  gelukte  niet  beter 
eencn  Alartcl,  algemeenen  KrygskommilFaris  van  Ciri- 
Jiuffel  Bernhard,  Billchop  van  Ahinjler,  in  het  jaar  1672. 
toen  de  Franfche  Koning  in  den  Staat  der  Vereenigde 
Nederlanden  vyandtlyk  gevallen  was  :  Kapitein  Sloot 
was  Commandant  binnen  de  Schans,  dien  de  gedachte 
Martel  op  allerhande  wyzen  tot  eenen  verrader  zogt  te 
maaken,  om  deze  Sterkte  in  zyn  gewelt  te  krygcn,  en 
aan  de  Munllerfchen  te  doen  overgeeven.  Hy  zond 
eenmaal  en  meer  ten  dien  einde  eenen  Trompetter  aan 
hem;  maar  Sloot  gaf  hem  zoodanig  een  anf'oordt,  als 
eenen  getrouwen  en  dapperen Krygsheldt  betaamde:  Riep 
al  de  Officieren  van  't  Guarnizoen  byeen ;  vraagde  hen ,  of  ze 
met  hem  tot  den  laatften  druppel  bloets  toe  wilden  vechten, 

de  Sterkte  befchermen  tegen  die  van  buiten,  en't  hem  met 
eede  zweeren?Als  zy  hier  op  gezamentlyk ja  zeiden, nam 
hy  hun  den  eedt  af,  en  beval  hen  eencn  uit  de  hunne  te 
kiezen,  aan  wien  hy  insgelyks  den  eedt  afleggen  zou,  als 
gefchiedde.  Ook  hielden  zy  hun  woordt,  volhardden  in 
hunne  kloekmoedigheit,  en  queetcn  zich  als  onvertzaag- 
de  foldaaten :  want  Martel,  ziende  dat  hy  noch  door  be- 

loften, noch  door  geldt,  iets  op  Kapitein  Sloot  vermogt, 
befchoot  het  Fort  vervaarlyk  met  grof  gefchut  ,  enz. 
maar  wierdook  zoodanig  wcêr  begroet,  en  beantwoordt, 
dat  hy  genootzaakt  wierd  de  Bonrtange  te  verlaaten.  Dit 
Fort  heeft  Kerk  en  Predikant,  Ihiande  onder  't  Claffis 
van  't  Wefler-quartier ,  in  de  Groninger  Ommelanden. 

BOXHORNIUS.  (MARC'US  SUERIUS) 
Hy  is  door  zyne  ProfelTie  en  Schriften  vermaart.  In  't 
jaar  1632  wierd  hy  in  de  Univeriïteit  van  Leiden  tot  Pro- 
felFor  inde welfpreekendheit bevordert.  In  Auguftus  1636 
tot  Prccfes  in  't  Collegium  Oratorium.  In  Junius  1640.  om 
de  Injiiiutionis  Juris  te  Iccrcn.  In  November  1648  tot 
Profelfor  Ordinarius  aangellelt.  Hy  was  geboren  in  het 
jaar  1612.  ftorf  165-3.  nocti  maar  41  jaaren  oudt.  Barheus 
Junior  óeedt  over  hem  de  Lykoratie.  Hy  heeft,  fchoon 
niet  oudt  geworden,  echter  al  veel  gefchreven;  de  wer- 

ken en  werkjens,  van  hem  uitgegeeven,  kan  men  zien 
by  Pars  ,  in  zyne  Naamrol  van  de  Batavifche  Schryveren. 
Hy  was  zeer  vlytig  in  het  onderzoeken  van,  en  naar  den 
oorfprong  van  woorden  en  benaamingen,  en  hield  zich 
daar  veeltydts  mede  bezig,  om  ze  wel  uit  te  vinden,  ge- 

durig de  Skyten,  of  de  Scytifche  taal  daar  toe  op  de  baan 
brengende.  Zommigen  roemen  hem  omtrent  zyn  ver- 
ftandt  envlyt;  anderen , daar  tegen ,  dat  hy  in  zyn  afleiden , 

en  't  uitleggen  van  veele  Hoog-  en  Nederduitfchc  benaa- 
mingen, en  die  uit  den  grondt  te  willen  ophaalen ,  vry 

ongelukkig  zou  zyn  ge  weed.  Tentzelius  ,  een  geleerdt 
man  onzes  tydts,  zegt  dat  de  Heer  Boxhorn.,  vermits  hy 
byna  in  alle  zyne  fchriften  de  oude  Scyten  liet  invloeijen, 
eindelyk  geenen  Boekverkoper  kon  vinden,  om  ze  te 
drukken:  zeggende  fpottclyk  hier  van,  hy  BESCHYT 
alle  zyne  hoeken.  Middclerwyle  Haat  dit  valt  ,  en  zyne 
hooftftellinge  onwederlegbaar,  dat  de  Scytifche,  of  oude 
Gottifche  laul,  dat  is  de  ov cr-oudc  Duitfche  taal,  de  ftam- 
ader  aller  Europifche  fpraaken  is,  hoe  fchooa  ook  S.  Bo- 
chartus  zyne  Phucmciers  ophaalt. 
BOXTEL,  een  voornaam  Dorp  in  de  Meijerye  van 
Hertogenbofch ,  onder  't  quartier  van  Oojierwyk.  Toen 

voortydts  geheel  Brabandt  op  eene  jaarlykfche  fchattinge 
of  beede  gebragt  was  van  140000  guldens ,  (lont  de  gehee- 
le  Meijerye  van  den  Bofch  daar  in  begroot  op  19379  guld. 
16  ftuiv.  3  penn.  daar  in  molt  het  quartier  Oojierwyk,  een 
der  vier  quartieren  van  deze  Meijerye,  4902  guldens, 
10  ftuiv.  9  penn.  draagen  :  die  omgeflagen  over  de  26  of 
27  Dorpen  van  het  Oojlerwykfche  quartier,  quam  Boxtel 
daar  in  op  463  guldens,  14  lluiv.  6  penn.  te  ftaan,  het 
hoogde  van  alle  andere  Dorpen  ,  behalven  Oojierwyk, 

T'ilhurg,  en  Hilvoren-beeke.  Ten  tyde  der  beieegeringe 
van  'ƒ  Hertogenbofch,  door  Prins  Frederik  Hendrik,  nam 
Grave  Hsnmk  van  den  Berg ,  Spaaufch  Generaal ,  het 
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Huisof  Slot  tcBoxtel  in,  om'er  zich  van  in  hctontzct  der  Hf„f,^ 
Stadt  te  dienen,  doch  hy  trok 'er  geenen  dienll  van.  Boxtel  ƒ,  jj| 
is  eene  Baronye,  overvloedig  van  watermolens  voorzien, 

en  word  in  negen  deelen  verdeelt,  namelyk  Celo(/'en,  Heel 
en  Hevet,  Tongeren,  de  Roont ,  Lennig-Heuvel ,  Breuckel, 
Kleyn-Lyemd ,  Munfel,  Binnen-brnggen.  De  Baron  heeft 
een  trertclyk  Sloth.  De  Collegiale, te  gelyk  de  Parochie- 

kerk, is  zeer  fchoon.  In  het  jaar  1490  is  daar  een  (>a- 
pittel  van  wereldtlyke  Canonikken  geiHcht.  Den  13  May 
if40.  raakten  de  vonken  van  eene  toortze  in  eenig  Itroo, 
op  de  ftraat  leggende,  dat  zulk  een  vuur  maakte,  dat  het 
Klooiler  tegen  de  Kerk  over,  de  Herbergen,  en  over  de 
170  woningen,  door  den  brandt  verteert  wierden.  Ter 
zeiver  tydt  waren  'er  veele  menfchen  ter  Bedevaart  ge- 

gaan, om 't  zoo  genaamde  B loet  van  Chrijlus ,  in  de  ge- dachte Kerke  ten  toon  gellelt,  eerc  te  bewyzen,  cnz.  die 
'er  mede  een  groot  deel  van  hun  byhebbend  goedt  door 
verloren.  Hoe  dit  bloet  daar  gekomen  zoude  zyn ,  zie 

ü.  Mutzaardt ,  in  zyne  groote  Kerkelyke  Hijlorie ,  op  ̂t  jaar 
1380.  Magdalena  van  der  Stappen ,  heeft  toen  zy  weduwe 

was  van  Jan  Schcffer ,  Boekverkoper  in  'i  Hertogenbofch , 
te  Boxel  een  Gafthuis  gedicht,  in  't  jaar  1644.  en  met 
onderhoudt  voor  tien  vrouwsperfoonen  begiftigt. 
BOXUM,  een  der  twaalf  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietenye  Mcnakiumadiel ,  onder  't  quartier  IVeJlergoo. 
Dit  Dorp  is  vermaart  geworden  door  den  flag  van  Steyn 

Maltej'z  ,  een  Deenfch  Edelman,  en  Overfte-Luitenant 
van  Grave  IVillem  van  l^rieslandt ,  aan  d'eene,  en  den 
Spaanfchen  Overfte  7l?Ar/j ,  aan  d' andere  zyde,  gehouden 
in  't  jaar  15-86.  den  17  January  :  in  welk  gevecht  Maltefz 
alleen  1000  foldaaten  ,  en  een  Cornet  paerden  by  zich 
hebbende,  wel  door  de  Spaanfihen  ,  meer  dan  tweemaal 
zoo  lierk,  gellagen  wierd;  maar  daartegen  den  vyandt 
het  verlies  ongemeen  duur  decdt  bekoopen.  De  Friezen 
in  dit  gevecht  de  nederlaag  hebbende,  wierden  Steyn  Mal- 

tefz ,  Hopman  H^'illem  IVtlUms ,  Groufiins ,  en  Michiel  Ha- 
ges  gevangen.  De  Broeder  van  Steyn  Maltefz,  en  Hop- 

man Sibrandt  Hiddesz  bleven.  In  de  Kerke  waren  'er 
eenigen  ontvlucht,  waar  onder  de  Vaandrich  Clant;  die, 
't  aangeboden  leven  verfmadende,  na  lange  tegenweere, 
zich  in  zyn  Vaandel  gewonden  hebbende  ,  doordoken 
wierd.  Al  vechtende  bleef  ook  de  Hooftman  Hcjfel  Mec~ 
hama;  dien  zyne  Ouders  met  een  Latynfch  grafdicht,  tot 

zyne  gedachteniflc",  in  de  Jakobyner  kerk  vereert  heb- 
ben. Boxum  heeft,  t'zamcn  met  BlejJ'um,  Kerk  en  Pre- 

dikant, daande  onder  't  Claffis  van  Leeuwarden. 
BRABANDT,  een  Dorp  in  't  Zuidt- Wederdeel 

szx\  Hollandt;  behoorende  onder  Heenvliet,  op  't  Eilandt 
yovrn,  niet  verre  van  den  Briel. 
BRACOLA,  BROCLEDE,  is  een  Hofdadt ,  iif.  ̂  

daar  die  van  het  dorp  id()ule  voor  recht  komen ;  dezelve  liot. 
is  in  den  jaare  1338.  door  gifte  van  Graaf  Rotgerius,  aan  Germ. 
de  Kerke  van  Utrecht  gekomen.  Stoke  noemt  ze  Broclede,  M-P 
en  plaad  ze  aan  den  flinker  kant  van  de  Vecht,  omtrent 
twee  uuren  boven  lEutbcn.  Hedendaags  word  deze  dreek 
't  i&mtiyt  ban  25J£U[idcn  genaamt,  drekkende  zich  uit 
byna  tot  aan  de  dadt  Utrecht  toe.  ! 

BRAK  EL,  een  Dorp  'm  Gelderlandt ,  onder 't  quar-  ' tier  Niewmeegen  ,  in  de  Bommelerwacrdt.  Toen  geheel 
Gelderla>idt  in  't  jaar  I5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  guld. 
opgelegt  was,  mod  het  quartier  van  Niewmeegen  ,  een 
van  de  vier  quartieren  dezes  Vordendoms  ,  daar  in  de 

fom  van  24342  guldens  draagen ;  daar  in  dont  de  Bomme- 
lerwacrdt, een  der  zes  verdeelingen  van  het  Niewmeegfch 

quartier,  gefchat  op  3400  guld.  die  omgeflagen  over  de 
16  of  17  Dorpen  van  dat  deel,  quam  Brakel,  t'zamen 
met  Munnikkelandt ,  op  281  guldens,  5- duiv.  il  penn.  te 
daan.  fir<j^e/ heeft  een  aanzienlyk  Sloth  gehadt,  dat  door 
IVillem  den  F/ Grave  van  Hollandt,  enz.  in  Gelderlandt 

gevallen  zynde ,  in  't  jaar  15-07.  wierd  in  d'alFche  gelegt, 
maar  't  is  naderhandt  herbouwt. 
BRAKEL  is  een  oudt  Adelyk  Gedacht  in  Hollandt 

geweed,  dat  veele  jaaren  lang  de  Ridderlyke  Hofdadt 
van  Develftein,  omtrent  Dordrecht  ̂ c\<£^qu.  ,  bezeeten  heeft. 
Heer  IVillem  van  Duvoirde  (  Duvenvoorde )  deedt  aldaar  een 
Sloth,  met  zeer  dikke  en  llerke  muuren  bouwen,  dat  hy 

van  den  Grave  van  Hollandt  ten  leen  hield,  tot  op  't  jaar 
135-1.   Het  Adelyk  Gedacht  van  Brakel,  verdeelt  in  ver- 
fchcide  takken ,  verfpreidde  zich  in  deProvintiën  vanGe/- 
derlandt,  Hollandt,  en  Utrecht.    In 't  jaar  1240  word  van  S.vi 
Richoldvan  Brakel,  Knaape ,  en  Schepen  der  Stadt  Dordrecht,  Leem 
gemeldt,  dat  hy  getrouwt  was  met  Maria  Booth,  dochter  ̂ i"- 
van  Cornelis  Booth,  by  Geertruidt  van  Merwede :  zyne  zoo-  /•  88 
nen  waren  Johan  van  Brakel,  Ambachts-Hcer  van  Oude- 
landts- Ambacht  ;  Godtfchalk  van  Brakel,  Raadt  en  Rent- 
meeder  Generaal  van  Zuidt-Hollandt  ,  in  't  jaar  1384. 
Schepen  te  Dordrecht;  was  1383  bezitter  van  Develjiein; 
en  Herbert  vanBrakel,  Knaape ,  ook  Schepen  te  Dordrecht,  l^e> 

leefde  in 't  jaar  1419-    Godtfchalkvan  Brakel ,ioon  \anRicold  Leen- 
van  Brakel,  by  Maria  Booth,  won  Johan  van  Brakel,  Knaa-  /.SÜ- 
pe,  vermeldt  1389.  getrouwt  aan  Geertruid  Booth,  doch- ter vau  /ian  üoüih  ,  by  Elizabeth  Oem  van  Barendrccht ; 
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U^illem  van  Brakcl ,  Knaape,  binnen  Dordrecht  gc^'nzmclt  •, 
in 't  jaar  140Ó.  Reinold  va»  Brakel ,  cx\  Machtildvan  Brakel-, 
getxonwt  aan  Frcdcr ik  van  Lytcfiham ,  Ridder,  Marfchalk 
van  Utrecht,  in  't  jaar  1418.  7,ie't  verder  GefiachtrcgiRer 
van  Brakel,  voor  700  veel  'c  die  vaii  llollandt  aangaat, 
hyS.van  Leeuwen,  in  lynBatavia  Illuftrata. 

BRAKEL.  (JAN  VAN)  Toen  in 't  jaar  1667. 
de  Nederinndtfchc  Vloot  de  Rivier  van  Londen  opge- 
loopen  was,  en  Ghattam  of  Rochefter  naderde,  vond 
ze  daar  (  onaangezien  de  Ruiter,  nevens  de  Ruwaardt  van 

'Putten,  ais  ook  yzwGent ,a\%  Hoofden,  op  haar't  gebiedt hadden)  zoo  veel  dat  tot  tegenweer  diende,  en  in  den  weg 
was;  zoo  door  de  Rivier  met  gezonke  Schepen  te  floppen,  en 
andere  kloeke  kielen  beneden 'tKafteel  van  Upnor  bequa- 
'nielyke  te  plaatzen,  als  dien  Stroom  met  eene  dikke  yzerc 
ketting,  over  katrollen  loopende,  te  fluiten;  dat'sLandts 
Schepen,  gchirt  om  d' Engel  fchen  aan  te  taften ,  wel  cenen 
geruimen  tydt  tegen  hen  fchutgevaarte  hielden ,  zonder 

dat  een  eenige  moedts  genoeg  had  om  'er  nader  tegen 
in  te  dringen;  alzoo  de  diepte  der  riviere  daar  zoo  nauw 
was,  dat  'er  niet  meer  dan  een  fchip  te  gclyk  inkomen 
kon.  Maar  eindelyk  heeft  Kapitein  Jan  van  Brakel,  niet 

B  R  A   B  R  E  \6\ 

1000  mannen  en  104  flukken.  Echter  lag  Brakel  hem  wel 
anderhalf  uur  aan  boordt,  fchoot  zonder  ophouden ,  en 
bragt  MüntagH  in  zulk  een  ftaat,  dat  hy  zyn  fchip  op  zou 
gegeeyen  hebben  (gelyk  zyn  Luitenant  fcdcrt  verklaar- 

de )  indien  üra/r/  een  Vlagman  ware  geweefl.  Monta^u 
zocht  düor't  verfch  volk,  dat  hy  met  floepen  noch  daar 
boven  kreeg,  en  zyn  overtal  van  manfchap,  Brakel  met 
enteren  wel  te  overmeeftcren  :  maar  als  d'  Engclfchen 
't  bovenfchip  in  hadden  ,  verweerde  Brakel  zich,  zonder 
te  kreuken  ,  met  zyn  volk  van  onderen.  Hy  wierd  echter 
zoo  doorfchotcn  aan  fchip  en  wandt,  dat  hy  geen  zeil 
meer  kon  voeren.  De  Ritart  van  Putten  ,  hoewel  hy 
't  overtreedcn  der  ordre  llrafbaar  hield,  kon  evenwel  niet 
nalaaten  zyne  lloute  dapperheit  en  onvertzaagdheit  ten 
hoogden  te  pryzen,  met  wenfch,  dat  hy  zich  in  diervoegen 
tegen  Jork  ,  en  de  Roodc  Vlagge  mogte  aange wendt, 
en  niet  ftraf  en  roem,  maar  lof  en  loon  verdient  hebben. 
Montagu  was  zoo  gehavent,  dat  hy  zich, ziende  ondertufTchen 
ook  andere  fcheepcn  op  hem  afkoomen,  tot  zyne  beter 
reddinge,  yiawBrakels  fchip  liet  los  hakken  ,  dat  toen  red- 

deloos lieenen  dreef :  Ook  was  Mmtagu  in  geenen  (laat 
om  zich  langer  tegen  andere  Scheepen  te  konncn  verwee- 

ontaart  van  den  edelen  inborft  van  't  Geflachte  daar  hy  I  ren;  weshalven  't  fchip  kort  daar  aan  in  brandt  gedoken, 
den  naam  van  droeg  ,  door  een  heldenduk  den  wech  terl  en  zonder  fpringen  verbrandt  wierdt  :  doordien  dat  ko 
overwinninge  gebaant.  Kapitein was  dien  morgen, 
door  laft  van  den  ̂ a^i^zr?,  in  hechtenis  genomen ,  omdat  hy, 

tegen  't  verbod  van  geen  matroozen  aan  landt  te  laten 
gaan  ,  zyne  floep  met  eenig  volk  daags  te  vooren  had 
laten  afzakken:  Maar  ziende  dat  'er  nu  gelegentheit 
was  om  zynen  misflag  met  dapperheit  te  verbceteren, 
boodt  aan,  en  beloofde,  indien  men  hem  wilde  ontflaan, 
met  zyn  Schip  de  Vrede,  een  flecht  Fregat ,  en  dat  een  van 
de  acliterde  lag,  de  andere  te  zullen  voorby  ftreeven  ,  het 
voorde  derEngelfcheOorlogfchepen  aan  boordt  te  leggen, 
en  de  Branders  aan  te  brengen.  Het  word  aangenomen.  Hy 
in  vryheit  gedelt,  en  veroorloft  om  op  zyn  fchip  over  te  gaan, 
hield  zyn  woordt,  zeilt  met  eene  groote  onvertzaagtheit 
vooruit  en  over  de  ketting ,  zonder  eenen  fchoot  te  fchieten , 
fchoon  't  de  vyandt  onophoudelyk  deed  van  de  fchepen 
en  batteryen,  totdat  hy  omtrent  een  musketfchoot  na 

by  zynen  vyandt  was  ;  toen  gaf  hy  't  eerde  Engelfch 
fchip  de  laage,  zoo  veel  hy't  met  de  voorde  boegdukken 
bereiken  kon,  klampte  het  voort  ter  loops  aan  boordt, 
en  veroverde  het  als  in  een  oogenblik  ,  alleen  met  ver- 

lies van  twee  of  drie  mannen  ,  en  immers  zoo  weinige 
fequetden.    Hem  volgde  de  Brander  gevoert  van  Jan 
)aniëlszoon,   die  recht  op  de  ketting  aanzeilde  ,  zoo 

dat  ze  brak,  en  voort  naar  het  tweede  Oorlogfchip,  dat 

ningklyk  Zeekadeel ,  van  Zir«i<?/j fchip  zoo  was  doorboort, 
dat  het  kruidt  nat  was  geworden,  en 't  fchip  aan't  zinken 
raakte.  Montagn,  meenende  zig  in  een  floep  met  zynen  f.dii, 
TLoon  te  bergen ,  verdronk ,  door  de  menigte  van  't  volk 
dat  'er  mede  in  viel.  Het  fchip  van  Brakel  was  meede  zoo 
getroffen,  dat  het  in  onmagt  lag,  en  wierd  daarom  door 
kapitein  Aarffen,  met  een  touw,  uit  den  vyandt  en  naar  idern 
Zeelandt  gefleept.  Hy  hadt  hondert  vyftig  zoo  dooden ,  ƒ.674. 

als  gequetllen ,  en  was  zelf  gevvondt,  en  op  't  fchip  was 
byna  alles  in  dukken  en  reddeloos.  Meer  roemwaardige 
daden  zal  deeze  manhafte  Kapitein  ontwyfelbaar  verricht 
hebben  ,  doch  alzoo  wy  hier  van  geen  berecht  hebben 
gevonden  ,  noch  ook  van  de  wyze  hoe  hy  overleden  is, 
zullen  wy  ons  met  het  bovengedachte  verhaal  zynes  dap- 

peren bedryfs  ,  in  die  merkwaardige  voorvallen  (over 
genoeg  om  hem  onder  de  Nederlandtfche  Waterhelden 
te  vereeuwigen)  moeten  voldaan  houden. 
BRAND WYK,  daar  gcmeenlyk  Glbbe-  of  Gybe-  v.d. 

landt  bygevoegt  word  ,  is  een  Dorp  in  Zuid-Hollandt ,  in  Houve 
den AlblafFer-waerdt.    Jakob  M^ejierbaan,  y[.  J).  Ridder,  r.ö. 
en  Poëet,  heeft  zich  Heer  van  deze  beide  Heerlykheden  ƒ106. 
gefchreven.    Onder  Brandvjyk  en  Gybelandt  behoort  ook  J^ko^  v. 
Vuilendarn  ,   voor  ZOO  veel  zich  deze  plaats  ten  ooden  ̂ yl^Grc 
van  Bloklandt  drekt.    Brandwyk  met  Gybelandt  heeft  Kerk 

hy  aan  boort  lei  en  in  brandt  dak;  meer  andere  volgden  'en  Predikant,  daandc  onder  't  Claffis  van  Dordrecht. 
daarop,   bekent  door  de  lyd  der  genome  en  verbrande  |    BRANTGUM  ,  een  der  veertien  Dorpen  van  de  Winfem> 

Schepen:  namelyk;  de  Rojale  Charles,  genomen;  Jona- 1  Vriefche  Grietenye  H'cjl-Dongcradeel ,  in  't  quartier öo/ï^r- 

imdts 
i'.ter 
f77' 

ïbid. 

\''nd. 
/8j. 

'69. 

than,  door  Brakel  zelf  genomen;  Carolus  Quintus 

Matthias;  't  Sloth  Honingen;  de  Rojale  James ;  Lojai 
London ;  Rojal  Oake  verbrandt;  enz.  verfcheide  meer 
van  de  Engelfchen  zelfs  in  den  grondt  gehakt,  of  doen 
zinken.  Dat  groote  werk  was  den  23  Junius  ten  drie 

uuren  's  namiddags  al  verricht ,  in  't  gezicht  van  den  Hertog 
vawjork.  Mank,  enz.  die  de  glorie  van  de  Engelfche 

Scheepsmagt,  onlangs  noch  zoo  ontzaghelyk ,  door'thel- denduk  van  onzen  Brakel  ,  voor  hunne  oogen  in  rook 
en  vlainmoden  zien  verdwynen.  De  Ruart  van  Putten  ne- 

vens d' Admiraal  de  Ruiter  quamen  dien  mafhaften  Ka- 
pitein al  draks  daar  aan  over  zyne  dapperheit  begroeten, 

op  zyn  genomen  prys,  en  hem  daar  geluk  mede  wen- 
fchen.  Hy  wierd  ook  eerlyk  en  tretfelyk  van  den  Staat 

befchonken:  zoodat  hem  en  zyn  Bootsvolk,  boven 't  ge- 
nomen Schip  ,  eene  fomme  van  twaalf  duizent  guldens 

wierd  vereert,  en  aan  hemin 't  byzonder  een  goude  ketting 
met  eenen  gedenkpenning ,  ter  waarde  van  twaalf  hondert 
guldens;  en  boven  dien  noch't  beve!  op  een  kloek  niew 
Oorlogfchip  gegeeven.  In  't  jaar  1672  Ac^ét  Brakel ,  voe- 

rende 't  Schip  Groot  Hollandia,  in  den  flag  tegen  de  En- 
gelfche en  Franfche  Vlooten  ,  eene  daadt  van  de  uiterde 

floutmoedighcit,  byna  nooit  in  eenig  Zeegevecht  gezien, 
hoewel  wat  buiten  lad  ,  echter  niet  min  van  nadruk. 
Hymod,  volgens  gedelde  ordre,  tegen  de  Schepen  van 
de  Roode  Vlagge  vechten:  maar  hy  fpatte  al  in  het  be- 

gin, met  eenen  Brander,  ter  rechter  zyde  uit  om  den 
Noordt,  nazT Montagu ,  Admiraal  van  de  Blauwe  Vlagge ; 
zeilde  recht  op  hem  aan  zonder  eenen  fchoot  te  fchie- 

ten, hoe  zeer  ook  de  anderen  op  hem  losbrandden ,  om 

hem  't  naderen  te  beletten  :  Ook  fchoot  Montagu  zoo 
vreelfelyk  ,  dat  het  kogels  fcheen  te  hagelen.  Maar 
Brakel  ,  fchoon  hem  veel  volks  afgefchoten  wierd  , 
wachtte  met  fchieten,  tot  dat  h-^  Montaguus  fchip,  de 
Rojalejarnes ,  dat  al  zyngefchut  gelod  hadde ,  aan  boord  lei, 
en  zig  daar  aan  vad  klampte  ;  toen  gaf  hy  hem  de  vol  Ie  laag, 
waar  door  eene  groote  menigte  fneuvelde,  en  noch  meer 
gequetd  wierden ;  daar  een  ylfelyk  gefchreeuw  uit  ontdont 
tuflchcnongelyke  partyen  :  want  Brakel  lag  aan  Montaguus 
boordt  als  een  boot  by  een  groot  fchip:  Hy  voerde  niet 
meer  dan  300  mannen  en  ói  ftukken :  Montagu  over  de 

goo.    De  Predikant  van  Brantgum  en  IVaaxens  flaat  onder 
'tClafils  van  Üokkum. 
BREA,UTE^,  of  BRI  AUTE'',  een  jong  dapper 

Franfch  Edelman,  van  eene  voornaame  Familie, geboor- 
tig uit  Normandyen  ,  en  Heer  \an  Br eauté  gcnaamt.  Hy 

quam  ,   nadat  de  Vrede  tulfchen  zyne  Hooggenoemde 
Majedeit,  en  den  Koning  van  Spanjen  gefloten  was ,  in 
Rouwgewaadt  ten  Hove.    Zyne  Majedeit  vraagde  hem  ; 
waarom  hy  zulke  klcederen  had  aangedaan,  daar  doch 
niemant  zyner  bloetverwanten  gedorven  was  ?  Sire,  gaf 
hy  ten  antwoordt,  „  Ik  ga  in  den  rouw ,  omdat,  door  den  gc~ 
„  maakten  V ''ede  met  Spanjen  ,  my  de  gelegenheit  is  benomen , 
,,  om  van  mynen  moedt  verdere  blyken  te  geeven ,   en  eere  ̂  

,,  door  brave  daden,  te  bekomen.     Is  ""t  niet  anders  ,  liet  de 
,,  Koning  zich  ontvallen;   leg  dan  uw  rouwgewaadt  vry 
„  aanjlonts  af :  Ik  zal  u  eenen  brief  van  voorfchryvens  aan  den 
,,  Prtnfe  van  Oranje  rnedegeeven,  die  zal  u  dan  wel  eene  eer- 
„  lyke  bedieninge  bezorgen  ,  daar  door  gy  gelegenheit  genoeg 
,,  zult  vinden  om  eere  te  leggen,  enZ'     Blyde  was  Breanté , 
kreeg  eenen  brief  van  voorfchryvens,  begaf  zich  naar 
Nederlandt ,  daar  de  Stanten  en  de  Prins  hem  gundig  be-  . 
jegenden,  en  met  een  Ritmeederfchap ,  onder  hunne  in  pcBer 
diend  zynde  Franfche  ruiterbenden  begiftigden,  't  Geviel  ̂ 1,^ 
dat  de  Luitenant  van  Breauté,  met  20  der  zynen  uit  zyn-  oorl.ii. 
de,  die  weinigen  noch  in  twee  hoopjens  verdeelde,  waar  B./4. 
door  zy  te  zwak  en  gefcheiden ,  van  Grobbendonks  Ruiters  Ev.  lan 
uit  Diejl  overvallen,  en  binnen  's  Hcrtogenbofch  gevangke-  Reyd. 
lyk  gebragt  wierden.     De  gedachte  Luitenant  fchreef  cc 
aan  Breauté,  hy  wilde  hem  toch  geldt  tot  rantzoen  over- 

zenden. Zyne  begeerte  wierd  wel  voldaan:  maar  Breauté 
fchreef 'er  by  :  „Ik  ben  verwondert ,  dat  gy  met  twintig  Mee- 
„  fiers  ,    u  van  veertig  fchurken  oj'  Bedelaars  hebt  laten  Jlaa». 
„  De  woorden  in  de  I'ranfche  taal,  luiden  aldus:  Je  fuis  Ouüenh, 
,,  bien  ébahy  cjiie  vous ,  avec  vingt  Maifires ,  vous  eftes  laijfe  bejchr. 
,,  batre  de  quarante  Cotjuins.    De  Franfchen  noemen  hunne  "^"l  '^"» 
Ruiters  gemeenlyk  Meeflers  ,  omdatze  Meedcrs  hunner  Sojch. 
Paarden  zyn.  Dezen  brief  kreeg  Gerard  Abrahams,  anders  ̂  

Lekkerbeetjen ,   Luitenant  by  dm  Sfaanjchen ,  ondcx  Antunis  f'"^^ Schets ,  Heer  van  Grobbendonk ,    Gouverneur   van  den 
Bofch ,  in  handen  :   die  weêr  eenen  brief  aan  Breauté 

zondt ,  daar  van  dit  d'  inhoudt  was :  „  Jly  behoejUe  zich X 
met 
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nicf  te  vmvon.L'rcH  ,  zve^s^ots  't  ̂ ee»  w.tar  over  hy  fcbreef, 
„  verwondert  tc  ?y»,  dewyie  zulke  Coifhhts  zoo  f^oede  Sold<itcn 

vu-ireHy  datte  niet  alleèri  met  40  teg^e»  10  zulke  Meejlers; 
maitr  ook  wel  met  zo  tegen  10  ttit  zy»e  Compagnie  zouden 

durven  vechten:  h.td  hy  (  Breautc')  tuft  daar  toe  ,  zoo  zou hs  m.vtr  t\dt  en  plaats  noemen.  Hier  dient  aangemerkt , 
dat  deze  Lekkerbcetjcn  een  der  gccncn  was,  die  voor  de- 

len, in  dicnil  der  Verccnigdc  Nederlanden  ,  de  Stadt 
Geertrntdenbcrg  vcrraderlyk  aan  de  Spaanfchen  verkocht 
hadden.  Schoon  iir^//// deshalvcn  met  dc  hooglte  billilc- 

heit  dezen  kamp  had  mogen  at'llaan  ,  als  hem  (ecncn Man  van  cerc,  adel ,  en  aaniicn  )  vau  eenen  trouwloozen 
Verrader,  meinccdigen  Overloper  ,  en  een  Mcnfch  200 
verre  beneden  7.ynen  rang  aangeboden  ,  nam  hy  dien 
echter  in  haartige  hitte  aan:  vi^as  ook  zoo  onbedacht, 
dathy,  in  zyne  verkiezinge,  op  verre  na  de  befte  der 
zynen  niet  uitkipte.  Lekkcrbeetjen daarentegen,  verkoos 
lyne  twintig  uit  drie  hondert  der  ̂ Wcvh^üc Spaaytfchcn .,  liet 
200  hunne  paarden  als  perfoonen,  eene  ganfche  maandt 
lang,  op  het  Ineedigft  oeftcnen.  Yder  party  moft,  gelyk 
het  beding  lag,  met  gewoone  wapenen,  daar  zy  hunnen 
Heer  mede  dienden ,  ter  baane  komen ;  echter  namen  de 
Gro^^e«^o»^y(->?'c«  lange  buflcn  ,  met  dubbele  voorftukken 
aan  de  kolders ,  en  hadden  daarenboven  grootc  opfteekers  in 

hunne  broeken.  Op  den  5- Februarius ,  in  't  jaar  1600.  was 
de  tydt  bcftemt,  en  dc  plaats  de  Vuchter  Heide  ,  voor  den 
Bofch.  Breauté  iïok  met  zyne  Ruiters  uit  Geertrnidcn-Bcrg., 

fliep  des  nachts ,  na  den  4.  dier  maandt ,  te  Loonop  ""tZandt ; 
daar  hy  noch  's  morgens,  ais  een  Roontfch-Cathotyk .,  zyne 
biechtc  fprak ,  en  Mille  liet  doen  ;  reedt  voort  naar  Vucht 
en  verfcheen  daar  d' eerde  met  dezynen.  Gerard  Abrahams 
quam  met  de  zynen  ook  uit  de  ftadt  derwaarts.  Dicht 
gefloten,  voet  voor  voet,  zonder  gebalder,  reeden  zy  op 
den  anderen,  en  elk  koos  zynen  man.  Bri?««^/ging  op 
Lekkcrbeetjen  los ,  en  fchoot  hem  plotzelyk  doodt :  te  ge- 

lyk fneuvelde,  in  dezen  eerften  gang  ,  zyn  broeder  Antho- 
nis  Abrahams.,  Korporaal  van  de  Compagnie,  nevens  dc 
Zwager  van  Lekkcrbeetjen  :  ann  den  kant  van  Breauté  ge- 

raakten twee  Franfchen,  Plijfun  zyn  Quartiermeefter,  en 

noch  een,  Beau  Auhcrt  genoemt,  om  't  leven.  Alzoo 
de  Hoofden  der  Spaanfchen  nu  reeds  doodt  waren ,  fcheeh  de 
ïege  naar  de  Franfche  party  te  neigen ;  maar  in  het  tweede 

treffen  verkoelde  de  hitte  der  Franj'chen  ,  die  in  het  derde noch  meer  verflaaude  ;  de  moedt  Atï  Spaanfchen  daar  tegen 
bleef  volftandig.  Kapitein /rtP/Vrr^, daar Ur^rta/Zzich  mecft 
op  vertrouwde,  en  die  gedurig  aan  zynetafel  at, nam  aller- 
eerft  de  vlucht,  en  liep  kort  daar  na  tot  de  Spaanfchen 
over;  met  hem  gingen  meer  andere  deur.  Breauté  en 
zyn  Neef  vochten  ten  uiterften,  zelfs  noch  te  voet  te- 

gen der  Spaanfchen  menigte  :  eindelyk  beloofden  ze  hem 
gocdt  quartier  ;  maar  braken  trouwloos  hun  gegeeven 
woordt:  Want  als  de  Gouverneur  Grobbendonk  binnen 

'*s  Hertogen-B ofch  verwittigt  was  van  de  zege  der  zynen , 
zond  hy  eenige  perfoonen  uit,  die  Breauté.,  zynen  Neef, 
en  noch  drie  andere  gevangene  Fr^»/?A?«,  in  koelen  bloede, 
doorftaken.  Breauté  riep  wel,  vermoordt  my  niet  als  een 
Poultron ,  maar  geef  my  myn  geweer ,  en  laat  my  vechten  ,  tot 
dat  ik  doodt  nedervalle;  doch  te  vergeefs.  Toen  hy  zich 
gevangen  gaf,  had  hy  al  over  de  dertig  wonden;  anderen 
zeggen  ,  dat  hy  met  dertig  wonden  vermoordt  wierd. 
Dezefchandelyke  daadt,  tegen  gegeeve  trouw  en  quartier, 
heeft  Grobbendonk  en  den  Spaanfchen  op  niew  eenen 
zeer  quaden  naam  in  de  Vereenigde  Nederlanden  ver- 

wekt:  Ook  hebben  de /r^j^/fi'e'»  naderhant,  die  in  dienft 
van  den  Staat  waren,  eene  (Irenge  wraake,  nu  en  dan, 
wegens  dit  werk  geoefent.  De  hittigheiten  fchielykheit  van 
Breauté  bragt  hem  ten  deele  tot  dit  ongelukkig  lot:  want 
na  't  eerde  treffen,  wendde  hy  zich  flux  naar  den  vyandt, 
zonder  de  zynen  ooit  by  een,  of  weer  in  ordre  te  bren- 

gen. Het  Lyk  wierd  naar  Dordrecht  gebrast ,  en  daar  met 
dertig  wonden  uitgefchildert,  gebalfemt,  mmzrf^rankryk 
gevoert.  Hoe  ganfch  partydig  ,  quaadtaardig,  en  met 
onwaarheden  verzelt  ,  dit  van  Meerbeek  word  verhaalt, 
kan  men  zien  in  zyne  Kronyk  ;  als  ook  hoe  heerlyk 
Lekkcrbeetjen  met  zynen  broeder,  binnen  V  Hertogen-Bofch ., 
begraaven  zyn:  nevens  het  zwetzend  graffchrift,  in'tLa- 
tyn  van  Johannes  Bochius  gemaakt,  en  van /k7i?<?r^f£>/t  ver- 

taalt; voegende  noch  by  zyne  onwaarheden  ,  dat  Breauté 
van  Lekkerbeetjens  broeder  zou  wezen  dootgefchoten ,  en 
ontkennende  met  eenen  fchaamteloos  ,  dat  hy  na  ge- 

geeven quartier  om  't  leven  gebragt  zoude  zyn. 
B RECHT,  een  der  tien  Dorpen  in 't  Landt  van 

Bergen  op  den  Zoom.  In  de  jaarlykfche  fchattinge  over 
geheel  Brabandt,  die  dit  Hertogdom  voortydts  aan  den 
Aoning  van  Spanjen  moft  opbrengen  ,  ter  fomme  van 
14COCO  guldens,  was  't  Landt  van  Bergen  op  den  Zoom, 
in  die  fomme,  geftelt  op  305-0  guld.  7  ftuivers;  waar  toe 
Brecht  opbragt  1247  guld.  4  ftuiv.  9  penn.  en  dan  noch 
d' andere  helft  van  Brecht  onder  Hoogftraten  301  guld.  11  ft. 
BRECHT,  (ENGELBERTS  PROOSTEN) 

'Echtgenoote  vzn  Burgermeeftcr  Kies,  ts  Haarlem  ,  is  eene 
Vrouwe  vaa  zonderlinge  deugde  en  kloekmoedighcit  ge- 
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wecfl.  Voorden  afval  dezer  Stadt  van  den  Spaanfchen  k  fint  y 
viel  'er  op  dezen  Kies  al  argwaan  ,  dat  hy  het  met  den 
Prins  van  Oranje  iiield ;  dies  poogde  men  hem  in  handen 
te  krygen :  maar  zy  wift  haren  Man  zoo  wel  te  verbergen, 
dat  zyne  belagers  hem  niet  konden  vinden.  Dit  duurde 
zoo  lang  tot  datzy  zwanger  wierd;  dat  voor  hun  beide  ge- 
vaarlyk  was  ;  alzoo  de  Schout  van  Haarlem  ,  hunnen 
naaften  gebuur ,  daar  op  huiszoekinge  quam  doen,  zeg- 

gende, dat,  dcwyle  zy  bevrucht  was,  haar  Man  by  haar 
moft  zyn.  Zy,  zonder  zich  te  ontzetten ,  en  om  hem  de 
gebrekkelykheiizyncr  bcwysreden  aan  tewyzen,  gaf  hem 
tot  antwoort;  dat  de  weg  voorhy  de  deur  lag.  Ja  zelfs,  in 

ftilheit  verloft,  gingze's  anderen  daags  voor  de  deur,  en  in 
haare  ftocp  ftaan ,  ecrlyk  nabootzendc't  geen  lichtvaerdige 
vrouwlieden  dikmaals  in  fchande  doen.  Kies  geraakte 
echter  in  hechtenille  met  meer  anderen  ;  en  het  zou  deer- 
lyk  en  doodlyk  met  hun  afgeloopcn  hebben ,  indien  niet 
ondertuftchen  Maximiliaan  de  Bojju  op  de  Zuiderzee 
ganfchelyk  geflagen  ,  veele  Spaanfche  Grooten  by  die  ge- 
Icgentheit  gevangen,  en  in  handen  der  Noordt-Hollan- 
deren  gewecft  waren.  Dit  ftak  eenen  ftok  in 't  wiel;  p  q 
de  Grave  van  Boff'u  was  onder  de  gevangens:  Zyne  vrien-  Hooft' den  zochten  den  Gouverneur  der  Spaanfche  Nederlanden  ued, 
tot  een  verdrag  ,  en  verwiüelinge  van  wederzydfche  Ge-  Hiji. 
vangenen  te  beweegen.  Burgcmeefter  Kies  wierd  op  zyn  ƒ.338, 
woordt  los  gelaaten,  om  naar  Amfteldamte  gaani  en  met 
Verdugo  van  deze  zaak  te  fpreeken,  enz.  zyne  Huisvrouw 
wilde  hem  vergezelfchappen ,  als  gefchiedde.  In  een  open 
fchuitjen  voeren  ze  van  Haarlem  naar  Amfteldam.  Eenige 
Hoogduitfche  Soidaaten  deeden  zommige  eerfchoten  , 

quanswys  om  Kies  te  groeten ;  een  kogel ,  't  zy  onwe- 
tens, 't  zy  moedwillig,  vloog  Brecht  Engelbrecht Proofte» 

door  den  arm;  zy  kennende  den  oploopenden  aardt  van 
haaren  man ,  en  vreezende  dat  hy  weer  te  rugge  zou  kee- 
ren,  om  zich  aan  den  Dader  te  wreeken,  verbeet  zich, 

en  liet  niets  blyken:  eindelyk  ontdekte 't  bloet ,  over 
haare  kleederen  loopende,  het  ongeval.  Kies  won  met 
geweldt  aan  landt,  maar  de  fchuit  ging  voort:  zyne 
Echtgenoote  gebruikte  veele  bequaame  redenen ,  waar  door 
zyne  gramfchap  bedaarde.  Hy  bragt  by  Verdugo  loo  veel  te 
weege,  dat  'er  eene  verWilTelinge  toegeftaan  wierd.  De 
Hertog  van  Alba  zou  de  gevangene  Burgers  van  Haarlem 
wel  gedoodt  hebben;  maar  de  bedreiginge,  dat  de  gevia- 
gene  Spaanfche  Dons  ,  enGroote  Hecren  even  eens  gehandelt 
zouden  worden,  en  de  fchriftelyke  vertooningen  van/^er- 
dugo,  nevens  die  van  andere  SpaanfcheOverften,  hielden  hem 

in  toom.  Echter  was  BoJJ'u  van  de  Noordt-HoUanders buiten  dit  verdrag  gefloten ,  zoo  dat  hy  gevangen  moft  bly- 
ven.  Burgcmeefter  Kies  raakte  los  tegen  Live  van  li^el- 
dam:  Zy  op  zekeren  tydt  malkanderen  bejegenende,  zei 
Kies  tegen S  M''eldam\  Hoe  is  uw  geluk  zoo  klem,  oftmyne  j^^^ 
zoo  groot,  dat  een  Brouwer  van  Haarlem  zulk  eenen  Heer  als  f^^gf/ 
gy  zyt  opweegen  kan?  Waar  op  deeze  antwoordde:  Ik  zou 
V  my  niet  belgen ,  al  hadde  ik  fchoon  tegen  eenen  Brouwers- knecht moeten  uitgaan. 

BREDA,  eene  Stadt  in  Brabandt,  doch  onderden 
Vereenigden  Staat,  anders  onder  Hollandtfch  Brabandt 

gezegt:  Zie  BREEDA. 
BREDA.  Hier  van  vindc  ik  dat  al lereerft  gewag  ge- 

maakt wordt  op  het  jaar  1223.  in  den  Giftbrief  van  Wil- 
lem, den  eerften,  Grave  van  Hollandt,  dien  Godefridus  de 

Breda,  met  de  voorfpraak van  zyn  getuigenijfe ,  onder  anderen  , 
bekragtigt  heeft.  Het  is  derhalven  eene  oude  Heerlykheit, 
doch  onzeeker,  of  ze  behoort  heeft  onder  de  Landt- 
ftreeke  van  Strijen,  van  Rien,  of  van  Kempelandt ;  immers 
is  het  onder  Brabandt  geweeft,  [Menapici  faltem  pagi  fuit) 
zoo  ver  het  zelve  hedendaags  onder  het  gebiedt  der  Ver- 

eenigde Nederlanden  behoort.  De  Stadt  van  den  zeiven 
naam,  die  welvarende,  groot  en  vaft  is,  leggende  aan 
de  Meerik  ,  weleer  de  Brabantfche  rivier  genoemt,  vyf 
uurcn  van  Dordrecht  naar  het  Zuiden,  is  het  Hooft  van 
het  Geweft  dat  den  naam  van  een  Baronnye  draagt. 
BREDERODE ,  zie  op  BREEDEROODE  BISSCHOP, 
KASTEEL.  BREDEROODE,  EEN  ZEER  OUDT 
ADELYK  GESLACHT  ,  zie  op  BREEDEROODE. 
BREDERODE  is  een  Kafteel  of  Slot  van  Kenne-  ji^.  /. 

merlandt,  op  het  ftrandt  ter  halver  wegen  tuflTchen  Haar-  fi^^^t. 
lem  en  Beverwyk  ,  waar  van  het  aanzienlykfte  geflagt  ctr. 
in  ganfch  Hollandt  den  naam  gekregen  heeft,  naar  ae  inf\i' 
Koningklyke  ,  of  groote  Roede,   die  hier  milfchien  in 
het  meetcn  der  landen  van  een  ongemeen  gebruik  is  ge- 
weeft.    Graaf  Arnulfus  ,  die  in  den  jare  993.  van  de  Vrie- 

zen doodtgeflagen  is  ,  heeft  ,  behalven  zynen  Opvolger 
Diderikde  III.  noch  eenen  tweeden  zoon  nagelaaten,  met 
naame  Sifridus  Sicco  ,  toen  ter  tydt  nauwelyks  tien  jaren 
oudt  ,   van  wien  Diderik  de  V.    vermeldt,  wegens  de 
fchenkaadjen  ,die  by  aan  St.  Adclbertus  van  Hecmunda  gedaan 
hadde,  in  eenen  Giftbrief  van  den  jaare  1083.  Melis  Stoke 
geeft  aan  dezen  Sifridus  ter  vrouwe  eene  dochter  van 
Caflrichem,  die  uitftak  ,  zal  ik  zeggen  in  fchoonheit,  of 
in  tooverkunften  ?  en  van  deze  een  groot  Krooft  ,  het 
welk  ia  aanzien  niemant,  dan  dc  Graven  van  Hollandt, 
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toegaf.  Dat  dit  is  het  geflagt  van  BreJerode  en  T'cyl'tMgen ^ verzeekcreii  uit  ceneii  monde  dc  Hollandtfche  fchryvers, 
200  wel  van  onzen,  als  van  den  vorigcn  tydt;  en  dat  met 

ïcer  goede  reden,  dewyl  'er  geen  ander  is  van  gelyk  aan- zien, daar  dc  Graven  aan  hebben  toegelaaten  hunne 
wapens  te  gebruiken,  met  dat  onderfcheidt,  als  onder  de 
jongere  zoonen  gebruikelyk  is.  Doch  dat  zy,  na  de  doodt 
van  Graaf  .7*«  den  I.  van  Keizer  Albertus  onder  dc  man- 
nelyke  erven  niet  gerekcnt  zyn  geweeft  ,  gilfe  ik  dat  toe- 
gefchreven  moet  worden  aan  de  verre  verwantfchap ,  of 
aan  het  ongelyk  huwclyk  van  Scyfridus  ,  hunnen  vader. 
De  plaats,  daar  hedendaags  dc  puinhoopen  van  het 
Kafteelzyn,  behondt  den  naam,  terwyl  hetgeflagt,  dat 
door  zeer  groote  daaden  eenen  onftcrffelykea  naam  ver- 

kregen heett,  onlangs  uitgeftorven  is. 
BREDE  VOORT.  Dit  woordt  beteekent  een  breed 

padt  tuff'cheK  de  mucren  of  broeken  ,  zynde  een  foort  van lange  bruggen  :  aan  welk  padt  of  gang  nu  al  in  den  jare 
1246.  ttriKaJieel  is  geweeft,  gelyk  blykt  uit  den  Giftbrief 
van  Herman  Gravc  van  Loo»,  die  dit  zyn  Huis  (dat  is, 
Sloth,  naar  den  ilyl  van  dien  tydt)  te  leen  gekregen  heeft 
van  den  Geldersman.  Het  is  noch  ten  huidigen  dage  in 
het  Graaffchap  Zutphen^  naar  dc  zuidelyke  grenzen, 
doch  meer  verüerkt in  wezen. 
BR  E  EDA,  ook,  doch  qualyk,  BREDA;  maar 

eigentlyk  BREED-AA,  eene  Stadt  onder  den  Staat, 
anders  gezegt  in  Hollandtfch-Brabandt.  Zy  legt  in  't  Noor- 
derdeel  van  't  Hertogdom  Brabcxdt,  niet  verre  van  de 
Zuid-Hollandtfche  grenzen,  aan 't  riviertjen  de /kZi^rXv, 
dat  door  de  Stadt  loopt.  Of  Breeda  legt,  daar  de  rivier 

taatt»  Aa  zich  met  de  Marke  vereenigt  ;  en  vermits  door  de 
orl.  Marke  de  y^öftroom  hier  veel  brecder  word,  heeft  de  daar 
O'  by  gebouwde  ftadt  den  naam  van  Breeda^  zoo  veel  als 
314-  Breede-Aa^  bekomen.  Hugo  de  Groot  en  anderen  zeggen, 

Grot'xi  Breeda  heeft  deze  benaminge  van  eenen  Stroom,  tot  daar toe  de  Aa  geheten  ;  doch  die  daar  breeder  wordende,  en 
door  de  Veilen  heen  loopende,  zynen  naam  in  de  Marke 
verandert,  en  naderhandt  by  de  Stadt  Zevenbergen  in  den 
Zeeboezem  valt.  BreedaSs  een  Baronny  ,  heeft  17  on- 
derhoorige  Dorpen,  hier  na  te  noemen.  De  Stadt  en 
Heerlykheit  van  Breedav/^s  voortydts  V  Patrimonium  ,  of 

't  Vaderlyk  Erfgoedt  van  de  Hertogen  v^nBrabandt:  Her- 
tog Jan  de  /ƒ/.  verkocht  het  aan  *  Jan  van  Polanen ,  Heer 

van  der  Lek,  in  het  jaar  iSfO.  voor  43000  Hallingen. 
De  Vader  van  dezen  Heer  Jan  van  Polanen  kreeg  de 
Heerlykheit  van  der  Lek,  in  Zuid-Hollandt,  ten  huwe- 
lyk  met  zyne  Gemalinne  Catharina,  Dochter  van  Heer 

Diderik  van  Breederoode ;  hy  overleedt  in  't  jaar  1317.  jfan 
van  Polanen  de  //.  wierd  dus  Baron  van  Breeda  ,  volgens 

Attzema  ,  in  't  jaar  I35'0.  door  koop:  Em.  v.  Meteren  zegt 
1357.  als  ook  Goudkove  en  Haffeit:  Hy  overleedt  in  'tjaar 
1 373.  en  legt  begraaven  te  Bncda.  Onder  zyne  zoonen  wierd 
Heer  Jan  van  Polanen  de  ///.  zyn  Nazaat  in  zyne  Hc;er- 
lykheden,  wiens  Titel  was,  Heer  van  Polanen,  van  der 
Lek,  St.  Geertruidenberg,  Breeda,  en  Oojlerhout,  Bleskyns- 
Graaf,  Brandwyk,  enz.  Hy  liet  alleen  eene  echte  Erf- 

dochter na,  Vrouv/e  Johanna  van  Polanen  ,  de  Lek,  den 
Berg,  Breeda,  Oolkrhout  ,  Rüfendaal,  en  Steenbergen; 
die  in  het  jaar  1409.  aan  Grave  Engelbert  van  Naj]auw , 
Stadthouder  van  Brabandt,  trouwde  ,  overleden  in  'tjaar 
1442.  Na  Engelbert  quam  de  B  arony  van  Breeda,  enz.  op 
zynen  Zoon  Grave  Jan  van  Najjhivj ,  Heer  van  Polanen, 
der  Lek,  den  Berg,  enz.  had  ter  Gemalinne  Vrouwe 
Maria,  Dochter  van  Grave  Jan  van  Loon,  en  Heinsberg; 
hy  florf  zeer  oudt  in  't  jaar  I475'.  twee  zoonen  nala- 

tende, namelyk  Engelbert  van  NajfauvJ- Dillenburg  ,  Heer 
van  der  Lek,  Polanen,  St:  Geertruidenberg  ,  e  iBreeda; 
Stadthouder,  en  algemeen  Landtvoogdt  der  Nederlanden. 
In  den  Oorlog  tegen  de  Franjlhen  wierd  hy  gevangen,  en 

iiioft  80000  guldens  tot  rantzoen  opbrengen  :  (  zie 'er  iets 
aanmerktlyks  van  op  ENGELBERT  VAN  NAS- 
SA  U  W )  en  Grave  Jan  van  Najfauw  ,  Heer  van  Po- 

lanen ,  der  Lek ,  den  Berg ,  en  Breeda  ;  bezat  ook  de 
Heerlykheit  Heusden  in  lyftocht.  Grave  Engelbert  van 

Najfauw  overleedt  in  't  jaar  i5'04.  en  zyn  Broeder  Grave  | 
3'<j»'Z'rt»A'i7^a«iy  wierd  zyn  Erfgenaam :  had  terGemalinne 
Elifabeth,  dochter  van  dcnh^\  dt^T3.ve  Henrik  van  Hejfen : 
hy  won  by  haar  zynen  oudften  zoon  ,  Henrik,  en  den  twee- 

den, H^'illcm.  T)eze Henrik,  Grave  van  Najfauw,  Heer  van Polanen,  der  Lek,  den  Berg,  de  Zwaluwe,  Breeda, 

enz.  Ridder  van  't  guldc  Vlies,  Stadthouder  van  Hol- 
landt  ,  en  Zeelandt  ,  won  by  zyne  tweede  Vrouwe  , 
Claudina  van  Cbalon,  cenige  dochter  van  Prins  Johan  van 
Oranje,  GtiVtRene,  oi  Reinier  van  Nafaitw:  zy  overleedt 
te  Dieft,  in 't  jaar  15-21.  haar  eenige broeder ,  P^i/i^cr/ 
C^(»/»«,  bleef  in  'tjaar  I5'30.  in't  beleg  van  de  ü.'xdtFlfirence. 
Vermits  hy  kinderloos  ilorf  ,  ftelde  hy  toe  zynen  Erfge- 

naam den  eenigen   Zoon  van  zyne  alreeds  overlede 

*  Am.  Montanus  ,  inliet  leven  en  bedryf  van  Trederik  Henrik, 
p.(niihi)4u.  legt,  dat  het  in 't  jaar  iyi.6.  van  't  eigendom  der Brabandtfche  Hertogen  vei  vrecmt  is ,  en  verkocht  aan  Gerard  van 

'Ralfingen ,  en  na  hem  op  Jom  van  Polamn  verlluvvan.  R. 
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'Zufter ,  by  Grave  //^»r/X' gewonnen ,  namclyk ,  den  gemel- 
dcn  Rene  de  NafJ'auïU,  QÏ  dcChalon,  Prins  van  üranjcn.  Zya 
Huis  was  't  ryklle  in  't  ganfche  Graaffchap  van  Burjrun- 
dién,  daar  in  hy,  van  den  hooggemelden  zynen  Oom 
Philibert,  twee-en-dertig  Heerlykheden  erfde  ,  behalven 
het  Prinsdom  van  Oranje  ,  in  f^rankryk.  Dus  was  zyn 
Tytel ,  Rcne  de  Chalon  ( hy  mort  den  naam  en  titel  vaa 
Chalon,hy  uitgedrukten  wille  van  Prins  Ph'l:bert , voeren) 
Prins  van  Oranje  ,  Grave  van  NaJJauw  ,  Heer  van  der 
Lek,  Polanen  ,  den  Berg  ,  de  Zwaluwe,  Breeda,  Dieft, 
Steenbergen,  Rofendaal,  en  dan  noch  Heer  van  31 

Heerlykheden  in  Burgundié'n ,  Ridder  van  het  Gulde Vlies,  Stadthouder  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  Hy 
wierd  in  de  belegeriiige  van  St.  Dezir  ,  een  Stcedtjen  in 

Vrankryk ,  daar  hy  aan  de  zyde  van  Keyzer  Karei  den  llont ,  hi;-.  de 
in  't  jaar  i5'44.  doodtgefchoten ,  en  liet  geene  echte  kin-  France 
deren  na.  Zyn  Vader,  Gravc  Hennk  van  NajJaHVj,  Heer  /'.480. 
van  Polanen  ,  enz.  overleefde  Prins  ;  en  wederom 

Grave  U^illem  van  Nafj'auw ,  jonger  broeder  van  Grave 
Henrik  ,  Oom  van  Prins  Rei-nirr  ,  of  Rene  van  Oranje, 
overleefde  Henrik.  Deze  IVillem  van  Najfauvj  had  te 
Dillenburg  zyn  verblyf,  en  by  zyne  Gemaiinne,  JuUana 
van  Stolberg ,  zes  zoonen  en  vyf  dochters  gewonnen  :  de 
oudtfte  dezer  zoonen  was //^//A-am  ,  Grave  van  Naffauw, 
dien,  by  Teftament  van  zyn  Ooms  zoon  ,  het  Prinsdom 
van  Oranje  ,  enz.  gemaakt  was ,  en  die  te  Delft  verrader- 
lyk  den  lo  Julins  wierd  doorfchoten.    Zyn  oudfte  Uem 
zoon  was  Philips,  die  Erfgenaam  wierd  in  het  Prinsdom  Goudh. 
van  Oranje,  enz.   doch  door  zyne  doodt  ,   alzoo  Philips  Leeuw. 
zonder  kinderen  ftorf ,  vielen  alle  zyne  Heerlykc  Goede-  Hid. 
ren  en  Landen  op  zynen  broeder  Maurits ,  daar  door  Petit. 
Prins  van  Oranje,  Grave  van  NafTauw,  Meurs,  Buuren ,  ̂'^d. 
Leerdam,   enz.  Heer  van  Yfelltein  ,   St.  Martensdyk ,  ̂̂ M*» 
Marquis  van  TerVeere,  en  Vliffingen  ,  Baron  van  Breeda,  /"-^^O' 
Heer  van  Polanen,  der  Lek,  de  Klundert,  enz.   Stadt-  •'f-'^* 
houder  en  Kapitein  Generaal  der  Vereenigde  Nederlan-  ̂   * 

den.  Admiraal  ter  Zee,  &c.    Deeze  Prins  ook  kinder- ^**''* loos  overleden,  volgde  zyn  jonger    Broeder   Fr  e  der  ik  ̂ ^^^ 
Hendrik,  in  alle  zyne  Vorftelyke  en  andere  Landen  en  p^i^r 
Goederen  :    wiens  eenige  Erfgenaam  Prins  IVillem  de  //.  Graven 
was;  en  zyn  Nazaat,  eenige  Zoon  en  Erfgenaam,  Prins  ƒ.  17^, 
Willem  de  UI.  geworden  Koning  va.n  Engelandt ,Schoilandt ,  25)^, 
en  Trlandt;  met  wiens  doodt  die  tak  van  dien  zoo  Hoog- 
doorluchtigen  Stam  in  't  Mans  oir  uitgeftorven  is  ,  en 
daar  door  alle  die  Prinlfelyke  en  andere  Heerlyke  lan- 

den, enz.  aan  andere  Vorftelyke  Perfonaadjen  vervallen , 
die,  by  verdeelinge,  aan  yder  dezer  Vorften  ftaan  te  ko- 

men, of  ten  deele  gekomen  zyn,  die  'er,  door  geboor- 
te en  uiterften  wille,  recht  toe  hebben.   Nu  keeren  wy 

wéér  nua-v  Breeda.    De  Stadt  word,  naaft  dc  vier  Hooft- 
fteden  van  Brabandt,  eene  der  voornaamfte  van  alle  dc 
andere  gereekent:  zy  legt  S  mylen  van  Antwerpen  ;  6  van 
's  Hertogenbofch ;  6  van  Bergen  op  den  Zoom;  2  \zv\.St.Geer~ 
truidenberg ,  in  eene  vlakte  van  goedt  koorenlandt : 
andere  berichten ,  dat  Breeda  van  Antwerpen  legt  8  groote 

mylen;  i7vanL;Vr;  ̂ v-xa.T'hurnhout;  1  yzx\  Zevenbergen'^ 
20  van  Brujj'el :  heeft  eenige  BofTchen ;  n^mxelyk  Ulpen- 
hout,  Niew-bofch ,  en  Els-bojch.    In  oude  tyden  hadden  dc 
Decnen  een  kafteel  in't  Kraaijen-bofch ,  achter 't  Sloth 
of  Hof ,  gcbouwt,   bewoonden  het   met  vergunninge 
van  de  Heeren  van  Breeda:    maar  Heer  Henrik  van  Breeda  teven 
heeft,  om  zek-er  verfchil ,  die  Sterkte  omtrent  het  jaar  ̂ „  ledr. 
1124  ingenomen,  en  tot  den  grondt  toe  gellecht.    In  van  Pr. 
den  aanvangk  der  Nedcriandtfchen  beroerten  ,  wierden  wlll.  en 
alle  de  goederen  van  Prins  IVillem  denl.  door  den  Hertog  Mattr. 
\mAlba,  uitnaam  van  Koning  P^///)'/ •z^<ï«ó)?<ï«;>»,  verbeurt  tD. 
verklaart,  by  gevolk  ook  zyne  Baronye  va.n  Breeda,  door  fl6. 
den  Hertog  in 'tjaar  ij'67.  in  bezit  genomen.    Volgens  ̂ eter, 
de  Pacificatie  van  Gent,  moft  die  ftadt  aan  den  Prins  her-  ƒ198. 
ftelt  zyn  geworden;  maar  Kolonel  Fronsberg  lag  'er  met 
zes  Compagnicn  Hoogduitfchen  binnen ,  die  daar  niet  uit 

wilden,  onder  voorwendinge  van  achterftallige  Soldye.  ."T' 
OndertuflTchen  had  Don  Jan  van  Ooftenryk,  Gouverneur  ^' over  de  Spaanfche  Nederlanden,  met  Fronsberg  gehandelt 
om5r<?t?^/ijin  tehouden,  tot  dat  hy  volle  betalinge  zou  ont- 
fangen  hebben,  die  lang  genoeg  kon  uitgerekt  worden : 
weshalven  het  door  belegering  moft  worden  aangetaft. 

Onder  't  beleg  viel  dit  volgende  zeer  aanmerkelyk  geval  ̂  
[voor.  Fronsbergxondt  eenen  zyner Duitfchc  Kapiteinen  aan  f^^rr^i^ 
Don  Jan  hmnen  Namen  ,  om  van  hem  te  weeten  ,  waar  op 
hy  zich  te  verlaten  hadde?  Don  Jan  vaerdigde  den  Duitfchcr  ̂ j^^ 

'  weder  af ,  met  fchriitelyk  befcheit :  maar.,  heimelyk  bin-^^  ij^j. 
!  nen  Breeda  trachtende  te  komen,  wierd  hy  gevangen,  -Bor. 
naar  Gecrtmidenuerg en  by  Prins  W'.liem  gebragt :  Zoo  Met.vc* 

1  door  dreigementen,  als  beloften,  beleedt  de  Kapitein 
te  Ntwien  by  Don  Jan  gewecft  te  zyn,  en  een  klein 
;bricfjen  aan  Fronsberg  ontiangcn  te  hebben.    Het  was  ia 
den  bandt  van  zyn  broek  genaait;   daar  uit  gehaalt , 
zaginen  dat  het  niet  langer  dan  een  lidt  van  een  vin- 

ger, op  zeer  duü  fyn  papier  gcfchreven,  meteen  klein 
zegel  toegela..t ,  cn  zeer  aardig  toegedaan  was.  Zes  re- 
gcltjens  Uonücu'eriu;  de  letters  warpn  boven  maten X  2  tlcin, 
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klein,  en  net  iu  cyfter,  ondertekent, De  ontcyfe- 1 
riiigc  gelchieddc  met  groote  moeite ,  en  toen  lievont  men  \ 
den  inhoudt  te  zyn:    „  Wy  verlhian  de  gelegenheit  uwer 
„  i:».ikea;  gy  hoopt  de  Stadt  noch  zes  weekeii  te  /.uilen 
„  konnen  houden  ,  indien  'er  hulpe  zou  koonien.  Wy 
„  heLibcn  Volk  en  middelen  by  der  handt,  om  het  ontzet  j 
„  tcwaagen;  doch  willen  zeker  gaan,  houd  het  maar 
„  twee  maanden  ,  verzekere  u  dat  gy  vcrloll  zult  wor-  : 

„  den;  'Jttu».    Prins  U'ilL-nt  liet  door  AI.  IF.  l3V/w«x,  j vermaardt  13oekdrukkcr  binnen  Antvjcrpe» ,  toen  binnen 
Si.  GctrtruiiUribcrg    om  dien  Vorll  te  begroeten  ,  een 
ander  brietjcn,  met  even  diergelyke  cyfers,  lchryven;de; 
handt  van  Du»  Jitiin  was  zoo  aardig  nagebootft,  alsof] 

hy  't  zelf  gefchreven  haddc;  d' inhoudt  was:  „  Wy  ver- 
„  (laan  de  gelegenheit  uwerzaake;  willen  oprecht  han- I 
.„  delen  ,    omdat  het  ons  Icct  zoude  zyn  uw  perfoon , 

en  een  eerlyk  Regiment'  te  fchande  te  laten  komen.  1 
„  Wy  zyn  hier  zelfs  genoegzaam  als  belegert;  en  ver- 
„  mits  *t  geheele  Landt  tegen  ons  rebelleert,  zoo  kon- 
„  nen  wy't  begeerde  onderllant  niet  belooven.  Zie  het 
„  belle  verdrag  dat  mo^clyk  is  te  bekomen  ,  om  u  en 
„  uwe  Soldaten  tot 's  konings  dienll  te  bewaaren,  en 
„  u  herwaarts  te  begceven  ,  't  zal  op  Breda  niet  aanko- 
„  komen ;  Jiia».    Op  dit  briefjen  wierd  het  lakzegel 
van  Don  Jan  zeer  konllig  gevoegt,  genomen  zynde  van 
het  ander  briefjen  ,   en  met  warm  lak  op  dit  gedaan. 
D'  inhoudt  wierd  aan  den  omgezetten  Hoogduitfchen 
Kapitein  bekent  gemaakt,   en  hy  telFens  verzocht,  dit 
fchrift  aan  Kolonel  Fronsher^  te  willen  overgceven,  als 

van  Don  'Jan  \a»  Oofienryk  komende;  ook   onder  de 
Spaanfche  Soldaten  te  Breeda  uit  te  (Irooijen,  dat 'er  gee- 
ne  hoop  van  byllandt  was.    Hem  wierd  belooft,  dat  hy 
en  zyne  Compagnie  in  dienit  en  betalinge  van  den  Prins 
•van  Oranje  overgenomen  zouden  worden:  daarenboven 
hy  met  eene  goude  ketting  van  4000  guld.  befchonken. 
Dees  Kapitein  voerde  dit  zeer  (tipt  uit.     Zoo  haaft  hy 
biimen  Breeda  quam,  wilden  de  Officiers  van  hem  wee- 

ten, wat  hoop  van  ontzet  Dun  Juhan  gegeeven  hadde : 
Hy  antwoordde  volgens  de  by  hem  aangenome  ovcreen- 
komfte;  en  beriep  zich  voort  op  het  fchriftelyk  bcfcheidt, 
dat  hy  van  Don  Jan  bragt.    De  ganfche  Bezetting,  daar 
over  ontroert  ,   wou  den  inhoudt  van  Dun  Jans  Miffive 
aan  Fronsberg   weeten,   die  haar  wierd  meedegedeelt. 

Terftont  volgde  eene  groote  opfchuddinge  onder 't  krygs- volk.    Zoo  haaft  was  Prins  Willem  daar  van  niet  verwit- 
tigt, of  hy  liet  den  Hoogduitfche  Soldaten  aanzeggen : 

iy  mogten  vry  met  hunnen  Commandant  Fronsberg  uit- 
trekken; doch  zonder  betalinge  hunner  achterftallen : 

maar  wiidenze  Fronsberg  overlceveren ,  zoudenze  van  den 
Staat  drie  maanden  Soldye  ontfangen.    Straks  vattenze 

hunnen  Kolonel  en  Commandant  by  't  hooft,  en  gaven 
hem,  nevens  de  Stadt,  aan  Prins  Wtllemvan  Oranje^  op 
den  4  Odobcr  if/y.  over,  tot  zeer  groote  blydfchap  der 
Burgerye;  die  dus  weer  onder  haaren  wettigen  Heer 

.  quam  ,  en  van  de  Spaanfchen  verloft  wierdt.    Maar  haare 
ruft  duurde  niet  lange;  alzoo  de  Spaanfchen,  in 't  jaar 
ifSi.zich  wcér  op  de  volgende  wyze  meefter  van  de  itadt 
maakten.  Karei  van Gavre,  Heer  ven  Frefin  ,  Commiffaris 
van  den  leeftogt,   aan  der  Staten  zyde,  zat,  wegens 
quaade  trouwe  ,  op  het  Kafteel  aldaar  gevangen ,  doch 
genoot,  om  zyn  Broeders  wille,  veele  vryheden.  Hy 
verleidde,  door  beloften  van  groote  vergeldinge,  eenige 
Bezoldelingen  van  deBezettinge ;  liet  zulks  P<?r»?^i  wee- 

ten ,  en  met  een  ,  dat  'er  goede  kans  was  om  Breeda  , 
met  weinige  moeite,  te  verrallen,  vermits  de  Overfte 
Stahenbroek  ,  Commandant  van  d'  Inleegering  ,  met  het 
grootfte  gedeelte  van't  guarnizoen  daar  uit,  en  op  eenen 
aanflag  naar  ''s  Hertogen- Bofch  getrokken  was;  niet  meer 
dan  36Soldaaten  lagen  in't  Kafteel,  en  alleen  eene  halve 
Compagnie  in  de  Stadt.  Fluks  zondP^?r»;<ïhier  op  Claudevan 
Barlaimont,  Heer  \an  Haultepenne nevens  Marten  Schenk , 
met  eenen  goeden  hoop  krygsvolk,  derwaarts.  Het  wa- 

ter was  afgelaaten  om  de  graften  te  diepen :  Frejin  had 
de  Soldaatcn  dronken  gemaakt,  en  eenen  der  onigekog- 

Heoft  ten  op  Schildtwacht  doen  ftellcn.  De  Spaanfchen  be- 
;W.  klommen  de  Veften  des  nachts:  wierden  Meefter  van 
f-l^S-  het  Kafteel,  vervolgens  van  de  Stadt;  alhoewel  niet  zon- 
Meteren  der  dapperen  tegenftant  der  Burgeren ;  zoodat  ze  by  de 
ƒ149.  -winft  der  ftadt,  noch  echter  meer  dan  600  mannen  ver- 

loren.  Door  dit  verraadt  van  Karei  Gavre  (^ximx  Breda 
j-ll'  weer  aan  Svanjen.  Maar,  door  eenen  zonderlingen  en 

welgeflaagden  lift,  raakte  het,  omtrent  8  jaren  daar  na, 
weder  aan  den  Prins  van  Oranjen^  en  den  Vereenigden 
Staat.  Zeeker  Schipper  ,  Adriaan  van  Bergen  geheèten, 
die  gewoon  was  Turf  in  't  Kafteel  te  leveren,  had  aange- 

boden zich  tot  eenen  aanflag  te  laaten  gebruiken,  en  hier 
over  met  Charles  de  Heraugier,  Kapitein  in  Staaten  dienft , 
gefproken,  d\e\\ei Prins Mattrits  overdroeg;  waar nahy  dit 
gewigtigftuk aannam,  omhetvolgcns  genomen befluit  uit 
te  voeren.  Het  fchip  wierd  in  het  Dorp  ter  Lfar*',  een  myl 
weegs  van  Breda  ,  zulker  wyze  met  eene  zolderinge  toe- 

bereidt ,  dat  'er  70  raaanea  verborgea  oadcr  kx)udea  leg- 
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gen.   's  Maandags  avont,  den  26  Februarius,  if^o.  ginglc 
lieer  Charles  llerangiers  ,  met  zyue  uitgekipte  Soldaaten, 

in  dit  Schip: alle  t' zaïnen  moften  zy 'er  krom  en  gebogen 
in  zitten,  en  tot  donderdag  dus  blyven,  zonder  achter-  of 
voorwaarts,  wegens  regen,  windt,  en  vorft,  te  konneii 
geraaken.     Middclerwyle  leeden  zy  felle  koude ,  en 

grootcn  honger  ;  deshalvcn  moftcn  zy  zich  's  nachts,  uit het  fcliip,  op  de  Sciians  Nuortdam  begeeven.  Schipper 

Adriaa»  vreesde,  dat  door't  lang  fukkelen  d'  aanllag  ont- 
dekt mogtc  worden :  echter  gingen  ze  met  d' uitvoerin- 

ge  voort.     Donderdag  's  nachts   tradt  het  volk  wéér 
t'fcheep,  en  quam  op  een  vierde  deel  uursnaby  de  ftadt. 
Van  vrydag  morgen,  tot  dien  van  zaterdag  ten  tiea 
uurcn  ,   lagenze  voor  het  Reigers  bofch.,  by 't  Kafteel; daar  ze  aan  den  grondt  raakten,  en  moften  wachten  tot 
dat  het  water  weêr  wies:  ondertuflchcn  wierd  het  Schip 

lek;  zoodat  de  Soldaatcn,  tot  de  kniën  toe  in  't  water zittende,  dachten  te  zullen  verftikken,  ten  minften  te 
verftyvcn  door  de  koude.    Zy  waren  nu  binnen  den 
boom  van  't  Kafteel ,   waar  op  die  achter  hen  gefloten 
wierd.    Wonderlyk  ftopte  zich  het  gedachte  lek  van 
zelfs.   Een  Korporaal  van  de  Wacht  quam  met  een 
fchuit  aan  om  het  Turffchip  te  bezichtigen ;  trad  in  de 
roef,   fchoof  eene  fchuive  op,  die  aan  de  zolderinge, 
daar  de  Soldaten  op  lagen,  raakte;  vond  echter  niet  , 

en  ging  daarom  weêr  heenen.    Aanmerklyk  is  't,  dat  'er in  dien  tydt  niemant  van  de  Soldaaten  hoeftte,  doordien 
ze  zeer  verkoudt  waren  ,    inzonderhcit  de  Lieutenant 

Matthias  Heldt ,  die  zynen  eigen  Ponjaardt   d'  anderen 
aanboodt,  om  hem  daar  mede  het  hart  af  te  fteeken,  in- 

dien hem  het  hoeften  weêr  zoo  mogte  overkomen  ,  dat 
d' aanflag  daar  door  kon  ontdekt,  en  zy  alle  dus  mog- 
tón  in  gevaar  gebragt  worden,    's  Namiddags  den  3 
Maart ,  het  water  gewaffen  zynde  ,  wierd  de  Sluis  van 
't  Kafteel  geopent,  het  fchip  binnen  gelaaten, en,  wegens 
de  veelheit  van  het  ys,  door  de  Italiaanfche  Soldaten , 
die  daar  lagen ,  ingetrokken.  Tegen  den  avondt  quamen 
ze  binnen.    De  Sergeant  Majoor  van  het  Kafteel  gaf  t^tettr- 
den  Soldaaten  laft,  de  Wachthuizen  van  turf  te  voorzien  ;  ƒ.  jo8. 
daar  op  wierd  zoo  veel  wechgedraagen  ,  dat  de  zolde-  n.de 
ringe  bloot  begon  te  worden,  daar  een  nievven  angft  uit  Groot 
ontrtont:  maar  Schipper  Adriaan  was  loos  genoeg  om/ 153. 

dit  onheil  te  voorkomen  ;  zeide  op  't  hoogfte  vermoeit  te  P-C. 
zyn  ,  van  dezen  en  den  voorigen  arbeidt  ,  en  wilde  wat 
ruften;  gaf  zyne  knechts,  of  Medemakkers  ,  quanswys  ̂ 7-*. 
geldt,  om  met  de  Turfdragers  te  gaan  drinken ,  en  het/^^' 
verder  lofl^en  tot's  morgens  uitteftellen.    Ondertuftchen  ̂ '"^'t 
verwittigde  hy  Prins  Maurits.,  thans  met  een  deel  Volk  ̂ ^J^' 
op  de  been ,  tot  hoe  verre  deeze  aanflag  gelukkig,  ondcr-^'^J' veel  tegenfpocts,  gevordert  was.    Binnen  de  Stadt  Breda  ̂ l^^^^^ 
lag  eene  Compagnie  Ruiters  van  70  koppen.    Dan  noch  i^^^^f 
waren  'er  vyf  Vaandels  Italiaanfche  Voetknechten,  en 
in  't  Kafteel  bevondt  zich  een  Vaandel.    In  den  donke-  enz.' 
ren  avondt  heeft  de  Medemaat  van   Schipper   Adriaan f-j.^^ 
(welke  laatfte,  op 't  bevel  van  den  Majoor,  ia  de  Stadt  was  p.Mont, 
gaanflaapen,  alzoo  deze  Bevelhebber  niet  meer  dan  eenen  b'^vonf 
Schipper  in  't  Kafteel  wilde  gedoogen  ,  wegens  berecht  opGuicc, 
dat  hy  hadde,  dat  Prins  Maurits  op  eenen  Togt  uit  was)/.ioi. 

dapper  beginnen  te  pompen  ,  om  het  geruifch  dat  'er  ge- maakt  wierd  te  verdooven  ,  ter  oorzaake  dat  iemant  , 

door  noodt  geperft  ,  zyn  gevoeg  in  de  drinkpot  gedaan  ̂''''^ hadde.    Omtrent  middernacht  Iprak  Kapitein  Heraugier 

den  zynen  eenen  heldenmoedt  in  't  lyf,  en  beval  den  Schip- 
per  weer  te  pompen ,  brengende  ondertulfchen  zyn  volk 

uit  het  Schip,  zonder  dat  'er  de  Wacht  iets  van  vernam:  /'  ' 
terftont  overrompelde  hy  het  wachthuis,  en  Pri»SpJ-^' Maurits  het  beftemde  teeken,  die,  middelerwyle  de  Stadt  ̂ ^j^ 

genadert ,  zyne  benden  fpoedig  deed  voortrukken,  en  g^ip'^f,!^ dus  Meefter  van  de  Stadt  en  het  Kafteel  wierd.  Alle 

de  byzonderheden  omtrent  den  aanflag  ,  daar  zelfs  won- 
deren in  zyn,  die  het  beftier  van  Godt  in  dit  werk  ver- 

toonen,  konnen  wy  hier  niet  inlalfen  ;  de  lezer  zalze 
vinden  by  de  Schryvers  die  op  den  kant  aangewezen 
zyn.    De  kloekmoedige  Heraugier  wierd  met  het  Gou-  ziedé 
vernement  van  de  Stadt  en  Baronye  van  Breda  begiftigt;  Authttt» 
de  Soldaaten,  die  zich  daar  toe  hadden  laten  gebruiken,  ren 
kreegen  eene  vereeringe  van  geldt,  en  toezcgginge  van  boven 

bevorderinge  by  de  ecrfte  gelegenheit.   Ter  gedachtenifle  aan- 
van  deze  zoo  ftoutmoedige  en   wel  uitgevoerde  zaak,^'""'* deeden  de  Staten  goude,  zilvere,  en  kopere  penningen 
flaan;  aan  yder  der  geener,  die  //^ra/^/Vr  vergezelfchapt 
hadden,   fchonken  zy  'er  eenen  van  gout:  aan  de  eene 
zyde  ftont  het  Turffchip,   daar  de  Soldaaten  uittraden, 
met  deze  woorden  ,  Parati    vincere    aut  mori, 
QUARTO    NONARUM   MaRTII.  GeREEDT   OM  TE  STER- 
VEK,  OF"  TE  OVERWINNEN,  aan  d' audcrc  zydc :  Breda 
A  SERVITUTE  HlSPANA  VlNDlCATA    DUCTU  PriNCII'19 
Mauritii  a  Nassauw,  Anno  MDXC.  De  Stadt 
VAN  Breda  verlost  van  de  Spaansche  dienst- 
ÜAARHEIT  ,    ONDER  'l    BELEIDT  VAN  PrINS  MaURITS 
van  Nassauw,  in  't  Jaar  15-90.  den  4  van 
Macrt.   Deae  Verovering    heeft  den  Uitvoerdcren  , niet 
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ni'ct  meer  d/sn  eenen  man  gekort ,  dïc ,  door  de  dui'fter- 
hcit  van  den  nacht,  in't  water  viel  en  verdronk.  Toen 
in    het  jaar  1Ó24.   de  Spaanfchcn  weer  Meeftcr  van 
Breda  geworden  waren  ,  hebbenze  dit  Turffchip,  daar 
ter  gedachtenifle  bewaart,  uit  fpyt  verbrandt.    Die  wil 
7ien  wat  'er  de  Roomfch-Catholyke  Schryvers  van  zeg- 

gen, en  hoe  zy't  verhaalen,  nu  en  dan  met  een  miiïlag, 
dan  eens-wcér  met  eenen  verzicrden  glimp  van  waarhcit, 
voor  hunnen  Koning  Philips  ftrydendc,  en  het  werk  der 
Geuze»  ,  20O  noemt  zc  Meerheck  ,  verkleinende,  kan  het 
doen  by  Mr,  Adr.  van  Meerbeek ;    dan  ook  Frater  Diony- 
fius Mutzaerdi opüam die 'er  met  vrymeer  befcheidenheit 
(hoewel  anders  weinig  by  hem  gebruikt)  van  fpreekt.  In 
het  jaar  1624.  waren  de  Spaanfche>t  Ac  fterkfte  in  het  veldt, 
en  kregen  van  de  Keizerfihen  ̂   die  toen  iii  DiiitfchloTidt 
den  Meefter  fpeelden  ,   zoo  veel  volk  ter  hulpe  als  zy 
begeerden;  belegerden  daarom,  onder  den  Marquis 
hrofius  SpiMola  ,  de  Stadt  Breda.    Deze  Spaanfche  Gene- 

raal bleef  eerft  lang  met  zyii  volk  tc  Gilfcu,  een  dorp 
twee  mylen  van  Breda,  leggen;  daar  zyn  Leger,  door 
de  geweldige    hitte  ,  die  de  Rivieren  zelfs  uitdroog- 

de, groot  gebrek  van  water  leedt,  zoodat  veele  Soldaa- 
tcn  ziek  wierden  ,  en  veele  wegliepen  :  lang  duurde  bet 
beraadt  van  Spinola  ,  of  hy  voorttrekken  zou  naar  Breda 
ter  belegeringe  ,  of  niet.    De  Hoofden  van  zyn  leger 
oordeelden  het  werk  ganfch  ongeraaden,  ja  onmogelyk. 
Dit  veroorzaakte  dat  Spimla  ,  zoo  lang  fukkeicnde,  bleef 
leggen,  daar  hy  van  zommigen  over  befchimpt  wierdt. 
Immers  Prins  iWi«ar/Vj- achtte  het  zoo  weinig,  dat  hy  in 
V  Graveyihage  bleef;  bocrtende  over  Sp'moLis  lang  leggen, en  verblyf  te  Gilfen.    Eindelyk  toonde  Spmola  evenwel 
dat  het  hem  ernft  was  ,  en  quam  den  28  Augufti  voor 
Breda,  dat,  door  eenen  misllag  van  te  kleine  achtinge, 
verzuimt  was  met  befaoorlyke  levensmiddelen  te  voor- 

zien:  ook  dachtmeu  dat  het ,  naar  het  gerucht  dat  ̂ /'//«o/iï 
liet  loopen  ,  veeleer  de  Stadt  Graaf,  dan  Breda  zou  gel- 

den.  Spimla  had  zyn  leger  met 'er  haaü  in  zoodanigen 
ftaat  gebragt  ,  en  zich  zoo  ilerk  begraaven,  dat  Prins 
Maurits  geene  gelegenheit  kon  vinden  om  Breda  te  ont- 

zetten.  Echter  wierd  Spimla  zoo  veel  werks,  van  die 
van  buitenen  binnen,  gegeeven,  dat  hy  niet,  dan  voor 

den  f  Junius,  in  het  volgende  jaar  1625".  meefler  van  de 
Plaats  kon  worden,  moetende  noch  aan  de  belegerden, 
(die,  door  hongcrsnoodt  de  Stadt  niet  langer  konden  hou- 

den, en,  na  een  tienmaandig  beleg,  op  't  uiterfte  gebragt 
waren)  voor  het  overgeeven  ,  zeer  eerlyke  bedingen  toe- 
ftaan.    Evenwel  waren  niet  alleen  Hollandt  en  d'  andere 
Provintiën  gevoelig  over  dit  verlies,  maar  het  baarde  zelfs, 
hier  en  daar,  al  eenige  bekommeringen  ongeruftheit :  het 
fmertte  ook  dien  meeft  altydt  zegepralenden  Veltheer 
Maurits  niet  Weinig  ,  dat  hy  deze  zyne  Stadt  en  Baronye 
uit  des  Vyandts  geweldt  niet  had  konnen  redden :  ook 
overlecdt  hy  eenige  weeken  voor  de  overgave.  Onder- 
tufTchen  had  deze  belegering  de  Geldmiddelen  der  iy/'^?<j;ï/f^ê'« 
zoodanig  uitgeput,  immers  ten  achteren  gezet,  dat  Spmola 
niets  meer  kon ,  noch  durfde  onderneemen.  Daarentegen 
nam  Frederik  Henrik  (in  zyn  broeders  Prins  Maurits  plaats 
getreden )  den  Spaanjchen  eenige  (leden  af :    Quam  ook  in 
Julius  1637.  voor  Breda,  met  zulke  yzere  handtfchoenen 
die  (tadt  aantaltende  ,  dat  hy  'er  al   in  het  begin  van 
Oöober  meefter  van  wierd  ;  hebbende  echter  daar  voor, 
in  de  ganfche belegeringe, niet  meer  dan  Soo  mannen  ver- 

loren.   De  Staten  Generaal  deden  op  die  veroveringe 
van  Breda  eenen  Gedenkpenningk  flaan :    Op  d'  eene 
zyde  zagmen  een  Schip  by  het  Kaficel :  voorts,  eene  gekroonde 
Juff ;r ,  die  door  eene  magere  en  ganfch  ongedaane  Vrou  w  naar 
haar  toegetrokken  wierd ;   daarenboven  noch  eenen  gewa- 
f enden  arm  in  de  lucht:  rontom  ftonden  deze  woorden: 
ANTE  FAME,  AUT  ASTU,  VIMODO  FACTA 
VIA  EST.  VOORTYKTS  POOR  LIST,  OF  a)OOR  HON- 
GERSNOODT  ;    MAAR    NU    IS    DEN  WEG  BOOR  CEWELT 
GERAANT,  [en  dc  Stadt  Breda  verovert.]  Op  de  andere 
zyde  lasmen  een  Latynfch  fchrift ,  in  't  Nederduitfch 
overgezet  aldus  luidende  :   Aan  den  ai.lergüedsten 
EN  ALLERGROOTSTEN  GoDT ,  DEN  IQ  OCTOBER  AnNO 
1^37.  HEEFT  DE  GEWAPENDE  HANDT  VAN  FrEDERIK  , 
DEN  ALLERHOOGSTEN  PrINS  VAN  OrANJE,  OVER- 

TREFFENDE ALLE  MANIEREN  VAN  OORLOGEN,  EINDE- 
LYK ONDER  't  GEZAG  DER  HoOG  MoG:  StATEN  DER 

Vereenigde  Provintien,  de  Stadt  Breda,  ver- 
maart DOOR  't  eerste  VERBONDT  TEGEN  DEN  TY- 

RANNISCHEN  KoNINGK  ,  NADERHANT  VERMAARDER 
DOOR  DEN  GELUKKIGEN  LIST  VAN  MAURITIUS  TuRF- 
SCHIl»  ;  TEN  LAATSTEN  NOCH  ALLER  VERMAARDST , 
DOOR  't  HONGEREND  BELEG  VAN  DEN  MaRQUIS 
SpINOLA,  door  openbaar  GEWELDT,  AAN  ZYN  VER- 
EENIGT   VaDERLANDT,  EN  ZYN  GESLACHT  HERSTELT. 
Onder  ftondcn  vyf  letters ,  S.  P.  Q.  F.  B.  Senatus 
PopuLusQUE  FoederatiBelgii:  dat  is  De 
Staten  en  't  Volk  der  Vereenigde  Nederlan- 

den. Toen  Koning  Loi^eii))'^  de  ̂ 7^.  in 'tjaar  1672.  zoo 
plotzelyliin  de  Vereenigde  Proviiiiiën  gevallen  was,  en 'er 

hl  weinige  weeken  drie  van,  nevens  ecfi  gedeelte  vaa 
Hollandt,  wechgerukt  hadde,  heeft  hy  cq\\X.cx  Breda  nooit 
durven  of  willen  aandoen,  onaangezien  de  Palilfaden  uit 
de  graften  reeds  verkocht  waren  ;  dat  ook  de  doorne  heg- 

gen rontom  de  wallen  tot  den  grondt  toe  waren  afgehou- 
wen, onder  voorwendinge  ,  dat  ze  des  tc  dichter  nader- 

hant  in  malkanderen  walfen  zoude,  enz,    Breda  heeft 
meermaals  fchadc  van  brandt  geleden,  maar  wel  voorna- 

melyk  in  het  jaar  15-34.  want  toen  brandden  'er,  op  den 

23  Julius,  wel  duizent  huizen  af.    Binnen  Breda  is  eene  ̂ 'j,^ heerlykc  en  grootc  Kerk.    In  eene  Kapél  der  zelve  Ker-  Eni.v. 
ke  heeft  Renatus ,  of  liene  de  Chalon,  zyne  ftaatelykc  be-  Meuren 
graafplaatze.    Het  NaJJ'auviJch  Paleis  is  prachtig,  meer/.  199. een  Kalteel  dan  Paleis  te  noemen,  vermits  het  met  wal-  (w;X/) 
len  en  dubbele  watergraften  is  voorzien.     Onder  het  ƒ  166. 
Claflis  van  Breedaa  behooren  ,  behalven  de  Stadt  zelve,  Zeiltri 
de  Kerken  en  Predikanten  van  Chaam ,  en  Snyders  Chaam,  uineraf, 
lioofendaal ;  Dongen  en  liyen;  Alfen ,  Sprundel;  Ginneken  en  Gerrn. 
Bavel;    Baar  Ie  Najfauvj;    Ter  heiden  ;  denHage;  Nijjen  ;  I- "^^^4' 
Leur;  Oujlerhout  eii  üorflen;  Sundert  ei\  Ryshergen;  Etten  ^' 
Gilfe;  Prinfenlandt. 
BREEDEROODE,  ('T  HOF  VAN )  heeft voortydts 

in's  Graveiihage  gewccfl;  nu  is  't  het  Stadthuis  aldaar. 
BREEDEROODE,  oudtydts  BREEDEROEDE- 

(zie  op BREEDEROODE'S  GESLACHT) een  Kalteel 
niet  verre  van/Z/ïisr/f»?.  Het  is  van  oude  tyden  al  degewoo- 
ne  verblyfplaats  der  edele  Heeren  van  Brcederoode gcwct^. 
Niet  dat  zy  hunnen  naam  naar  dit  Sloth  voerden,  gelyk 
ecnigen  voorgeeven;  of  dat  deze  hunne  cerlle  Heerlykheit 
zoude  zyn  geweell  :  maar  omdat  een,  ofwel  't  ganfche Geflacht  der  Heeren  van  Brcedcroode  dit  Kafteel  heeft 
doen  bouwen  ,  vermoedelyk  ,  om  dus  het  Hof  naby  te 
zyn  ,   welk  Hof  { toen   de  Graven  van  Oudt  Hollandt 
aangenomen  waren  tot  Graven  van  de  Niewe  Republyk  , 
nu  ook  met  den  naam  van  Hollandt  bekent;)   van  hen 
tot  Albrechts-bcrgen  gehouden  wierd  ;    maar  daar  na  in 
^ s  Gravenhage ,  werwaarts  ook  deze  Heeren  vertrokken  , 
en  daar  het  Hof  van  Brcedcroode  ,   nu  't  Stadthuis ,  bouw- 

den.   D'  eerftc  uitgift  van  de  Baanderye ,  of  vrye  Heer- 
lykheit  van  Breederoode ,  is  tuffchen  de  Lek  en  Merwe  ge- 

weelt,    nu  de  Alblafj'er-lVaerdt  ,  tegens  over  DordreclH  , genaamt.   Sedert  dat  de  Heeren  van  Brcedcroode ,  omtrent 
het  jaar  1418.  de  Heerlykheit  van  VianenhéhxiawlyktQn, 
hebben  zy  zich  in  die  plaats,  op  het  Sloth  Batejlein,  ont- 

houden.   Deze  verplaatzinge  van  woonrtede  heeft  ver- 
oorzaakt  dat  het  Sloth  Brcedcroode,  door  de  Oorlogen 

alreeds  zeer  verwoeft,  voort  vervallen,  en  niet  weer  Goud. 
opgebouwt  is.   Omtrent  het  jaar  1620.  zagmen  noch 
eenige  Itukken  van  de  muuren ,  en  andere  overblyfzelen.  ̂ "ll.Kr, 
Hoe  zich  die  Ruïnen  noch  heden  vertoonen,  kan  men  in-^"*^' 
y.  V.  Royens  Nederlandtfche  Outheden  afgebeeldt  zien.  Het 

eerfle  afbranden  en  verwoeften  van  het  Kafteel  Breede-  ̂ ^^"^i 
roode  is  in  het  jaar  1202.   door  Gx^\q  Lodewyk  van  Loon,  ' 
en  den  Billchop  van  Utrecht,  gefchiedt.    Eenigen  echter  A  ]^^^* willen  dat  op  een  ander  Kalteel  ,    als  het  eigentlyke  ̂ jZ), 
Breederoode ,  betrekken.  Het  is  wederom  in  't  jaar  1426.  ji^^^, 
door  Aq  Haarlemmers ,  en  dc  Cabeljauwfche  Fadie  ,  vernielt.  Oud'h. Onder  alle  de  oude  Kaftcelen  in  Ho/Zandt  zyn  de  ver-  p.  igi. 
maardlte,  zoo  in  Oudhcit  als  Adeldom,  geweelt,  die  van  Oudenk. 
Egmondt   en  Breederoode :  Het  eerfte  is  beroemt  geweeft  HaarL 
door  't  uitrtekend  antyks  gebouw.    Zommigen  meenen  u%. 
dat  het  huis  Gyzcnburg,  by  of  onder  Dordrecht,  in  den  /'•"T- 
Alblaffer-lVaerdt ,  oudtydts  den  naam  van  het  Kafteel  van  ̂ --Smids 
Breederoode  zou  gevoert  hebben :  dat  anderen  voor  eené  Schatk. 
dwaling  houden;  hoewel  ze  bekennen,  dat  Gyzcnburg  P-'^'^'^V 
een  gedeelte  van  de  oude  Heerlykheit  en  Baanderye  van 
Breederoode  ,  volgens  Boxhorn  ,  Goudhoven ,  ̂c.  geweeft 
zoude  zyn.  Omtrent  de  Stadt  Haarlem,  in  Kennemerlandt , 
en  Kennemerlandts  Gerecht  ,  hebben  de  Heeren  van  Brce- 

dcroode veele   Landcryen  ,  Duynen  ,   Wilderniffen ,  en  o?«ö//. 

andere  goederen  gehadt:  daar  legt  ook  't  Bailjuuwfchap  xr.15.' 
v^n  Breederoode;  dat  onder  zich  bevat  en  heeft  de  Huislui-  D/r.e.'j, den  van  Velzen  ,  de  Welgebooren  Mannen  van  Velzen  ,  vcffii 
Schorel,  Camp,  Santvoort ,  Bergen  ,  Togen;  \0\gcns  Ouden-  J^arb. 
hoven:  Vander  der  Hoeve  ftelt 'er  noch  by,  Tetroede ,  en/'.óyf. 
Albertsbergen.    Verfcheide  zonderlinge  bedenkingem  om-  A.Junii 
trent  het  Kafteel  van  Breederoode  by  Haarlem ,   en  de  daar  Batav. 
aan  kleevende  zaaken,  vind  men   by  den  voornoemden  'S- 
Oudenhoven,  in  zyxic  Haarlemfe IVieg  c.  32.  of  den  laatften  Boxh. 

druk  van  pag.  115-.  tot  120,  Tooikv, 
BREEDEROODE,  of  eigentlyk  BREEDE 

ROEDE,  een  zeer  oudt  Adelyk  Geflacht  in  Hollandt, 

geftelt  onder  de  drie  voortreflyklte  Gellachten  van  die  y'^'^"- 
Provintie  :   namelyk,   Brcedcroode,  Eg-mondt ,  lVaJ]hiaar;Q,1J.'^i^ 
daar  van  't  oude  fpreekwoordt  luidt:  Die  van  Breederoode 
d''  EdcIJle;  die  van  Egmondt  de  Rykfle  ;    die  va»  Ifaffenaar  dt  ̂^i^^'g 
Oudjle.   De'  Hillorylchryvers  komen  daar  in  mèeft  over-  Bv.xh.' een,  dat  dc  Heeren  van  Breederoode  hunnen  oorfprongk  xuoa.w, 
hebtien  van  Arnulph,  of  Arnoud  den  L   en  derden  Grave  noU. 
van  Hollandt,   Zeclandt  ,  enz.  Zoon  van  Diderik  den  IL  p.^óf, 

Arnouds  jongde  zoon  Seyfricd ,  van  de  Vriezen  ó';V/v  ge- noemt,  viel  onvoorzichtig  in  zyu  Vadexs  ̂ ramfchap, 
.X  3  ja 

maal 

aldaar 

afge- 

beeldt. 
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ja  iii  7yn  \''adcrs  haat:  doch  wicrd  nadcrhant  in  ryn  gun- 
llc  Ton'dorlinj,  hcrllclt :  oiutiiij;  ook  van  hem  grootc  brcc- de  Ertgrondcii,  met  roeden  gcmcctoii ,  tien  voeten  ieder 

roede  meer  dan  naar  de  gemcene  Hollandtfche  maat,  cn't 
mcctrecht,  waar  uit  dan  de  naam  \ a.n  Breederocde ^  nader- 
hant  in  BrtcHaoudc  verandert,  ontlhian  is.  Of,  volgens 
anderen,  Amulpb  zou  by  de  verzoeningc  gezegt  hebben, 
dat  hy,  onaangezicn  zyn  zoon  Scyfrted  de  jongüe  was, 

hem  eene  breede  roede  geeven  wou,'  anders  het  landt  hem 
niet  breede  roeden  toemceten :  Dit  zoude  dan ,  volgens  't 
getuigcnille  van  veele  voorname  Schryvcren  der  Nedcr- 
landtVcheÜudtheden , de  naams-oorlprong van lireederoode , 

Bjxhcrrt  en  vau  dit  doorluchtig  Gellacht  geweelt  zyn.  Eenigen 
Velden,  onder  dicSchryvers  Hellen  , dat  de  verzoening  van  Seyfried 

met  deze  gift,  en  aanwyzingevan  landen , enz.  niet  van  zy- 
nen  V^ader,  maar  door  zynen  oudtllen  Broeder,  na  zyn 
vaders  doodt,  gefchiedt  zoude  zyn;  zy  mecnen  dat  zulks 
met  de  tydtrekcningen,  cn  andere  omftandighcden  bell 
overeen  komt.  Een  ander  verfchil  is  'er  onder  hen  , 
waar  de  begiftiging  met  breede  roeden  gefchiedt  zy,  of 
in  KeniH-merlandt daar  het  Kaftecl  Breederoode  by  Haarlem 
heeft  geltaan,  of  tuiFchen  deLe^  en  Merwede,  in  (T/llhLiJ- 

Oudenh.  fer  I4^aerdt.  J.  V.  Oudthoven  toont  aan  met  klemmende 
Haurl.  redenen,  dat  het  eerde  verworpen,  en  het  tweede  voor 

waarheit  dient 

Letnv;. 
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chouden  te  worden  ;  dat  ook  noch  de 

Heerlykheden,  3ic  de  Heeren  van  Breederoode  daar  ge- 
had hebben,  onder  Noordthollandt  niet  bchooren,  noch 

ook  onder  dat  Bailjuuwfchap  Haan  ;  dat  ovcrzulks  het 
Huis  van  Breederoode  by  Haarlem  niet  voor  het  Stamhuis, 
van  dat  doorluchtig  Geflachte  ,  kan  gehouden  worden. 
Eenigen  hebben  voorgegeeven,dat  de  Breederondes  gefpro- 
ten  zouden  zyn  uit  eenen  onechteling  van  Grave  li^illem 
den  I.  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  die  geregeert  heeft 
van  't  jaar  1204.  tot  1223.  Maar,  nevens  meer  anderen, 
bewyll  Jan  l^cldenaar,  wiens  Kronyk  i"  Utrecht  in  't  jaar 
1480  is  gedrukt,  het  tegendeel;  zyne  woorden  zyn: 
ï)ict  VioeniiaeljJ  tjeö  icft  tot  fouitpbcn  ben  fomuilgen  Ijoeccii 
fü2cehcn  Vut  Ijact  enöe  nut  enöe  lut  pactljpm  opten  Ijccc 
\3a11  bjcbecobc  al^  bat  l)p  getuoiincn  foiibe  Vuefm  Vot  ba^ 
flaröyèu  üan  Ijollant  üan  öeii  eecficn  greef  VuiKein  bat 
al  tt  qualylt  gcfpjoftcn  \i  inantet  üetlictbe  logentael 
alé  men  met  Uiaecljept  bpnbeii  fel  luant  \c  bat  onbecfocljt 
ï)ebbe  mit  ganfn:  fjccten  fa  üpiibc  ic  in  oubeu  fcriftcn  en  in 
licel  oubc  bcscQeliJc  öiieiien  bic  oubcc  fpn  teel'  jaecen  ban  bie 
milt  grecf  UJiikai  bie  ic  fcluc  geïefcn  gcfïen  cn  in  mun 
hant  geijat  Ijeübc  bic  bie  öecrcn  Pan  biebecoben  üan  ont^ 
Desegeit  tjeuben  mit  gcoten  \ut()angcnben  segljelen  Pan  Vuit= 

B  R  E 

gedachte  wanbedryf,  van  't  Graaffchap  van  Hollandt 
onterft,  cn  zynen  broeder  Didenk  daar  mede  vooizicn 
haddc.  Dat  hy  zyn  vaders  haat,  om  hctdooden  van  eenen 
Edelman, op  zich  zou  gelaaden  hebben,  komt  veelen  niet 
geloofbaar  voor  ;  vermits  Melis  Stoke  getuigt,  dat  Arnouds 
zoonen  ,  toen  hunnen  Vader  van  de  friezen  verflagen 

wicrd,  noch  jong  waren,  en  dat  d'oudtlle  Didenk  noch 
nauvvlyks  12  jaaren  had  bereikt;  zoo  dat  Seyfi-ied,  die  den 
doodtllag  begaan  zou  hebben,  noch  maar  6.  óf  7  jaaren  oudt 
mort  zyn  gewceft.  Het  moeten  dan  andere  redenen  zyn, 

of  wel  ligt,  volgens  't  gevoelen  van  P.  Scriverius ,  is  'er 
niet  een  waar  woordt  aan  dit  l-'^riefche  huwelyk,  vermits 
de  gemelde ó'/o/werhaalt, dat iSVv/r/Vi/ niet  te  Stavore» ,mna.T 
te  Cajiricum  een  wyf  om  haareïchoonheit  nam.  Wy  laa- 
teiT  't  verder  onderzoek  aan  anderen.  Veele  konncn  ook 
zoo  ligt  niet  aauneemen  *t  geen  de  Oude  Hollandtfche  Kro- 

nyk fchryft,  nevens  de  anderen  die  dien  Schryver  vol- 
gen, te  weeten,  dat  Grave /^r»W,  bchalven  Diderik  en 

Seyfried j  uoch  eenen  derden  zoon  ,  Simu»,  zou  gehad 
hebben,  dtn  eerjlen  Heer  van  Teylingen.  Voor  ons  zouden 
wy  geenc  zwarigheit  maaken  om't  met  die  te  houden  ,die 
dezen^S''>wo«  (lellcnvoor  eenen  jonger  zoon  van  Heer  ZJ/i/?- 
rik  van  Breederoode  ̂   zoons  ZOOn  van  Seyfried:  zic  de  vol- 

gende poft.  l'Finfemius  reekent  het  overlyden  van  Seyfrted 
op  het  jaar  1030. 
BREEDEROODE.  (HEEREN  Van  den 

oorfprong,  zoo  van  't  woordt,  als  van  't  Geflachte,  en 
dat  Seyfried.,  of  Sicke^  zoon  van  Grave  Arnoitd  van  Hol- 

landt, de  Stamvader  der  Heeren  van  Breederoode  geweeft 
zoude  zyn, is  in  de  voorige  poft  verhandelt:  hy  overleedc 
in 't  jaar  1030.  Zyn  zoon  Diderik  was  de  tweede  Heer  van 
Breederoode ;  hy  trouwde  de  dochter  van  Heer  Jan  van 
Heusden  ,  genoemt  Alberaarda:  zyn  andere  zoon  wierd 
d'eerfte  Heer  van  der  Lek:  Didenks  zoon  was  IVillemy 
en  dan  noch  Simon  (die  vermoedelyk  qualyk  de  derde 
zoon  van  Graxe  Arnoud,  Seyfrieds  broeder  g^zegt  word) 

eerfte  Heer  van  Teylingen.  ff^illem  was  de  derde  Heer  van 
Breederoode.  De  gedachte  Heer  Diderik  overleedt  in  't 
jaar  1063.  Zyn  zoon, Heer ^///c»?,  volgde  hem  in't  graf 
in 't  jaar  1103.  IVillems  zoon  was  Diderik.,  vierde  Heer 
van  Breederoode geftorveu  in  't  jaar  11 39.  had  ter  Gema- 
linne  Agniet.,  dochter  van  den  Grave  van  Solms.  De  vyf- 
de  Heer  van  Breederoode  was  Willem.,  zoon  van  Diderik^ 
had  ten  wyve  Catharina.,  dochter  des  Graafs  van  Salm,  in 

Lotharingen  ;  hy  ftorf  in  het  jaar  11 5^9.  De  zesde  was 
Flor  is .,  ioon\a.n  IVi  Hem,  nam  tot  echtgenoote  Chriftinay 
dochter  van  den  Heere  van  Gennip  op  de  Maas,  overleedt 
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ten  lua^  fittenbc  te  pecrbe gclpch  bec  pjincen  3egtjel  Pan  l)ol=  in  't  jaar  1198.  De  zevende.  Heer  Willem  ,  zoon  van 
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lant  enbe  tjabben  bie  \riapen  Pan  tjollant  in  ben  segljcl  met 
öie  bacenfielen  geb.:oI»en  enbe  biei;  bjieuen  fpn  noclj  Ueel  in 
tjollant  etc.  Belangende  de  moeder  van  óezen  Seyfried , 
eerften  Heer  van  Breederoode ,  zyn  de  meeningen  al  mede 
zeer  ftrydig.  Verfcheiden  der  ouden,  zelfs  ook  Melis  Sto- 

ke in  zyne  Rymkronyk,  J.  de  Beka.,  'Jan  f^eldenaar,  enz. zeggen  dat  het  Lutgardis  ,  dochter  van  den  Griekfchen 
Keizer  Theophanis ;  anderen  de  dochter  van  Romanus  de 
Jonge.,  ook  Keizer  van  Griekenlandt ,  geweeft  zoude  zyn  : 
zie  op  ARNOUD  ,  GRA.VE  VAN  HOLLANDT. 
De  oorzaak  dat  Seyfried.,  Stamvader,  en  Stamheer  van 
het  Huis  van  Breederoode .,  in  zyn  vaders  ongenade  ver- 

viel, was  dat  hy  eenen  Edelman  aan  zyn  Vaders  hof  doodt 
geflagen  hadde.  Hy  nam  de  vlucht  naar  Vneslandt,  daar 

hy  van  GojJ'o  Ludigman toen  Potejlaat,  vriendelyk  ontfan- gen  wierd;  kreeg  ook  zyn  fchoone  dochter  Tetta,  ofTet- 
burga,  ter  Gemalinne:  onthielt  zich,  tot  de  verzoeninge 
met  zynen  heer  Vader  toe,  in  de  ftadt  Stavoren:  zoo  dat 
de  Heeren  van  Breederoode.,  uit  dezen  Seyfried  gei^proten 
van  vaders  zyde,  zich  herkomftig  rekenden  uit  de  Graven 
van  Hojlandt,  en  van  moeders  Kant  uit  zeer  edel  Friefch 
bloet  ,  cn  den  ftam  der  Griekfche  Keizeren.  Winfemius 
zegt,  Sey frie  ds  ̂ z-der Grave  van  Hollandt.,  gaf  hem  na  de 
verzoeninge  een  Slot  by  Haarlem.,  met  zoo  veele  lande- 
ryen  in  Zuidt-Hollandt en  Kennemerlandt .,  dat  zyne  jaar- 
lykfe  inkomften  op  meer  dan  4C000  Franfche  Kroonen 
gerekent  wierden ;  eene  magtige  fomme  geldts  in  dien 
tydt.  De  Rymkronyk  va.n  Melis  Stoke,  geftclt  hebbende 
aat  Syvaerd  Stcke  {dus  noemt  hy  hem)  de  zoon  van  Grave 
Arnuud,  uit  zyn  wyf  Lutgaard  yvixs ,  doet  'er  by,  dat  van 
hem  een  groot  Geflacht  quam,  te  weeten,  de  Breederoo- 
dens.  Dus  heeft  het  ook3'.  de  Beka,  dat  Grave  Arnoudvan 
Hollandt  by  zyne  Gemalinne  Lutgardis  gewonnen  heeft 
Diderik,  na  hem  Grave  geworden,  en  Seyfried  den  Burg- 
grave  (te  weeten)  van  Kennemerlandt.  't  Woordt  zyns 
Vaders  (  of  Broeders :  )  Ik  wit  u  breede  roeden  geeven ,  was 
hem  zoo  aangenaam, en  waardig  geacht,  dathy  dien  naam 
gaf  aan  zyn  grootfte  en  befte  Kaftcel,  niet  verre  Mxn  Haar- 

lem, door  Grave  y^r»W,  of  zynen  loon  Diderik,  begonnen 
te  bouwen,  endoor  hem  Seyfried  voltrokken:  die  ook, 
omtrent  het  jaar  icco  na  Chriftus  geboorte,  eerfte  Heer 
van  Breederoode,  genoemt  wierd.  Eenigen  hebben  (maar 
door  een  misflag)  Seyfried  als  den  oudtften  zoon  van 

Grave  Arxeud  gLitch ;  maar  dat  heiii  zya  Vader  wegens  't 

Floris',  wiens  vrouwe  was  Margareta,  dochter  van  den 
GravevanderL//';?^;hy  ftorf  in't  jaar  1220.  D'achtftewas Heer  Didenk,  zoon  van  IVillem,  verbondt  zich  in  echt 
aan  Juttr.  Altda,  dochter  van  Jonker  IVillem  van  Hol- 

landt, broeder  van  Grove  Floris  den  IV.  overleden  1236. 
Het  vervolg  van  't  Geflachtregifter  der  Heeren  van  Bree- deroode, tot  den  laatften  dezes  Stams,  vindt  men  by^S.  van  <fj^ 
Leeuwen,  P.  Voet,  IV.  V.  G oudthoven P.  Brugman,  enz.  Leeuw, 

Wyzullen  maar  alleen 't  byzonderfte,dat van  èenieen  aan  Bat. 
te  merken  valt,  hier  noch  bydoen.   Jonkheer  Diderik,  illujir, 
zoon  van  Jonkheer  Reynald,  vyftiende  Heer  van  Breede-  /886. 
roode,  moft,  als  oudtfte  zoon  zyns  vaders,  hem  in  zyne  vfifi' 

Heerlykheden  gevolgt  hebben:  doch  een  jaar  voor  Rey-  W.v. 
nalds  doodt,  begaf  hy  zich  in't  Convent  der  Carthuizer 
Monikken  te  Dieft  in  Brabandt,  daar  hy,  na  verloop  van  O. Ho/A 

veele  jaaren,  ftorf.    Ter  dier  oorzaake  wierd  zyn  vol-  ̂ '"""J** 
gende  broeder ,  Jan,  Heer  \an  Breederoode  en  Gennip:  hy 1?°* 
had  ter  Gemalinne  Johanna  van  Abkoude,  eenige  Erfdoch-  pl^^^l 
ter  van  Jonkheer  Willem  van  Abkoude  ervWyk,  doch  om  ̂ ^^rp^^ 
redenen  begaf  hy  zich  in  de  order  der  Carthuizeren  buiten  ̂ terBret' 
Utrecht:  Maar  zoo  haaft  zyn  Schoonvader,  Heer  Willem  j^^^  (^c, 
van  Abkoude,  nevens  zyn  Zoon ,  en  Schoonbroeder,  ge- ^ruim, 
ftorven  waren,  liep  hy  uit  het  Kloofter,  in  't  jaar  1407-  -voor 
voornemens  zynde  zich,  uit  hoofde  en  den  naam  van  zy-  Scrivir, 
ne  Gemalinne,  en  haar  erfrecht,  in't  bezit  derHeerlykhe-  />.  46. 
den       Abkoude  en  Wyk  te  ftellen,  Hy  haalde  zyne  Vrouwe 
geweltdadig  uit  het  Kloofter,  daar  zy  Nonne  geworden 
was;  daar  over  wierd  hy  gevangen  genomen,  en  zy  weer 

in  het  Kloofter  gebragt,  daar  ze  van  droefheit,  in  't  jaar 
1411.  overleedt.  Hy  raakte  uit  de  gevangkenis,  en  fneu-  • 
velde,  vier  jaaren  daar  na,  in  dien  blocdigen  üagya.nAgin~ 
court,  in  Picardyén ,  tegen  de  Engelfcheu,  in  't  jaar  1415'. zonder  kinderen.        n  broeder ,  Walraven,  was  Heer  van 
Breederoode ,  en  Gouverneur  van  Hollandt  ;  hy  verloor 

zyn  leven  den  i  December  1417.  in  denaanflag  van  Vrou- 
we Jacoba  op  Gorinchem.    Deze  Walraven  had  de  Heer- 

lykheit  van  Gennip  verpandt  aan  den  Hertog  van  Kleef, 
die  ze  behielt;  maar  daar  tegen  had  hy,mct  zyne  Echtge- 

noote Johanna  ,  de  twee  fouveraine  Heerlykheden  van 
Vyanen  en  Ameide  gekregen.    Eenige  tellen  den  gemcldcn  utuw. 
Jan  niet  onder  de  regeerende  Heeren  van  Breederoode ,  j/,,./. 
maar  treeden         Rcinoud  op  Walraven  van  Breederoode  ,  f.'i9,T, 
derden  zoon  van  Reinoud;  vermits  Jnn  noch  by  't  leven  Bru%m. 
van  zyn  vader  ia  'i  Kloofter  gegaaa  zoude  zyn.   Heer ;»  scriv» 

Wal-  f.  46. 
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Deken  te  S(.  Donaas  geweeft.    Verkoren  zynde  ̂ ondt  hy  suffM. 

voorname  Hecrcn  en  Mecfters,  namclyk  Wdlem  Paats,  peir^pf'. Alben  vuH  I^flo'/itjoft  ̂   levert  vw/i  /jOtideytbcilch  ̂   licT//ia>i  vnfz  ady  dc 
Rhyn,  Dirk  Uittcrweer ,  en  Liidulph  van  Hoorn aan  'Paus  Ueka 
CalixtHs  den  111.  om  approbatie,  en  om  de  rechten  daar  P.Brug- 
toe  fiaande  (eene  fomme  van  4000  Dukaatcn)  tcbetaalen:  man  in 
De  Paus  nam  het  geldt  aan,  maar  gaf  de  Confirmatie  niet.  Scriv. 
In  dien  tydt  hadden  de  Gilden  C  Utrecht  groot  gezag  en  Kr.p  a,6, 
bcftel  omtrent  de  rcgeeringc  van  die  Stadt.    Door  zachte  ̂   f^  ̂f"' 
woorden  bragt  hy  de  Burgcrye  zoo  verre  dat  zy  zynen  ƒ  46y. 
broeder,  den  Heer  van  Breedcroode ,  Heer  Jakob  van  Gaas-  P-^^' 
beek,  Heer  'Jan  van  lienejje  ,  en  anderen  die  verdreven  "^^"l^- vi^aren,  weder  te  Utrecht  inriepen.    Dat  mishaagde  dean-  ■ 
deren,  die  'er  het  bcwint  hadden,  of  gehadt  hadden,  niet  !f 
weinig;  want  vermits  de  weer  ingekomene  ballingen  vry  ̂y^^'  ' 
magtig  waren ,  vreesden  zy  voor  hen ,  begaven  zich  des-  ' halven  alle  naar  Amersfoort  ,  welke  ftadt  Heer  Gysbert 
ganfch  niet  aangenaam  noch  genegen  was.    De  Cabbel-  O.Holl. 
jauwfche  Faétië  in  Hollandt  was  met  hem  ook  niet  wel  te  Kjonyk 
vreeden;  dies  zonden  zy  ecnigen  af  naar  Hertog  ƒ  470. 
van  Burgundiën,  en  porden  hem  aan  om  zynen  Baftaardt-  o>de»h. 
zoon  David  met  gewelt  op  den  Biifchoplyken  Stoel  te 
plaatzen.  vaardigde  ylings  den  Biflchop  van  Atrecht  , 
af  naar  Romen,  aan  Paus Caüxtus ,  die  den  gemeldenHcer 
David  de  provilie  des  Stichts  cn  Bisdoms  van  Utrecht 

gaf,  hoewel  'er  die  van  Utrecht  dapper  tegen  woelden  ,  dat 
het  ftrcedt  tegen  hunne  privilegiën ,  en  datgeen  ̂ Baftaardt 
eenigePrailatare  of  beneficie  mogt  bezitten,  immers  niet 
in  hunne  Kerk,  veel  min  Biilchop  zyn:  maar  dit  mogt  idem 
niet  helpen;  Philips  begon  met  gewelt  voor  zynen  na-  O.H.Kr, 
tuurlyken  zoon  te  fpreekcn,  vermits  die  algereeds  difpen-  ƒ•  47^- 
  fatic  vandenP<««jhad,  en  Ityfdezyne  woorden  met  kracht 

roode,  Vianen,  Ameide,  en  Noordeloos,  oudtite  zoon'van  wapenen,  daar  gecne  privilegiën  tegenop  konden.  Gdd  ge- 
van  /Vöm,  die  ,  broeder  van  den  voorigen  Heer  IValraven  Heer  Gysbertvan  Breedcroode,  ziende  dat  hy  't  gewelt  niet  M-^^- 
zynde  ,  ook  in  het  jaar  1620  kinderloos  van  de  wereldt  j  weérftaan  kon,  gaf  het  Bisdom  aan  David  over,  onder 

■■■     "  "  „  .    i|3g(jif,g  (^at  hy  Domprooft,  en  Prooji  van  Oude  JVlunftcr  ̂ '•'Ji^r' V Utrecht,  ook  Proojl  van  St.  Donaas  te  Brugge  zou  bly- 
ven,  en  zoo  lang  hy  leefde  uit  het  Bisdom  van  Utrecht 
4200  Rhynfche  guldens  jaarlyks  trekken:  noch  voor  zyne 
gcdaane  kollen  ontfangen  eens  de  fom  van  fooo  goude 
kroonen.  c  Voor  het  nakomen  van  dit  alles  wicrd  de 
Hertog  van  Kleef  borg.  Dus  flont  Heer  Gysbert  af  van 
het  Bisdom,  in  't  jaar  i^^6.  anderen  zeggen  145'7.  Hy 
zette  en  beveftigde  zelf  David  van  Burgundièn  op  den  Bif- 
fchoplyken  Stoel  ,  in  de  St.   Marteüs-  of  Dom-kerk. 
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IValraven  van  Breedcroode  liet,  behalven  ecnc  dochter  , 
noch  twee  zoonen  na,  Reinoud,  den  oudtflen,  hy  wierd 

zyns  Vaders  nazaat  in  de  Heerlykheden :  de  ander,  Heer 

Gysbert,  wierd  BiJJchop  van  Utrecht:  zie  op  BREEDE- 

ROODE.  (GYSBERT  van)  Henrik,  d'een-en-twintig- fle  Heer  van  Breederoode,  ook  van  Vianen  en  Ameide, 
enz.  was  een  zeer  grootmoedig  en  dapper  heldt,  ook  in 
de  Nederlandtfche  Hilloriën  zeer  vermaart :  hy  was  een 
der  voornaamlic  verbondene  Hollandtfche  Edelen  ,  cn 
zoo  veel  als  hun  Hooft,  die,  in  zoodanig  een  caradtcr, 

het  zoo  zeer  verbreidt  Requell  aan  de  Hertoginne  van  Par- 
ma ,  Landtvoogdefle  wegens  Koning  Philips  over  de 
Nederlanden  ,  dorft  overleevercn.  Maar  met  de  komft 

van  den  Hertog  van  Alba,  het  gevaar  voorziende ,  ont- 
week hy  dien  geweldigen  florm;  vertrok  in 't  jaar  15-67 

naar  Wefiphalen,  daar  hy  op  't  Kalleel  Horneburg,  in 't jaar 
15-68.  overleedf.  Was  te  BruJJcl  geboren  in  het  jaar  15-31. 
7yne  Gemalinne  ̂ w/V/^?  van  Nicwenaar,  dochter  van  den 
Grave  van  Mcurs  en  Niewcnaar ,  is  naderhandt  aan  den 
Paltsgrave  en  Keurvorfi  Frederik  hertrouwt.  Zyne  goe- 

deren had  hy  by  teftament  aan  de  Vrouwe  van  Hunnepel, 
zyne  oudtite  zultcr,  gemaakt:  Maar  als  zy  in  het  jaar 
I5-73  overleden  was,  zyn  de  voorfchreve  goederen  ,na  de 
Pacificatie  van  Gent,  door  't  afrterven  van  Jongkvrouwe 
Geertruid  van  Bronkhorfl,  eenige  dochter  van  Mcvrouwe 

van  Hunnepel,  in  het  jaar  I5'90.  aan  Jonkheer  Willem  van 
Breederoode ,  zoons  zoon  van  des  gemelden  Henriks  oom, 
vervallen.  Dees  Walraven  van  Breederoode  kocht  in  het 

jaar  i6i5'de  Heerlykheit  Noordeloos,  van  den  Grave  van 
Arenberg,  voor  44000  guldens;  overlcedt  in  December 
1414.  oudt  67  jaaren,  zonder  kinderen  na  te  laaten.  Hem 
volgde  Walraven  de  W.  en  de  XXIIII  Heer  van  Breede- 

fcheidde.  Zyn  navolger  was  'Jan  Wolphert  van  Breederoode , 
broeder  van  den  gemelden  Walraven,  Maarfchalk  Gene- 

raal over  de  Krygsbenden  van  den  Staat  der  Vereenigde 
Nederlanden,  en  meer  andere  hooge  ampten  bekleeden- 
de;  hy  ftorf  in  het  jaar  165- 5-.  Zyn  oudtite  zoon,  Heer 
Henrik,  Heer  van  Breederoode,  Vianen,  Ameide,  enz. 
Erf-Burggrave  van  Utrecht,  Heer  van Cloetingen ,  Noor- 

deloos, Hattem,  Hellon,  enz.  trok  naar  l^rankryk,  om 
zich  in  den  oorlog  te  oelFenen,  maar  hy  wierd  kinderloos 
in  het  jaar  16^7.  noch  maar  19  jaaren  oudt,  uit  de  we 
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rcldt  gerukt.  Zyn  broeder,  Heer  Wolphaart' ,  zoon  van  ̂   Die  van  Overyjfel  wilden  dezen  Billchop  David  niet  hul- 
Ja»  Wolphert,  by  Loutza  Chnjiina,  Gravinne  van  Solms,  digen,  noch  erkennen;  maar  Hertog  Philips  viel  hen  met 
was  zyn  erfgenaam,  die  ongetrouwt  in  het  jaar  1679  over-  *^er  haalt,  en  met  magt  van  volk  op  het  lyf,  en  dwong 
leden  is,  en  te  Fianen  begraven:  vermits  hy  de  laatlte  hen  naar  zynen  wil.  Biffchop  David  handelde  ook  niet 
mans  Oir  van  dezen  vermaarden  Stam  was,  wierden  de  al  te  wel  met  zynen  voorzaat  Heer  Gysbert  van  Breede 
wapenen  met  hem  in  't  graf  gelegt.  Op  het  zesde  jaar 
zyns  ouderdoms  begiftigden  de  Staten  van  Hollandt  hem, 

in  erkentenifl'e  van  de  dienlten  door  zynen  Heer  vader. Jan  Wolfert,  aan  den  Staat  gedaan,  met  eene  Compagnie 
Ruiters;  hy  was  geboren  in  het  jaar  1649.  Hoe  de  Bree- 
deroodens zich  in  de  oorlogen  tegenSpanjen ,  als  anderzins, 
in  Nedcrlandt  gedraagen  hebben,  kan  gezien  worden  by 
Hooft,  Bor,  Meteren,  en  andere  Hiftoryfchryvers.  Dit 

moeten  wy  'er  noch  byvoegen :  Heer  Walraven  van  Bree- 
deroode, de  i8"'  (by  anderen  de  19-"  )  Heer  van  Breederoode 

en  Hamcricourt ,  Vryhcer  van  Vianen,  Burg-Grave  t'  Ut- 
recht ,  Heer  van  Ameide  ,  Bergen  in  Kennemerlandt  , 

Kr.van  Haamroede,  Slooten,  Amltervcen,  Ridder  van 't  Gulde 
Zetl.      Vlies,  en  Jeruzalem;  overleden  in  't  jaar  i5-3i.  (quaiyk 
/.7»9.    15-5-1.  by  Srnallegange)  had  zulk  eene  wyd- uitloopende 
■trtww.    Jurisdiöie  in  Amjlellandt ,  dat  ze  zich  tot  aan  de  Beverwy- 
Gsaih.    ker  poort,  nu  de  OJJe-fluis ,  t"  Arnflerdam  uitltrekte;  hy  mogt 

daar  galg  en  radt  zetten.  By  nacht  moiten  zy  de  Reguliers- 
poort  voor  hem  openen,  blykens  een  oudt  Handtfchrift, 

lidtm       Heer  Picter  van  Breederoode  berultende.     Hy  was  ook 
fiur«ai-        ■i^^'-  °P       krooninge  van  Keizer  Maximiliaan , 
uiati.  Aaken.  Waarom  Heer  Rcinoud  van  Breederoode ,  in  't 

jaar  15-79.de  Heerlykheit  van  Amflcrveen,  enz.  aan  Am- 
Iterdam  verkocht:  zie  op  AMSTELVEEN. 
BREEDEROODE.  (GYSBERT  VAN)  de 

LIV  Biffchop  van  Utrecht.  Na  de  doodt  van  Biffchop 
Rudolph  van  Diepholt ,  wierd  hy  met  eendrachtige  item- 
men  der  Capitularen  tot  den  Biffchoplyken  Stoel  verko- 

ren ,  in  het  jaar  145'f.  onaangezien  Hertog  Philips  van 
Burgiindién ,  Grave  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  begeert, 
of  verzocht  hadde ,  dat  men  zynen  Baltaardtzoou,HeerD^- 
•vid  van  Burgundicn ,  Biffchop  van  Terraane  ,  verkiezen 
zou;  en  dat  Hertog  Arnoud  van  Gelder  zeer  hartig  aan- 

drong op  Hertog  Stephanus  van  Beijeren,  Canonnik  in  de 
Domkerke  te  i^culen.  Heer  Gysbert,  zoon  van  Heer 
Walraven,  i7<"=  Heer  van  Breederoode  ,  enz.  was  voor 
zyne  verkiezinge  tot  Biffchop,  «Deken  V  Utrecht  ,  ook 

a  De  Schryvcr  van 't  Bij/iJW/T  5iicr4  zegt,  in  de  Levens.berchry- 
ving  van  de-icii  Billchop,  dat  hy  was  Prooft  van  St.  Maarten,  en 
-Mn  St .  Salvator  t'  Utrecht ,  toen  hy  tot  Biffchop  gekoren  wierd , en  dat  de  verkiezing  door  opK.ameling  der  fletnmeri  gefchiedde ;  waar 

op  d'A-Aniekcnaar  'bemeïkt,  dat  de  Biffchoppdyke  wrA'/ww^e  ̂ e- 

roode,  als  ook  met  zynen  broeder  Heer  Relnoud  ,  Heer 
van  Breederoode ;  daar  nochtans  d'  een  hem  zyn  Bisdom 
overgegeeven ,  d' ander  hem  met  raadt  cn  volk  getrouw 
bygeftaan  had,  en  beide  hem  in  alles  voordeelig  geweelt 
waren.  Echter  deed  hy  hen  beide  verraderlyk  gevangen 
neemen,  naar  Wyk  te  Duurjleede  voeren,  in  een  vuil  Itin- 

kend 

fchiedt  op  drlederhande  vjyz.en.  t.  Door  opzameiinj  der  Jiernmen; 
als  'er  drie  uit  de  (temmende  Kaïionnikken  gekozen  worden ,  die 
de  (temmen  van  ieder  Kaïionnik  in  iHlte ,  en  een  voor  een  ophaa- 
Icn ,  en  op  fchrift  (lellen;  en  als  alle  (temmen  aldus  opgefch-even 
zyn,  dezelve  voor  't  ganfche  Kapittel  opleeien.  1  Door  fumenhe- 
lofte,  of  "verbljving,  als  de  verkiezing  aan  een  of  twee,  of  meer 
bequaame  mannen  word  geftelt.  3.  Door  inblazing;  wanneer  alle 
de  verkiezers,  als  door  eene  fchielyke  inblazing  van  den  H  Geelt, 
zonder  eenige  voorgaande  handclinge  of  kuiperye,  hunne  (tem- 

men fchielyk  en  eenparig  komen  te  geeven. 
b  Men  vind  by  den  bovengemelden  Schryver  ,  dat  Hertog 

Philips,  om  't  gewoel  en  gefchrecuw  der  Utredifche  Burgeren, 
tegcns  zynen  Zoon ,  wegens  zyne  onwenige  geboorte,  te  (tillen, 
hem  door  Paujjelyke  magt  heeft  laaten  wettigen  ,  s.on  dat  hy  als 
eenen  Vrygeboornen ,  en  als  een  Edelman  wierd  aangezien  :  waar  op 
d'Aantekenaar  zegt,  dat  'er  ook  kerkclyke  wetten  zyn  (dilt.  56  )  die 
dit  voor  geen  beletzei  tot  den  geejlelyken  /laat  houden.  Want ,  zeggen 
ze ,  (  vervolgt  hy )  uit  een  overfpel  geboren  te  worden ,  //  de  fchuld 
met  -van  die  aldus  ter  wereld  komt,  maar  van  de  ouders:  ja  dat 
Chrijïus  zelf,  de  waarachtige  Opperpriefter ,  uit  onwettige  vermengin- 

gen was  afgedaalt :  te  weeten  ,  tut  het  overfpel  van  Judas  en 
Thamar. 

c  Het  Batavia  Sacra  voegt  'er  by;  dat  BilTchop  Gysl/recht,  bo- 
ven al  de  voorige  bedingen ,  ook  belooft  wierd ,  dat  hy  ecrfie 

Raadsheer  van  Hollahdc  zou  zyn,  en  een  dubbel  jaargeit  trekken: 

doch  dat,  fchoon  BilTchop  X)<^^;■i  het  vooizcide  wel  belooft  had- 
de,  hy  zyne  belofte  niet  al  te  wel  (als  boven  verder  blykt)  gehou- 

den heeft,  gclyk  de  Staten  van  Utreclit  ,  in  zekeren  brief  aan 
Philips  van  Borgonje ,  geklaagt  hebben.  Heer  Gysbrecht  ( lecftmen  voor- 

aan in  de  gedachte  Levensbdchryvinge)  word  geroemt  als  een  man 
die  in  drie  hooge  Schooien,  te  weeten,  in  die  van  Keulen,  van  Lo- 

ven, en  van  Parys,  had  geltudeert,  en  als  een  Heer  die  geleert, 
deugdzaam,  voorzigtig,  welfpreekend ,  en  met  meer  andere  defti- 

ge hoedanigheden  bcgaaft  is  geweelt.  In  't  (lot  dezer  Bclchryvinge vindt  men,  dat  deBidchop,  na  zyne  flaakinge  uit  de gevangenilVc , 

niet  lang  heeft  gekeft ,  zynde  geltorven  in  't  jaar  1475.  cn  te 
Geertruidenberg  by  de  Karthiiix.trs  begraaven. 
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kcnd  gat  werpen,  Heer  Rc'inouJ,  (fe  jaaren  oudt ,  ter 
doodt  toe  pyiiigcn;  cindclyk  moll  hy  hen  evenwel  los 
laaten,  vermits  Reene  der  valfclie  belchuldigingen  tegen 
hen  bewezen  konden  worden.  Heer  Gyskrt  wierd  ook 
wel  ontlhigen,  maar  molt  van  lyne  Pronjldy  afltaan,  en 
voor  al  ryn  leven  uit  Utretht  blyven.  Na  veel  elende  en 
verdriet  heett  hy  't  overige  zyns  levens  te  Breda  overge- 
bra^t.  Hoe  't  met  Dai'id  van  Burgiittdién  is  gegaan,  'iie 
op  J)  \\  il"),  enz.  Bilfchop. BRKEDERÜODH,  (GERBRAND  ADRIAANSZ.) 
in  7.ynen  tydt  een  beroemt  Pocct  in  Hollandt,  inzonder- 
heit  in  .lardige  en  kortswylige  Comediën ,  Kluchten ,  en 
Gedichten  ;  die  alle  eerlt  by  llukken,  daar  na  t'zamen  hy 
malkanderen  gedrukt,  en  zoo  in  ̂ /wr/o als  oJlai'o  herdrukt 
zyn.  Hv  wierd  d'  Amflerdamfche  Teremius  genoemt  :  by 
uitllekendheit  is  zyn  l'oneellpel  van  Don  Jeruly/no.,  cf 
den  Sp.'uiHj'chen  Brabander wkLafanis  \mTurmes  van  ecnen 
geefligen  Spanjaart  ten  deele  getrokken  ,  zeer  zoet- 
fchimpig  en  vermaaklyk  opgcllelt;  hy  was  geboren  den 
25' Maart  ifSf.  Itort  den  23  Auguftus  i6i8.  Het  is  deshal- 
ven  een  misllag  of  drukfeil  den  Ilenr.  Lud.  Bettt/oem,  dat 
hy  zyncn  ouderdom,  in  plaats  van  33.  op  23  jaaren  fielt. 
BREEHKEL,  ook  BREEHIEL,  ecne  Stadt  in 

't  'Zuid  weder  deel  van  Hullandi ,  zie  op  BR  IEL. 
BREEVÜORT,  ook  BREEDEVOORT, 

B  REE  FORT,  in  zeer  oude  brieven  BR  E  DER- 
VOERDE.  Het  is  een  üerk  Stcedtjen,  legt  in  een 
moeras  in't  Oofter-deel  van 'tGraaffchap  Z«//)/:>f»,  by  de 
Grenzen  van  't  Bisdom  Munjler ,  omtrent  2  myien  van 
ylnholt,  niet  verre  van  Grol.  Het  kalkel  van  Breevoort 
is  van  Gothofredas,  of  Go.ievaert  van  Rheenen ,  BiJJchop 
van  Utrecht.,  gebouwt.  Tot  dit  Slot,  noch  tot  de 
Stadt,  is  geneeu  toegang,  dan  alleen  daar  de  Veenen  aan 
twee  zyden  zyn ,  derhalven  van  nature  zeer  (terk.  Een 
doorgaande  dyk  loopt  door  de  (>adt  heene,  en  men  kan 
'er  niet  dan  door  middel  van  dezen  dyk  inkoomen  ,  of 
overeen  klein  fmal  voetpadt,  aders  is 't  aller  wegen  van 
ontoegangbaare  Moerall'en  omringt,  daar  men  gcenen 
voet  op  kan  zetten,  of  men  blyft 'er  in  fteeken.  In  het 
jaar  1246  wierd  het  Huis  of  Kafteel  van  Breevoort  in 
Leen,  door  Grave  Herman  van  Locn.^  o(Loon,  aan  Otto 
van  Nafjajivj ,  Grave  van  Gelder  en  Zutphen  ,  opdraagen : 
het  wierd  door  Hertog  Wtllem  van  Gulik  en  Gelder.,  in 

't  jaar  13S8.  aan  Heer  AAv^m  G^v/k^»,  voor  3000  Fran- 
fche  fchilden  ,  in  pandtfchap  overgegeeven.  Diergelyk 

recht  van  pandtfchap  heeft  'er  daar  na  ,  met  bewilliginge 
der  Staten  van  dat  Vorftcndom,  Heer  "Jakoh  van  Bron k- 
horf},  Heer  van  Anholt.,  op  gehad;  maar  het  wierd  in  het 
jaar  15-80.  toen  hy  aan  de  zyde  van  den  Koning  van 
Spanjen  tradt  ,  aan  Prins  l'ViUe/n  den  I.  van  Oranje  over- 
gedraagen ,  en  is  door  zynen  zoon  Prins  Maurits  ,  in 
het  jaar  iSQJ-  den  Spaanfchen  ontweldigt.  Omtrent  het 
jaar  127Ó  nam  Grave  Herman  van  Loon  ,  by  Tekelen- 
burg ,  den  Grave  Engeljert  van  der  Mark.,  eenen  zeer  lief- 
taligen  Heer,  gevangen;  en  voerde  hem  naar  zyn  Slot 
Breevoort.,  daar  hy  niet  lang  daar  nazyn  leven  aflei ;  niet  zoo 
ïeer  door  zyne  ontfange  wonden,  als  wel  uit  hartenleet, 
dat  hy  in  handen  van  zoodanige  fnoode  kneevelaars  ge- 

vallen was.  In  het  jaar  1278.  heeft  Grave  Everhard  van 
der  Mark  de  Stadt  en  't  Kafteel  van  Breevoort  ,  daar 
't  gebalfemt  Lyk  van  ïynen  Heer  Vader  in  lag,  belegert, 
verovert,  en  eenen  tydt  lang  ,  met  bewilliginge  van  Otio 

van  Riezenburg  B  'tffchop  van  Munjier .,  ingehouden.  Na- 
derhandt  heeft  Reinald  van  NaJj'atiVJ  ,  Grave  van  Gelder ., 7ich  meefter  van  Breedevoort  gemaakt.  Het  quam  einde- 
lyk  ,  nevens  geheel  Gelderlandt  en  Zutphen,  aan  Keizer 
Karei  den  V.  vervolgens  aan  Philips  den  H.  Koning  van 
Spanjen.  Nooit  is  de  plaats  aan  den  Vereenigden  Staat 
geweeft,  voor  i\ns  Maurits  deeze  voor  onwinbaar ge- 
houde  Veiling,  in  het  jaar  I5'97.  als  boven  reeds  is  aange- 
haalt,vermeelterde.  Hy  baande  zich  met  boomtakken  en  rys- 
bofTchen  eenen  weg  door  het  Moeras,  daar  het  Gefchut 
wierd  overgebragt ,  en  daar  door  dwong  hy  de  belegerden, 

den  8  Oftobcr  ,  tot  d'  overgave  der  Stadt.  Niet  lang 
daar  na  raakte  dit  Steedtje  ongelukkig  in  brandt ;  't  vuur 
vernielde  alles,  uitgezondert  vyf  of  zes  huizen,  en  eenige 
hutjens.  In  het  jaar  i6oó  maakten  de  Spaanjchen  eenen 

aanllag  op  Breevoort ,  onder  't  beleidt  van  Don  f/erdngo, 
Baftaart-zoon  van  den  ouden  Verdugo  :  zy  quamen  by 
avondt  aan  ,  zich  gelatende  Ruiters  van  Prins  Maurits  te 
zyn  ,  zeggende  tegen  de  Wacht,  dat  ze  van  de  Spaanfchen 
vervolgt  wierden;  verzochten  maar  alleen  om  zich  onder 
de  Vertinge  te  mogen  onthouden,  op  dat  hunnen  buit 
( voorgeevendc  cer.en  Spaanfchen  Luitenant  gevangen  te 
hebben)  hen  niet  ontweldigt  wierde.  Terwyl  'er  die  van 
binnen  zich  over  beraadtflaagden ,  maakten  die  van  bui- 

ten hunne  Petarden  aan  de  Poort  valt  ,  deeden  ze  fprin- 
gen,  en  quamen  zoo,  eer  dat 'er  alarm  in  de  Stadt  wierd 
gemaakt ,  binnen  :  Al  wat  hun  voorquam  floegenze 
doodt;  maar  de  meelte  Soldaatcnen  eenige  Burgers  vlo- 

den op  't  Kafteel.  Straks  quam  't  Krygsvolk  uit  Zutphen 
en  d'  omleggeode  Guarnizoeueu  derwaarts ,  en  hield 
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Breevoort  bedoten,  tot  dat  meer  ander  Staatfch  Volk 
naderde.  Onderwylen  wierden  de  Spaanfchen  uit  het 
Kafteel  zoo  heftig  befchoten,  dat  ze  zich  den  12  Maert 
moften  overgeeven.  Den  11  Junius  164).  geraakte  het 
Slot  van  Breevoort,  door  eenen  geweldigen  blixem,  in 
brandt,  en  te  gelyk  het  Buskruit,  dat  het  ganiche  gebouw 
in  de  lucht  deed  vliegen.  De  Burggrave  of  Slotvoogdt 
Harfulte,  zyne  Echtgenoote,  en  die  van  zyn  huisgezin  t)p 
't  Kafteel  waren  ,  quamen  alle  om  't  leven  :  de  Stadt 
zelfs  wierd  door  dien  vervaarclyken  flag  zeer  befcha- 
digt,  en  vecle  mcnfchen  daar  in  raakten  elendig  aan 
hun  einde.  Toen  Koning  Louis  de  Xll^.  van  Vrankryk, 
met  zyne  Bondtgenooten  ,  Koning  Karei  den  II.  van  Enge- 
landt,  den /iarts-Bijjchop  van  Keiclen  ,  en  den  Bijfchop  van 
Miinjler,  in  het  jaar  1Ó72.  plotzelyk  in  den  Vereenigden 
Staat  viel,  en  eenige  van  die  l^rovintiën  veroverde,  quani 
eenig  Volk  van  St.  Paul,  Generaal  Wachtmeefter  van 
den  Bilfchop  en  Vorft  van  Munjier  ,  voor  Breevoort  , 
nauwelyks  2000  Mannen  fterk.  De  plaats  was  vall  ge- 

noeg om  goede  tegenftant  te  konnen  bicden ;  maar  het 
Magazyn  zeer  qualyk  voorzien.  Het  Guarnizoen,  by  de 
foo  koppen,  bertont  uit  half  niewgeworven  volk:  de 
Commandant  had  al  voor  de  beleegeringe,  zoo  aan  den 
Raadt ,  als  aan  de  Gedeputeerden  van  het  Graaffchap 
Ztttphen  ,  mitsgaders  de  afgezondene  Heeren  Staten  te 
Velde,  gedurige  aanzoekingen  gedaan  ,  niet  alleen  ora 
fpoedigen  byltant  ,  maar  ook  om  vcrvuUinge  van 
't  geen  'er  ontbrak;  doch  bequam  niet  met-al.  Toen  de 
burgerhuizen  door  kogels,  bomben,  enz.  befchadigt  be- 
gonden  te  worden,  ontftont  'er  onder  hen  een  gemor 
tegen  de  Soldaten,  die,  immers  een  deel  van  hen  ,  hun 
geweer  neerworpen  ,  zeggende  ,  wildemen  hen  niet  be- 
taalen,  zy  wilden  öok  niet  vechten.  Onder  de  Soldaa- 
ten  verfpreidde  zich  een  gerucht,  dat  het  Leger  van  den 
Prins  vanOranjè,  of  van  den  Staat,  geflagen  was;  dat  het 

Franj'che  Heir  al  in  de  Betuuve  was  doorgedrongen:  ja 
zelf  een  Roomfch-Catholyk  Edelman  ,  anderhalf  uur 
van  Breevoort  woonende,  deed  zyn  uiterfte  beft  om  de 
Stadt  ter  overgaave  te  beweegen,  als  ook  gefchiedde  op 
den  8  der  voornoemde  maandt  ,  en  genoegzaam  buiten, 
en  boven  alle  verwachtinge  van  den  Bijjlhop  van  Munjier 

zelf,  ja  zoo  verre,  dat  hy 't  nauwlyks  kon  gelooven. Indien  die  van  binnen,  by  de  gedane  opeifchinge,  een 
kloekmoedig  antwoordt  gegecven  hadden,  zou  de  vyandt 
aanftondts  vertrokken  hebben:  want  dc Mtinjlcrfchen  fton- 
den  tot  de  kniën  toe  in  't  water,  en  de  Stadt  was  aan  de 
eene  zyde  noch  vry,  open,  en  onbelJoten ;  boven  dat 
was  'er  noch  al  redelyk  buskruidt  voor  handen.  Op 
deeze  wyze  quam  niet  alleen  Breevoort,  maar  even  zoo 
gemakkelyk  de  ganfche  Provintie  van  Over-yjfel  in 
handen  van  den  Bijfchop,  Chrijloffel  B er nhard  van  Galen , 
die  ook  naderhandt  aJ  't  geen  hy  zoo  fchielyk  had  gekre- 

gen, weêr  overgeeven  moft. 
BREUCKELEN,  wel  eer  BROECLEDE, 

ook  wel  BROECLANDE,  een  rrcflyk  Dorp;  het 
legt  aan  de  Rivier  de  Vecht,  in  het  Nederquartier  van 
't  Sticht  Utrecht,  op  de  Vaart  van  de  Stadt  Utrecht  naar 
Ar/7jleldam.  Het  is  met  ftraaten ,  een  brouwery  ,  en  winkels 
van  allerlei  waaren  ,  als  eene  kleine  Stadt  ,  voorzien. 
Het  plagt  verdeelt  te  worden  in  Keizerlyke  Majefteits 
en  Prooftdys-Gerecht  :  nu  in  Staten-  Nlewenroodens-  en 
Proojldyks-Gerecht.  By  dit  Dorp  legt  het  huis  te  Niewen- 
roode,  oudtydts  Nyenroode :  welke  Heeren,  wei-eer  zeer 
voorname  Édelen,  eenige  Vryheden  in  Breukelen  hebben. 
Des  naams  oorfprongk  willen  zommigen  van  de  BruSle- 
ren,  voormaals  Bewoonders  van  het  Zutphenfche  quartier, 
afhaalen,  en  dat  in  oude  tyden  een  gedeelte  van  hen  daar 
zich  zouden  neer  gezet  hebben.  Anderen  houden  het 
liever  daar  voor  ,  dat  de  naam  ontftaan  is  uit  des  landts 
gelegcntheit ,  als  hebbende  veele  daar  omtrent  gelegene 
Broek-landen,  nu  Veeu-gronden  of  Veen-landen  geheten. 
De  üudej'.  de  Beka  zegt,  op  't  jaar  1203.  ,,  dat  de  Ken- 
„  nemers,  met  eene  Scheepsvloot  aankomende,  de  dy- 
„  ken  doorftaken  ,  alle  de  velden  in  ganfch  Amflellandt 
„  lieten  onderloopen,  de  Heerlykheit  van  Gysbert  van 
„  Amjiel ,  zoo  te  water  als  te  lande,  tot  aan  de  uiterfte 
;,  paaien  van  Broeckenlandt  {Breukelen)  toe,  verwocften- 
„  de,  en  met  eenen  grooten  buit  en  rykdommen  weêr 
„  naar  Kennemcrlandt  roeiden.  Uit  alle  d'  omftandighe- 
den  zictmen  klaar  genoeg,  dit  Broeckenlandt  niet  mdsr% 
dan  't  hcdendaagfch  Breukelen  kan  beteeke;ien,  en  dat 
het  dien  naam  van  de  Broeklanden  draagt.  Het  blykt  noch 
helderder  uit  de  Rymkronyk  van  Melis  Stoke,  die  de  voori- 
ge  zaak  verhaalende,  aldus  fpreekt. 
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In  eeiien  ouden  brief  van 't  jaar  1317.  ftaat  van  het  dorp] 
BROEKEDE  /«  den  Stichte  van  Utrecht.  En  in  ccnen  j 
anderen  van  't  jaar  de  goede  mannen  van  BROECKE. ! 
En  in  noch  ecnen  anderen,  die  van  BROECKE  zeggen.  \ 

B  R  I 

ook  met  vcclc  redenen  tc  bevi7zen,  200  v.'cl  ten  aanzien 
van  den  Zfr/W,  als  van  't  Landt  van  l^oom,  daar  Bneidc 
Hooftftadt  van  is:  immers,  zegt  iiy ,  de  zaake  nauwer  on- 

derzocht zynde,  is  het  vonnis  voor  die  vm  hol/andt  gewe- 
ien. Tegen  het  boven  ingebragte  van  S.  v.  Leeuwen  kant 

fiox/èör«  zig  krachtig  ,  beweerende  met  veelc  redenen  en 
waarfchynlykheit,  dat  den  Bncl  in  voorige,  tydcn  onder  ̂   g 
Zeelandt  behoorde.  Evenv/el  zegt  Fan  Leeuwen^  dat  Box-  y^^' horn.,   na  alles  wat  bedenkclyk  was  op  het  krachtigfte  Letuw. 

Dus  getuigt  ook  de  geleerde  Outheits-onderzoeker //^«.  1  voorgeftaan  en  bygebragt  te  hebben,  cindelyk  zyne  re 

B«f,^^//a/ ,  in  zync  Aanmerkingen  op  7- dat  hy  in  '  ̂         "  '    '  ̂   ' 
zeker  affchrift ,  of  copye  zyner  Kronyke,  gelcezen  heeft 
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131. 

Broicklede ,  W^Zï  \OOX  l^tlhelmus  Heda  heeft  Broeeken lande 
Dieshalven  is  het  gewis  daar  voor  te  houden,  dat  de  oude 
ei  ge  naam  van  Breukelen  wel  eer  Broeckkde,  of  Brocck- 
lande  is  geweeft  ,  en  dat  des  naams  oorfprongk  van  de 
Broeck-  Moer-  of  Veenlanden  ,  moet  afgehaalt  worden. 
Dit  dorp  heeft  Kerk  en  Predikant  ,  Itaande  onder  het 
ClalTis  van  Utrecht. 
BREUCKELENVEEN,  een  Dorp  in  het  Sticht 

Utrecht  achter  Breuckelen  ,  een  weinig  van  de  Vecht  af, 

meer  landtwaarts  in.  Van  's  naams  oorfprongk ,  zie 
boven  op  Breukelen.  Het  legt  maar  een  klein  uurtjen  van 

l'hicnhoven  ,  daar  de  Breukeleveenfchcn  meell  hunnen 
Kerkgang  hebben.  Vermits  daar  veel  Veen  is,  wordt 'er 
ook  veel  Turf  getrokken. 

B R E  U  G EL ,  een  Dorp  in  Brahandt  onder  de Meije- 
rye  van  'j  liertogen-Boch;  anderen  fpellen  'tBROEGEL, 
BRUEGEL,  en  BROGEL,  het  hoort  onder  Pcc/-W/. 
Toen  voorheen  ganfchBriï<!;^W/ op  i400coguldens jaarlyks 
was  gefchatt,  inoft  de  gehecle  Meijerye  daar  in  de  fomme 
van  19379  guldens ,  16  Huivers,  3  penn.  opbrengen:  daar 
toe  molt  het  quarticr  van  Pecllandt ,  een  der  vier  quartie- 
ren  van  deze  Meijery,  laften  1692  guld.  10  (luiv.  3  penn. 
die  omgedagen  over  de  24  of  25-  dorpen  van  het  Peel- 
landtjch  quartier,  behalven  noch  eenige  Gehuchten,  quam 
het  dorp  Breugel  op  lóf  guld.  i8  lluiv.  6  penn.  te  (laan. 
Breugel  en  San  maaken  eene  Ding-  of  Rechtbank.  Son 
geeft  vier,  Breugel  drie  Schepens.  Onder  Breugel  hoort 
Breugels  Olen. 

BREY,  BRY,  eenDorp  'm  Gelder  landt.,  onder'tquar- 
ticr  van  Roermondt,  in 't  Droll-Ampt  van  Keffel.  Toen 
het  Vorftendom  van  Gelderlandt  met  Zutphen.,  in  het  jaar 
i5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  was  opgelegt , 
mort  het  quartier  van  Roermondt.,  een  der  vier  quartleren 
van  het  Vorftendom,  daar  in  opbrengen  19075' guldens : 
In  die  fomme  ftont  het  Droftampt  KeJJfel.,  een  der  zes 
verdeelingen  van  dat  quartier  ,  op  3433  guldens.  De 
Heerlykheden  in  't  landt  van  Kejfel  waren  noch  afzonder- 
lyk  omgeflagen  op  1716  guldens.  De  gedachte  3433  guld. 
verdeelt  over  de  tien  dorpen  van  het  Droftampt  Kejfel^ 
quam  het  dorp  Brey  op  228  guldens,  16  ftuiv.  \  penn. 
te  rtaan :  even  zoo  veel  als  Blerik  en  Kejfel. 
BR  I D OR  P ,  een  der  Dorpen  en  Ambachts-Heerlyk- 

heden  in  Zeelandt,  op  't  Eilandt  Schouwen:  doch  meeft 
van  de  zee  ingezwolgen,  zie  op  Brydorp. 
BRIDORP  is  een  Kafteel  gcweeft  aan  de  Sluis  of 

waterlozinge :  want  Melis  Stoke  noemt  het  zelve  op  den 

jare  1297  en  1299.  't  ïjjiué  tOt  ̂ SMöOip-^lllfe.  Het 
blykt  uit  het  gehecle  verhaal  dat  het  geituan  heeft  tuffchen 
den  Haag  en  Dordrecht:  immers  heeft  het  ganfch  geen 
betrekking  op  Bndorp  aan  de  Schelde. 
BR  IEL,  den  BRIEL,  eene Stadt  in  hetZuidwefter- 

decl  van  Hollayidt.,  op  de  Noordkuft  ten  Weften  van  het 
Eilandt  l^o^m,  by  den  mondt  van  de  Rivier  de  Maas,  die 
kort  daar  voorby  in  de  Noord-zee  ftort.  Dien  naam 
heeft  ze  van 't  gat  van  den  Rhyn  HcUus,  of  de  Heel,  die  hier 
zeer  breedt  is,  bekomen:  want  die  woorden  t' zamen- 
gevoegt  ,  maaken  Brcede-heel  uit  ;  even  gelyk  de  Stadt 
Brecdaa  dien  naam  van  de  Aa,  daar  op  zyn  breed fl:e  , 
voert.  Men  moet  niet  twyfclen,  zegt  M.  Z.  Boxhorn, 
dat  hier  het  gat,  de  uitgang,  of  loop  van  den  Maas/iroom, 
HELIUM  gcnaamt,  geweeft:  is,  omtrent  4000  fchreeden 
van  den  BRIÊL  ,  by't  Dorp  HELVOET ,  dat  den  naam  van 
't  gat behouden  heeft:  ook  is  allengskenshet  woordt 
Brecdehccl  verandert  in  Breeheel ,  en  eindelyk  in  Brcehiel , 
cn  in  BRIEL  verbaftert.  Men  kan  met  geene  zeekerheit 
zeggen  wanneer  deze  Stadt  gebouwt  is.  Eenigen  houden 
't  voor  niet  waarfchynlyk ,  dat  toen  't  Kajleel  Heliurn  ver- 

viel ♦  eenige  landzaaten  daar  omtrent  woonende,  en  zig 
van  daar  verplaatzcndc,  den  Briel  hebben  begonnen  te 
bouwen.  S.  v.  Leeuwen  voegt  'er  by,  dat,  omdat  het 
Landt  van  l^oom  veel  by  Zeeuvvfche  Burggraven  te  Leen 
bezeten  is  gewcefi;,  daarom,  zommigen  gemeent  hebben 
<i^t  den  Briel  onder  Zeelandt  behoorde;  doch  dat  het  altoos 
onder  Hollandt  gerckent  cn  gehouden  is.    Hy  tracht  het 

*  M.Alüng  in  fua  Notit  Inf.  Germ.  part.  I.  Ut  H.fol.  81.  zegt 
rondt- uit;  Dat  men  (ten  aanzien  van  'T  KASTEEL  HELIUM) 
geen  geloof  heeft  te  geeven  aan  eenige  Sdn  yveis,  zonder  goedt 
bewys  van  oude  Audieuicn  fprcckende.  Zoo  dat  hy  voor  als- 
noch  een  Kafteel,  dat  Helium  geheten  zou  hebben,  verwerpt,  en 
niet  fchynt  tc  gcloovcii  ,  dat  'cr  een  van  dien  naam  geweeft  is. 

dcnen   met   deze    woorden    fluit;    „  Niettemin  is  het  /'j-i-j 
„LANDT    VAN    VOORN,    \bv  gevolge  ook  den 
„BRIEL]  alsook  BOMMENEDÈ,   aan  die  van 
„  Hollandt  {ikweete  niet  doorvjat  r/iiddel^  gekomen.  Boxhom 
bekent  ook,   ter  aangewcze  plaatze  aan  den  kant,  dat 
het  LANDT  van  VOORN  cn  de  Stadt  BRIEL, 
na  de  doodt  van  Vrouwe  MathUd ,  dochter  van  Heer 
Gerard  van  l^oorn ,  1372.  in  handen  der  Graven  van  Hol- 

landt gevallen  zyn  ;   echter  brengt  hy  zoo  veele  rede- 
nen en  bewyzen  by ,  datmen  byna  zou  moeten  geloovcn, 

dat  den  Briel,   enz.  eer  onder   Zeelandt,  dan  Hollandt 
behoort  heeft.    De   Franfche    Hiftoryfchryver  Froijfard  Froiff. 
maakt  al  in  't  jaar  1383  gewag  van  deze  ftadt  ,  zoo 
dat  ze  toen  al   in  achtingc  geweeft  is.    Maar  in  veel 
grooter  is  ze  geraakt  door  het  wonderbaar  inneemen 
van  haar,  en  't  Goddelyk  bcftier  daar  omtrent  ,  in  het 
jaar  IJ72.  w.aar  door  de  grondveft  van  den  Vereenig- 
den  Staat,  en  onze  Vryheit  gelegt  is  :  dus  droeg  zich  deze 
zaake  toe.    Nadat   Koning  Philips  de  //.  van  Spanjen 
door  den  Hertog  van  Aiba,  de  Nederlanden  zeer  getyran- 
nizeert  hadde ,  en  noch  verder  plaagde ,  met  nieweBi/Tchop- 
pen  ,  Geweetensdwang  ,  Schattingen,  cn  voor  't  laatfte 
met  den  Tienden  pcnningk ,  waren  eene  groote  menigte  van 
menfchen ,  zoo  Edelen  als  ondelen ,  uit  het  landt  geweeken, 
zoekende  elders  waar  mede  zig  tc  geneeren.    Onder  de 
eerfte  hadden  zig  eenige  Edelen,  nevens  een  deel  verloo- 
pen  cn  verjaagt  Scheepsvolk  ,  ter  zee  begeeven  ,  daar  'er  Ern.van 
meer  byquamen,  die,  aangevoert  door  gemelde  Edelen ,  ̂̂ t"'^'* 
en  al  eene  redelyke  vloot ,  of  vlootjen  uitmakende,  met  A-^.  fol. 
gewelt  hunne  fchade  en  verlies  weder  zochten  in  te  haaien  • 

ofwel  iets  aan  te  rechten  ter  verloffinge  van 't  verdrukt  Va-  ̂}''^' 
derlandt.    Over  hen  had  Pr/W  ifiJlem  van  Oranje  (beftel- 

lingte  water  uitgegeeven  hebbende)  cenigzins 't  gebiedt :  '^^  i 
want  recht  en  wetten  vonden  onder  hen  weinig  plaatze.  ̂ f  ^^.  ' Willem  Grave  vander  Mark,  enz.  anders  Lawt-y  gebynaamt, 
een  wildt,  woeft,  en  wreedt  menfch,  had  'er  als  Admi- 

raal 't  bewint  ter  zee  over.    Vier-en-tvvintig  Schepen, 
(40  zegt  Meteren)  en  die  niet  al  tc  groot,  ten  hoogften 
(zegt  Ev.  van  Reyd)  met  *  zes  hondcrt  eetcrs  bemant, 
verrichten 't  volgende  zoo  gedenkwaerdig  ftuk,  en  kant- 

ten zich  in  't  begin  des  oorlogs  tegens  eene  Mogendheit,  'ö'orï. 
die  de  ganfche  wereldt  door  d'ontzaghelykfte  was.    'Zy  f.ii'. buytten  geweldig  ter  zee,  deeden  hunne  vyanden  groote  1633. 
fchade;  onthielden  zich  meeft  onder  Engelandt , in Duins,  gedrukt, 
Doveren ,  cn  daar  omtrent ;  veilden  in  de  havenen  hun-  J^^'f. 
nen  geroofden  buyt  ,   en  bragten  ze  daar,  met  ooglui- 
kinge  der  Koninginne,  aan  den  man;  tot  dat  zy  inMaert-^* 
15-72.  hen  geboodt  uit  haar  Ryk  cn  Havenen  te  vertrek- 
ken:  zy  ftaken  dan  in  zee,  en  hadden  IVeft-Vneslandt ,  op 
hoope  van  eenig  geluk  daar  tc  vinden,  in 'toog;  maar  de 
tegenwindt,  nevens  gebrek  van  behoeften,  prangden  hen 
zoodanig,  dat  ze  goedtvonden  het  op 't Eilandt  Voorn  aan 
te  zetten.  Daar  aangelandt,en  voor  de  Stadt  den  BRIEL 
gekomen,  eifchten  zy  de  Stadt  op.  Z,«;»^ybemagtigdehaar 
ook  door  fchrik  ,  cn  onder  eene  algemeene  verllagendheit  , 
of  der  burgeren  gencgentheit  ,  als  de  Spaanfchen  moede, 
zonder  bloetftortinge.  In't  eerft  hadden  zy  geenc  gedach- 

ten, noch  eenig  opzet  om  zich  daar  neder  tc  zetten  ;  doch't 
voorzichtig  beleit  der  beftberadencn  droeg  overeen ,  oin 
dien  Oorlogsftoel  te  behouden,  en  de  Stadt  zoo  veel  zy 
konden  tc  verfterken.  De  Hertog  van  Alba  achtte  het  in 

't  eerft  niet  f  veel,  trok  eenige  Spaanfchen  byeen,  onder 
't  beleit  van  Maximiliaan  de  Bojfu,  toen  Stadthouder  over 

ReyJ 
Kiderl. 

ibid. 

Aletercfz 

Hollandt.    Hy  op  het  Eilandt  Voorn,  met  een  Regiment  f"?'^"^' 

-O 

volk 

.  ̂   ibid. 

Zich, 

Spaanfchen,  geraakt,  gaf  zyn  onderhebbend 
door  fchielyken  fchrik  bevangen,  op  de  lolTe 
zonder  dat  iemant  eenigen  tegenftant  dorft  bieden;  alleen 
omdat  die  van  dc  Stadt  de  fchepen ,  daar  zy  mede  geko-  j^uter. 
men  waren,  in  brandt  geftoken  hadden:  de  vluchtende  ibid. 

moften  zich  door  't  flyk  zien  te  bergen;  zeftien  bleven 'er  y;  51.4. 
evenwel  doodt;  twee  Kapiteins  vvicrden  gevaneen,  en 

Y  ^  fhaks 

*  Adr.van  Meerbeek,  in  zyne  groote Kronyk  der  XVII.  Neder- 
landen, fol.  315.  zegt,  met  omn  ent  elf  hondcrt  Soldaten;  doch 

waren  byna  (,  als  Reyd  fchryft )  de  helft  minder. 
t  Jn  't  eerft  niet  veel.  Het  werkte  echter  (i.egtArn.  Montanus,  in 

zynen  fr.  Henrik  pag  64.)  zoo  veel  uit,  dat,  toen  die  van  BrujJ'el hunne  winkels  gcllotcn  hielden ,  om  den  tienden  penning  niet  te 
betaalen,  en  de  Hertog  van  Alva  daar  door  zoo  vertoornt  hadden, 
dat  hy  beflotcn  hadt  dieshalven  eenigen  der  voorbarigllcn  in  hunne 

deuren  op  te  hangen ,  zulks  op  de  tydiuge  van  't  "inneemen  van den  Briel  achter  bleef. 
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Conjl. 

Ucdige 
uren , 

na  In 'i  beiin 

op  Briel 

flraks  daar  na  aan  eencn  meulcn  opgehangen.  Dit  inncc 

men  van  den  Bricl  (door  dusdanige  diciuiarcn  cn  wcrk- 
tuij^cn,  die  de  Goddclyke  Vooriicuiglicit  daar  toe  heeft 

gelieven  te  gebruiken,  om  doorgaans  in  den  loop  der 
Nederlandtlehe  laakeu  ons  '/.yne  Alleenbellieringe ,  bui- 

ten alle  vcrwachtinge,  te  doen  iien  )  is  van  ïulk  een  ge- 

vigt  en  gevolg  geweell,  dat  men  den  dag  dezer  verove- 

ringe,  met  reeht  de»  ̂ ^^cboorteUng  van  dc  l\-recnigdc  Nedcr- 

Undtjihe  RcpHbl\k  niag'noemen :  zynde  uit  het  water  als ecne  zonne  opgedaagt  ,  om  met  het  klimmen  van  dat 

groote  licht  een  gezegent  Landt  te  worden.    Na't  innee- 
jnen  van  den  Bnel  volgde  yiiffinn-nn\c\.  alleen,  met  Enk- 
huize»,  maar  meert  alle  andere  Steden  daar  omtrent,  en, 

niet  een  woordt,  byna 't  geheele  Landt  viel  den  Pri>jfe 
vaK  Oranje  toe,  en  Koning  Fiii^s^  met  zynen  Stadthou- 
der/-//^^»,  af;  omdat,  zeiden zy,  al  fcherfiende,  de  laatlle 
op  den  eerrten  dag  van  April  zynen  Bnl  (fpeelende  op 
den  Bricl)  verloren  had,  om  den  tiende»  Penmne:^  te  kon- 
nen  vinden.  Con/hmvn Ihigens ,  zinryk  daarop  ichietende, 
doet  den  Briel,  onder  de  itemmcnde  rtccdcn,  aldus  Ipree- 
ken : 

Ik  kett  ̂ een  Heele  meer,  en  Breehiel  is  my  vremdt. 
Nu  hoitd^  ik  '/  met  den  naam  die  op  de  neuze  klemt . 
Dat  wierd  Philips  gewaar ,  die  door  mya  Brille-_^/ij/ê« 
Al  vroeg  zyn  avondt-uur ,  en  hoe  '/  'cr  noch  zou  rafe». Om  Hollandts  Vryheit,  las.    Wat  legt  my  aan  de»  lof. 

Van  uit  de  dicpi'  gedykt ,  van  kley  geworden  ftof. 
Van  Jlerke  Zee-gebuurt  ?      hebè''  door  het  [pits  gebeeten  \ 
Dat  heeft ,  't  Vry  Nederlandt,  myn  tanden  dankte  weeten : 
Daar  gaan  Vr  veel'  ten  Jlryd'' ,  en  't  winnen  wort gemeen; De  Volgers  winnen  ook ;  maar  voor  zoo  wint  maar  een. 
Veele  andere  zinfpeelende  Penningen  en  Zinfpreuken 

enz.  op  den  Eriel,  met  eencn  bril  op  de  neus,  en  den 
daar  door  verloren  tienden  pcnningk  ,  &c.  toen  in't  licht 
gekomen,  vindtmen  in  Bizois  Medalifche  lUJlori,  en  veele 
andere  Gefchichtfchryvers  van  dien  tydt.  Die  van  den 
BRIEL  namen  kort  daar  na  Dclfshaven  in,  zonder  we- 
derftandt,  noch  ook  iets  aldaar  te  misdoen.  Zy  trokken 
van  daar  naar  het  Huis  te  Spangen ,  by  Schiedam,  dat  zy 
mede  bemagtigden  ,  houdende  de  laatrtgedachte  Stadt 
daar  genoegzaam  mede  bezet :  maar  op  den  lo  April ,  des 
zei  ven  jaars,  wierden  zy  van  eenig  Spaanfch  Krygsvolk, 

u'n  Rotterdam ,  by  nacht  overvallen ,  dootgeflagen,  en  de 
omleggende  Dorpen  geplondcrt ;  dat  den  haat  tegen  de 
Spaaiifchen  vermeerderde ,  en  grooter  nadenken  gaf.  In 
'tjaar  I5'85'.  zondt  Elifabeth ,  Koninginne  va.n  Engelandt , 
den  Vereenigden  Staat  cenige  Hulpbenden  toe  tegen 
Spanjen;  den  BRIEL  wierd,  nsvcas  Vlijfifjgen  ca  Ramme- 
kens,  haar  tot  onderpandt,  en  ter  verzekeringe  van't  ver- 

goeden der  koften,  ingeruimt.  In  het  jaar  1616.  zyn  den 
BRIEL,  Vlijjingen,  en  Rammekens ,  onder  de  regeeringe 
van  Jakob  den  I.  Koning  van  Groot  Brittanjen ,  weder  van 
den  Staat  geloft,  en  de  Engelfche  bezettingen  daar  uit  ge- 

B  R  I 
I  kunnen  noemen:  dewyl  dat  \)t\  of  ïjal  by  de  Duitfchcn 
laafl/  öicp  bcteekent.    Echter  twyfelt  hy  ,  of  zy  het  zoo 
niet  genoemt  hebben,   omdat  het  weftelykft  was;  want 
dat  de  Romeinen  de  wcllelykfte  llreeken  ook  laage  noem- 

den: of  omdat  het  in  diepte  het  middelfte,  en  het  boven- 
rte,  of  het  oorterlyke  gat,  hetwelk  de  naam  van  Vliet 
(/7m?)hadde,  verre  overtreft  :  welke  giflingen  hy  oor- 

deelt byna  op  een  uit  te  komen,  en  dat  het  beide  evenge- 
voeglyK  is.    Ook  trekt  hy  het  niet  zeer  in  twyfel  of  het 
landt,  het  welk  naall  aan  deze  diepe  en  laage  kil  leit,  en 
byzonderlyk  Zuidt-Hollandt  word  genoemt,  heeft  daar 
van  zynen  oorfprongkelykcn  naam  gekregen;  die  in  de 
naaftvolgende  eeuwen  zich  uitgebreidt  heeft  over  de  gan- 
fche  Zeekurt  die 'er  leit  tullclien  de  twee  uiterfte  gaten , 
en  die  dien  naam  noch  hedendaags  behoudt,  en  wel  al- 
tydt  zal  draagen. 
BRIELSCHE  NIEWLANDT,  een  Dorp  op  L'^flde, 

het  Eilandt  Voorn;  heeft  Kerk  en  Predikant,  rtaande  on- Prtdik. 
der  't  Clalfis  van  Voorn  en  Putten. 

B  R  1  E  S  K  E  R  K,  is  een  trefFelyk  Dorp,  en  Am- 
bachts-Hcerlykheit  op  het  Eilandt  Schouwen  geweert;maar 

E.v. 
Meter, 
ibid. 

ƒ.51. t.  in  't  4. Bliek. 
Meter. 

13.  boek 

f.  mihi ro8.  d. en  zio. 

"hwo  de  trokken :    Heer  Jan  van  Oldenbarnevelt  behaalde  groote 
Groots^  eere  in  deze  zyne  zeer  voorzigtige  handelinge  met  Hoog 

janrb. ƒ.  100. Biz.ot. 

f.  109. Bujfch. 

in 
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gemelden  Koning  Jakob ,  en  't  lolTen  dezer  Steeden  uit  de handen  der  Engelfchen.  Die  van  den  Briel  geneeren  zich 
inzonderheit  met  de  fchipvaart  en  koophandel.  Het  daar 
omleggende  Landt  is  zeer  vruchtbaar,  en  brengt  goede 
tarwe  voort:  maar  de  lucht  is 'er  vry  wat  zwaar ,  daar 
nu  en  dan  al  veele  ziekten  uit  ontftaan,  inzonderheit 
in  hen,  die  de  zoute  lucht  niet  konnen  verdraagen ,  en 
zich  daar  nederzetten.  De  Briel  heeft  al  verfcheide  ge- 

leerde luiden  uitgelevcrt ,  en  onder  hen  Comelius  Neojla- 
dius ,  oi  Niewjladt ,  Heer  van  Zevenhoven  &c.  hy  was 
eerftProfelTor  in  de  Academie  te  Leiden,  daar  na  Raadts- 
heer  in  den  Hoogen  Raadt  van  Hollandt  en  Zeelandt, 
daar  by  Curateur  der  Leidfche  Academie  :  een  man 
van  uitftekend  verftant ,  wysheit  ,  gezagh,  en  geleert- 
heit;   blykens   zyne   uitgegeve  Dedfwnes  Curia;  Hollan- 

het  is  geheel  van  de  zee  ingezwolgen 
BRIGANTICUS,  (JULIUS)  cenBataviervin 

geboorte  ,  hy  was  de  zufters  zoon  van  Claudius  Civilis, 

{Claus  Burger)  Overfte  over  eenen  vleugel  der  Romei- 
nen, Singidarium  ala,  de  byzondcre  vleugel  geheeten,  en 

van  Vttelltus  weleer  opgerecht.    Hy  viel  over  aan  de  zyde 
van  Vtiellius ,  tegen  Keizer  Ottu,  en  is  van  de  party  ge- 
weert,  die,  onder 't  beleidt  van  Alphenus  Varus ,  den  hoog- 
gemelden  Otto,  by  Bedriacum  ,  floeg.    Hy  word  gezegt  jacttu 
gefneuvelt  te  zyn  in  een  gevecht  tegen  zynen  Oom  Clau-  Hifi.i.t 
dius  Civilis,  vermits  hy  zich  ftantvaftig  aan  de  zyde  der 

Romeinen   en  Vefpafianus ,  tot  wien  hy  overgetreeden  ct- W.4 
was  ,  hield  ;  waar  tegen  Civilis  eenen  ftrengeu  oorlog  (.70. 
voerde  :  zie  Corn.  "Tacitus. 
BRIGD  A  M,  volgens  M.  v.  der  Houve,  een  Dorp  «'f^' 

in  Zeelandt,  onderhoorig  aan 't  Eilandt //"".ï/fAen-w,  Beoof- ü-'^-^' ter  Schelde,    't  Dorp  en  de  Heerlykheit  leggen  een  klein 

half  uur  gaans  van  Middelburg.    In  de  Hirtoriën  is  Boude- f'^'i'i' wyn  van  Brigdamme  ,   een  Zeeuwfch  Edelman  ,  bekent 
voor  eenen  die  meer  hoogmoedt ,  dan  magt  of  kracht  had- 
de.    Hy  onderftont  de  Stadt  Middelburg  in  haar  recht  te 
verkorten,  en  den  burger  met  geweltdadigheden  te  plaa- 
gen  :  doch  daar  over  heeft  hem  Henog/llbert  van  Beijeren^ 
eerrt  als  Voogdt,  en  daar  na  als  Grave  wan  Zeelandt,  enz. 
in  het  jaar  135-8.  alle  zyne  Ambachts-  en  andere  Heerlyk- 
heden  ontnomen  ,  die  by  vonnilFe  verbeurt  verklaart,  cn 
aan  de  Stadt  Middelburg  gefchonken,  vermits  hy  dade- 
lyk  en  vyandtlyk  de  gedachte  Stadt  door  de  wapenen  had 
zoeken  te  bederven.    Het  fchynt  echter  dat  die  van 
Middelburg  naderhandt  met  Heer  Jan  van  Brigdant,,  zoon 
van  Boudewyn  ,   een  minnclyk  verdrag  getroffen  heb- 

ben ;  invoegen  dat  hy  in  Erfleen  behouden  zou  al  de  ̂"xhorr. 

Hofrteeden,  Boomgaarden,  enz.  doch  dat  hy  nooit  een  •^''.fi'i 
Stamhuis,  Slot,  of  Verten  op  zyne  erven  'm  IValcheren  ̂ "i' zou  mogen  maaken,  of  mort  dit  ge(ïichtva.n Middelburgte 
Leen  houden. 
BRINIO,  een  Crt;?/W/rf;7ï  (mogelyk  een  Kennemerlan-  ^^^.^^ 

der)  vaneenen  Hoog-adelyken  Stam,  en  geboorte,  ma.ar  ̂ ijij  , 

i.D. 

>.i38. 
zeer  vermetel,  en  loshoofdig.  Toen  Claudius  Civilis  ̂ ^^^ 
[Claus  Burger)  zich  tegen  de  Romeinen  begon  aan  te  kan-  j^^^^g 
ten,  bragt  Brinio  ook  de  zynen  aan  den  dans;  die  hem,  f{y_Kr 
naar  des  landts  gewoonte  in  dien  tydt,  op  eenen  fchildt  j_ d.^ji 

gezet  hebbende,  op  hunne  fchouderen,  als  hunnen  Veldt-  pontan. 
heer,  droegen,  en  aannamen.  Hy  maakte  de  Vriezen  Geld. gt- 
meede  gaande,  en  aan  zyn  zeel  vart :  t'zamcn  vielen  le  fch.i.D, 
op  het  Winterleger  van  twee  Romeinfche  benden  aan  ,ƒ.  10. 

dat  zy  floegen,  en  pionderden.  ( Alzoo  dit  Winterleger  schotan. 
dicht  aan  de  Noordtzee  lag,  is  Ph.  Cluverius  van  gevoe- ƒ.  '8. 
len  dat  deze  twee  benden  in  't  Huis  te  Britten  gelegen  Cluvcr. 
hebben.)    Hy  floeg  ook  de  Zoetelaars,  Kooplieden,  en 

dia,  en  zyn  boek  de  Feudis,  enz.    Hy  is  in  't  jaar  i6oó !  anderen,  die  't  leger  volgden ,  en  niet  beter  wirten  of  al 
Boxhorn  gertorven.  Eer  wy  van  den  Briel  fcheiden  ,  moeten  wy 
Ton.v.  den  Lezer  noch  berichten  ,  dat  'er  eene  itraat  door  de 

ftadt  loopt,  over  de  iSco  fchreeden  lang,  met  vry  fraaije 
huizen,  alle  omtrent  op  gelyke  wyze  gebouwt:  dat 'er 
ook  een  Kerktooren  is ,  drie  hondert  en  veertig  trappen 
hoog.  Zie  ook,  aangaande  den  BRIEL  ,  op  het  woordt 
HELIUM  en  HEL. 

Het  is  zeer  waarfchynlyk  (zegt  de  Heer  M.  Alting) 
dat  23?iel  of  Brihel  zyn  oorfprong  heeft  van  Helium 
Ojiium ,  met  v/elken  naam  Plinius  het  gat  van  de  Maas 
heeft  genaamt  ,  het  welk  Ptolema;us  het  Wertergat 
van  den  Rhyn  noemt ,  en  zeven  uuren  ver  rtelt  van 
het  middelfte  dat  by  Catwyk  in  zee  liep.  Het  fchynt , 
(vervolgt  hy)  dat  men  by  oudts  Breehel  heeft  gezegt, 
zooveel  als  breede  Heel  of  breede  Heelftroom  ;  en  Hel- 
vloet  ,  waar  van  nu  Helvoet  overgebleven  is.  Ook 
jneentde  zelfde  Schryver,  dat  Plinius  dit  gat  Helium  heeft 
genoemt  naar  de  inlandtfche  fpraak  der  Germanen; 
daar  hy't  anders,  indien  hy  de  beteekenis  van  dit  woordt 
had  geweeten  ,  zeer  gevocglyk  het  laage-  of  nebe£-3at  had 
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les  was  in  goeden  vrede.  De  Legerplaatzen  en  Sterkten 
rtaken  de  Romeinen,  omdat  zy  geen  magt  hadden  haar  te  be- 
fchermen,  zelfs  in  brandt. 
BRITTEN,  ('T  HUIS  TE)  lag,  volgens 

ciardyn,  omtrent  lóoo  parten  of  fchreeden  van  Katwyk  op  belthr. 

Zee.    Het  heeft  voortydts  op  de  zeeftrandt  geftaan,  maar  d^r^"^- 

nu  legt  het  van  de  golven  bedekt;  was  van  de  Romeinen J-''-^'^' gebouwt.    Dit  Karteel  diende  hun  tot  een  Wapenhuis  , 
zoo  te  water  als  te  lande,  vermits  het  op  den  uiterften  .^^.^ 
uithoek  van  den  Rhyn  rtont,  daar  die  Rivier  in  zee  ftortte.  ̂  

Dit  Huis  te  Britten  word  vanveelen  voor  het  alleroudtfte  /' Kafteel  in  deze  landen  gehouden  ;  gebouwt  van_  Keizer  o  ̂  xr. 

CajusCaligula;  dieomtrent  het  jaar  desHeeren43.  isom  't  y-i6.69. 
leven  gebragt:'t  had  een  voortrefFelyke  haven.  Vervallen 
zynde,  wierd  het  van  Lucius  Sepimius  Severus ,  omtrent 
het  jaar  210.  weder  opgebouwt,  om  den  Romeinen  in  dit 
Gewefte, als  voorheeiie,  tot  een  Wapenhuis  en  Vefting  te 

verrtrekken;  blyk  daar  van  is  een  Steen  by  laage  zee  in  't 

jaar  ifio.  aldaar  gevonden,  en  ten  huize  van  de  Heeren  r,.  ' '       De  Steen  is  vier  voeten  hoog, '  * 

en 

van  H'ajfenaar  te  zien. 
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cn  tes  brcedt ,  heeft  deze  hfcriptie  met  Latynfchc  let- '  „ 
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teren : 
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Dat  dus  ten  vollen  gelezen  wordt : 
Imperator  Casfar  Luclus  Septimins  Severus  Auguftus, 

&  Marcus  Aurelius  Antoninus  Csefa.'-,  cohortis  deciina; 
quintK  voluiitariornm  Armamentarium  vetuftate  conlap- 
fum,  rclHtuerunt  fub  Valerio  Piidente  legato  Augultali 
Proprxtorc  Curante  Ca;cilio  Batone  Praefedo. 

In  onze  taal  zoo  veel  als: 

KEIZER  LUCIUS  SEPTIMIUS  SEVERUS,  EN 
KEIZER  MARCUS  AURELIUS  ANTONINUS, 
HEBBEN  'T  WAPENHUIS  VAN  DE  XV  BENDE 
DER  VRYVVILLIGE  SOLDATEN,  DAT  DOOR 
OUDERDOM  VERVALLEN  WAS,  WEER  LATEN 
OPBOUWEN  ,  ONDER  VALERIUS  PUDENS  , 
DEN  AUGUSTALISCHEN  STADTHOUDER  DES 
SCHOUTS,  DOOR  HET  BESTEL  VAN  DEN 
KRYGSOVERSTEN  C^CILIUS  BATO. 

Dit  Ilrekt  voor  een  vaft  bewys  dat  het  zeer  ondt  is ,  en 
al  in  het  jaar  210.  of  daar  voor,  vervallen  lag,  en  toen 
door  de  Keizers  Lucius  Scptimius  Severus,  en  Marcus  Aure- 

lius Antomnus  herbouwt  wierd.  Echter  zyn  'er  die  dit  be- 
wys onzeker  ,  en  op  fchroeven  ftellen  ;  immers  zulks 

poogen  te  doen,  voorgcevende  dat  deze  Steen  niet  aan 

de  zee,  daar  't  Huis  of  KalUel  te  hrhten 'iS.om ,  in  het  jaar 
15-20.  is  gevonden  ;  maar  zou  in 't  jaar  ifOi  tc  Rocr/ièurg  ,hy 
Leiden,  omtrent  eene  boogfchoots  wydte  van  den /<l>yn,  - 
door  eenen  boer  uitgegraaven  zyn,  hebbende  het  voorver- 
haalde  opfchrift.  Des  niet  tegenftaande  houden  het  de 
meefte  daar  voor,  dat  die  Steen  meer  aan  en  tot  het  Huis 
te  Britten,  dan  tot  of  aan  het  Huis  liuomburg  behoort. 
Suetonius ,  die  in  d' eerlle  eeuwe  na  Chrillus  geboorte  ge- 
leeft,  en  gcfchreven  heeft  omtrent  Domitiaans  f<j<icn ,  ver- 

haalt, dat  K.t\zcx  Cajus  Caligula  eenen  zotten  krygstogt 
naar  Duitfihlandt  cn  Datavica  aanving;  dut  hy  zyn  volk 

in  flagordre  ftelde,  eveneens  of 'er  een  groote  veldtflag  '  v 

woonde ,  of  onbebouwde  landen  der  Franke»  verhuis- 
den^, daar  zy  op  hctEilandt  ganfch  geen  recht  hadden, 

als  't  welk  door  zyne  eige  Koningen  geregcert  wierd, 
,,  echter  dat  voor't  hunne  wilden  gehouden  hebben.  Dat 
„  overzulks  de  Koning  der  Franken ,  in  een  gczantfchap 
„  van  hem  ï\z.wConftantinupulen  ,^iï\  ócnKeizcr  Ju/limaany 
„  gezonden,  te  geiyk  eenige  lieden  uit  dat  Eilandt  afgc- 
„  vaerdigt  had  ,  om  daar  door  eenigzins  zyne  heerfchap- 
„  pye  over  dat  Eilandt  te  betoonen.    Dat  dit  Bnttia, 
„  of  Batavia  ,  of  immers  ecnig  gedeelte  daar  van  zee- 
„  waarts  aan  gelegen,  zoo  genoenit  kan  geweell  zyn, 
„  kan  met  recht,  en  niet  zonder  bewyslyke  redenen  ge- 
„  zegt  worden;  dewyl  het  valt  en  zeker  is,  dat  'er  geen ,,  ander  zoodanig  Eilandt  in  den  Oceaan,  en  de  uitwate- 
„  ringen  van  den  Rhyn  gcweeli:  is;  ook  met  eL-n,  dat  'er 
„  op  de  Batavijche  zeeltrandt,  in  het  midden  van  de  kille 
„  en  boezem  van  den  Rhyn,  een  Kalteel  te  Britten  ge- 
„  naamt,  daar  van  men  noch  ten  huidigen  dage  de  voct- 
„  fpooren  en  overblyfzels  ziet  ,  gellaan  heeft.    Het  is 
,,  niet  vreemt  dat  dit  Kalleel  aan  het  Eilandt,  of  het  Ei- 

„  landt  aan  't  Kalleel  den  naam  gegeeven  zou  hebben, ,,  eveneens  als  by  ons  het  yHe  den  ouden  naam  zoo  van 
,,  de  rivier,  als  van  't  kalleel,  en  met  een  van  het  eilandt 
„  draagt.    Dit  dan  dus  gellelt,  en  dat,  behalven  de  inge- 
„  hoornen  ( die  wy  voorheen  gezegt  hebben,  dat  toen  al 
„  den  naam  van  friezen  droegen  )  noch  twee  vreemden 

en  buitenlanders ,  namelyk  ii^^e^/)^»,  een  oudt  Duitfch 
„  Volk,  en  écBnttons,  dit  Eilandt  mede  bewoont  heb- 
I,  ben,  zyn  zy  mogelyk  door  overlaft  van  de  Pidons  (die 
„  van  Pv:élüH)  of  van  de  Noormannen,  genootzaakt  ge- 
„  weelt  hun  vaderlandt  te  vertaaten,  en  veiliger  ruftplaat- 
I,  zen  te  zoeken.    Het  is  buiten  twiR  dat  de  Engelfchen, 
„  gezamentlyk  met  de  Saxen  ,  de  Noorderflrandt  ,  en 
„  kufl  naait  aan  die  der  Batavieren  bezeten  hebben,  en 
,,  dat  zy  van  daar  op  verfcheide  tyden  naar  Britanniën  zyn 
„  overgefcheept.    Ook  is  bekent  dat  IVtilibrord  na  dien 
„  tydt  uit  Er/gelandt  herwaarts  overgekomen  is,  dat  hy 
,,  onze  Voorvaderen  de  waarheit  van  den  Chrirtelykeii 
,  Godtsdicnd  verkondigt,  en  geene  andere  taal  dan  die 

,  toen  by  ó.''  Enge  Ij c  hen  gefproken  wierd  gebruikt  heeft. ,  Ook  is  het  niet  onwaarfchynlyk  dat  de  Brittons,  zoo 
,  wel  op  de  Franfche  Zeekuften  van  Bretagne ,  als  in  dcze 
onze  Moerafien ,  hunne  fchuil- 
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en  vcrbiyfplaats  gezogt 

zullen  hebben.  Van  dit  Kalleel ,  gemeenlyk  i:'r/Vri'Wr^  ̂ ""Z 
voorv"allen  zou,  en ,  alle  gereedt  Itaande ,  bevel  gaf  hunne  geheeten,  (zegt  hy ,  in  zyne  Aantekeningen,  over  de  voonge 
helmen  en  fchiiden  met  Zecfchulpen,  als  buit,  en  \.e\-\  "^''^g'^haalde  woorden ,  num. hande]t  Adrianus  Junius,  in  J,.ri 
teken  van  triomf  over  den  Oceaan,  te  vullen,  om  in 't  <-'en  byzonder  hooftrtuk  van  zyn  Batavia:  maar  daar  u^  p„/j Roomfch  Capitolirim  ter  gedachteniffe  geplaatfl,  en  Jupi-  heeft  die  groote  Man  eenen  misdag,  dat  hy  meent  dat  dit 
ter  toegeeigent  te  worden.    De  gemelde  Suetunius  voegt  Kalleel,  aan  de  zee  gelegen,  een  iVafenhuis  der  Romeinen  idem  H 

_ 'ernoch  by,  dathy,  ter  gedachtenilfevan  zyne  mallezegc,  zy  geweert  ,   en  wy  elders    bewezen  hebben  van  de  de  Groot 
'  aldaar  eenen  zeer  hnogen  Tooren  bouwde  ,  om  daar  op  by  waarheit  af  te  dwaalcn.    Grotius  noemt  de  plaats  niet  daar  ii>id. 
nacht,  als  op  eene  andere  P/ifl^-oj-,  lichten  ten  dienfte  van  dit  bewys  te  vinden  is,  anders  zouden  wy 't  de:i  lezer 
de  fchippers  te  branden.    Zommigcn  zyn  van  gevoelen  :  voorgedraagen ,  en  hem  daar  van  laaten  oordeelen  hebben, 

dat  Keizer  Severus  van  Caligula'' sTooxen,  die. ten  tyde  van  |  OndertulTchen  ftrydt  het  niet  dat  dit  Kalleel  van  de  Ro- 7yne  hcerfchappye  vervallen  was,  het  Huis  le  Britten ,  of  1  meinen  zou  gemaakt  geweell  zyn  tot  eene  Wapenplaats,  of 
Brittenburg  gebouwt ,  en  niet  herbouwt  zou  hebben  ,  naar- 1  Wapenhuis ,  of  wel  tot  een  ander  gebruik  ,  en  dat  de  Britten 

het  naderhant,  toen  zy  'er  bezit  van  genomen  hadden,  het  den 
naam  van  der  Britten  Huis,  of  Kalleel ,  gegeeven  mogten 
hebben.  Laat  ons  nu  wat  anders  uit  Guicciardyn  en  an- 

deren hooren.  Toen  hei  Roomfihe Ryk  ten  afgang  was  ge- 
raakt ,  hebben  de  Noormannen  het  Huis  te  Britten  vermee- 

flert,  en  ten  deele  verwoell;  eindelyk  is  't,  omdat  'er  de 
handt  met  verbeeteren  niet  aan  gehouden  wierd  ,  verval  len  , 
door  de  zee  t'eenemaal  overloopen,  en  onder  de  golven 
begraaven  geworden;  zoodat  men 'er  in  honderden  van 
jaaren  niets  van  gezien  heeft.  In  de  XVI'"  Eeuw  heeft- 
men  evenwel  fomtyts,  by  een  ongemeen  laag  zeewater, 
en  als  de  windt  het  gety  zeewaarts  injoeg,  de  grondtvef- 
ten  gewaar  konnen  worden :  in  het  jaar  15-20  kon  men  ze 
byna  twee  dagen  lang  ganfch  zien  ,  zoo  dat  de  daar  omtrent 
woonende  Itrandtluiden  daar  zeven  groote  fleenen  uit- 

haalden; op  eenige  der  zelve  Honden  Roomfche/;?/fr//'//V», 
of  Opfchriften :  zy  wierden  in  's  Gravenhage ,  ten  huize 
der  Heeren  van  Wa(fenaar ,  gebragt,  daar  ze  van  de  lief- 

hebbers der  Oudheden  konden  gezien  worden:  zie  Guic-  ƒ143. 

ciardyn  op  Arx  Britannica.  Ook  wierd  ter  zeiver  'tydt  eeu fleutel  gevonden,  die  men  achtte  den  lleutel  van  hetArce- 
naal-  of  Tuighuis  geweert  te  zyn;  hy  was  zeven  duimen 
lang,  en  van  een  zwaar  gewigt:  daar  by  noch  verfcheide 
beelden,  vaten,  potten,  lampen,  nevens  veele  vierkant- 
gebakke  rteenen.  Het  was  omtrent  Kerstydt,  een  onge- 
meene  felle  rtormwindt  had  deze  grondtverten ,  door  *t 
deinzen  van  de  zee,  ontbloot.  Men  bevondt  den  grondt 
van  dit  groot  Romeinfch  werk,  gelykde  daar  uit  gehaalde 
Opfchriften  bewyzen,  recht  vierkantig  te  zyn,  yder  zyde 
van  20  roeden  ,  of  240  voeten  ,  Rhynlandtfche  maat: 
byna  8  voeten  hoog  Honden  de  muuren  des  Kaftecls  bo- 

ven het  zandt.  Men  zag  klaar  dat  devoornoemde  grondt- 
vcllen  weêrzydts  tot  onder  de  duinen  liepen.  Heer  7'"* 

van  H^aJJenaar,  Ridder  van 't  Gulde  Vlies,  liet 'er  graa- 
ven ,  en  bemerkte  d-at  de  muuren  op  twee  plaatzen  duin- 
waarts  ingingen,  kanaalswyze,  daar  het  water  tuflchen 

Y  2  bei- 

dien  het  daar  voor  zynen  tydt  niet  geweeft  zoude  zyn. 
Anderen ,  daar  tegen ,  dat  het  Opfchrift  alleen  zulks  genoeg 
wederlegt,  door  de  uitgedrukte  woorden  die  zoo  duidelyk 

zeggen,  dat  zy,  Severus  en  Antoninus  't  {Arrnentarium) 
Wapenhuis  van  de  (XV  fc^.)  vyftiende  keurbende  {reftitue- 
runt)  weer  herrtelt  en  verniewt  hebben  ,  omdat  het  (vetu- 
Jlate  conlapfum)  door  ouderdom  vervallen  was;  by  gevolg 
was  het  toen  al  een  Wapenhuis  geweeft.  Vlytige  na- 
fpoorders  derOudtheden  zyn  van  gedachten,  dat  dit  Brit- 

tenburg, of  Huis  te  Britten ,  "Julius  Cafar  ten  (lichter  gehad mogte  hebben,  voor  Chriftus  geboorte;  of  wel  Keizer 
Claudius,  kort  na  Chrillus  doodt.  Anderen  ftellen  Dru- 

fus ,  in  't  jaar  18.  maar  de  meefte  vallen  aan  de  zyde  van 
Caligula  en  Severus;  kennen  den  eenen  voor  den  bouwer, 
en  den  anderen  voor  den  herbouwer;  oordeelende  dit  het 

waarfchynlykfte.  Doch  wy  fcheiden  'er  hier  mede  af, 
laatende  het  overige  aan  het  oordeel  en  onderzoek  van  den 
befcheiden  lezer.  Belangende  den  oorfprong  van  het  woordt 
Britten,  \  Huis  te  Britten  ,o{  Brittenburg;  het  word  daar  voor 
gehouden,  dat  deze  Sterkte  dien  naam  gekregen  heeft,  of 
wegens  de  bequaamheit  van  de  vaart  van  daar  uil^lX  Brittan- 
Kicn,  oi Engelandt ,  en  van  daar  weer  herwaarts;  of  omdat 
een  gedeelte  van  Batavia  toen  den  naam  van  Brittia  voerde, 
als  uit  Procopius  Lapacius  blykt;  of  we!  omdat  de  ftreek 
van  de  zee  daar  omtrent  de  Brittanmfche  zee  wierd  ge- 
naamt  ;  zulks  getuigt  Plinlus,  dat  d' Oceaan  van  den 
Rhyn  af  tot  de  Seine  toe  Oceanu!  Bntannicus ,  de  Brit- 
tannifche  Zee,  of  Oceaan  werd  genoemt  Op  hetvoori- 
gevan  Procopius znWenv^y  d' aanmerkingen  van  dengrooten 
Hugo  de  Groot  laaten  volgen,  die  in  zyne  Oudtheit  der  Ba- 
tavifche Rupublyk  aldus  fpreekt : ,,  Wonder  is  het ,  voorwaar, 
,,  dat  men  \n  Procopius \eeü.  dat  in  den  Oceaan,  omtrent  de 
„  uitwateringe  van  den  Rhyn,  het  Eilandt  der /Jn^i-;?  heeft 

gelegen  ,  recht  legen  Brittanniënov er  ,e\\ dit  het  bewoont 
„  wierd  van  dricderlci  Volk,  Brittons  ,  Enge  Ifc  hen  ,  en 
„  Vriezen;  d3x\t  uit  hen  vcelc  jaarlyks  naar  de  oabe- 

Guicc, 

Kiderl. 
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beiden  door  peloopcn  fchccii  te  hebben.  De  «itrtcckendc 
niuurcn,  buiten  aan 't  K allee  1  ,  meent  y1.  Jtt»i;ts  eeni^c 
rioolen  ,  gooten  ,  of  loozingen  ,  tot  wegipoelinge  van 
allerlei  onreinigheden  ,  in  den  Burgtgeweell  te  iyn  ;  maar 
dat  de  uitlleekendc  Toorens,  llaande  tcgens  den  Rhyn- 
Hroomaan  ,  waren  gevveell  om  de  kracht  van  den  afdrift  des 
Rhyns  te  breeken,  en  te  gelyk  om  lich  tegen  Zeerovers, 
Cn  anderen  ,  te  konnen  verweeren.  Middelerwyle  dat 
GnicciarJyit  ,  in  het  jaar  iffi.  bexig  was  met  zync  be- 
fchryvinge  der  Nederlanden  ,  vvierd  het  Huis  ie  Britten 
andermaal  ontdekt  tot  op  den  grondt ,  die  bevonden 
wierd  vierhoekig,  even  gelyk  in  breedte  en  lengte ,  heb- 

bende 960  Roomfchc  voeten  van  den  eenen  tot  den  an- 
deren hoek.  Voorts  zag  men  een  fchutfel  van  eenen 

muur,  llrekkende  Zuidtwaarts:  het  fcheen  dat  verder 
landtwaarts  in  de  voornaamllc  Woningen  dev.er  Sterkte 
gellaan  hebben ;  nu  van  de  duinen  overdekt.  De  grondt- 
(leenen  waren  vier  voeten  brcedt,  en  drie  hoog.  Dc  In- 
woondcrs  haalden  'er  veele  grauwe  lleenen  uit;  ook  von- 

den ly  'er  Kareelfteenen  van  gebak ke  aarde,  yder  van 
eenen  voet  in  't  vierkant,  7.00  gladt  en  gaaf  als  ofze  eerft 
verfch  gebakken  waren,  met  deze  letters  EX.  G.  1.  die 
fchynen  te  betekenen,  Ex  Germama  Inferiore,  uh  Neder- 
duitfchlandt.  Daarenboven  wierden  'er  veele  oude  Vaten, 
van  Medaillié'n,  en  andere  Antiquiteiten,  naar  de  Room- 
fche  wyze,  gevonden.  In  het  jaar  lyóz.  toen  Guicciardyn 
zyn  boek  eindigde,  wierd  dit  Kafteel  noch  meer  dan  ooit 
ontdekt;  langer  dan  20  dagen  duurende,zoo  dat  de  Inge- 

zetenen daar  omtrent  veele  duizenden  lleenen  uithaalden: 
vonden  'er  ook  noch  menigte  Penningen,  als  ook  7,eer 
fchoon  Vaatwerk,  daar  mede  op  ftont  als  boven,  Ex.Ger. 
I»f.  De  afteekening  van  den  grondt  desKafteels  heeft  hy  in 
eenc  kopere  plaat  laaten  fnyden  :  zulks  hebben  ook  ge- 

daan (  doch  meeft  in  houtfneede  )  B.  Meander,  J.  F.  LePetit, 

M.v.d.  Huuve;  Adr.Junius,  'Th.yiigertHs ,  enz.  In  eenen 
aan  beide  zyden  afgebroken  Steen  ftonden  deze  woorden, 
daar  aan  zommige  eenige  letters  ontbraken : 

EVER.  PIVS.  PERT.  AV  ■ 
MAX.  TRIB.  POT.  XIH 
NTONIN.  PIVS.  AV. 

EX.  MILIT.  LEG.  I.  ME 
ENIDIOR.  V 

Op  eenen  anderen  Steen,  vrylang  en  aan  't  een  eindt 
afgebroken  ,  ftont  een  opfchrift ,  waar  van  men  deze 
woorden  noch  byeen  brengen  kon. 
BRITANNIC.  GERMANIC.  PIVS.  FELIX 
AVGVSTVS.  PONT.  MAX.  TRIB.  POT.  XVIII 
COS.  III.  P.  P.  IMP.  III.  ARAM.  A.  DIVO.  CLAV 
DIO.  ET.  POSTEA.  A.  DIVO.  SEVERO.  PATRE 
SVO.  RESTITVTAM 

Op  eenen  toen  aldaar  gevonden  zilveren  Penning,  zag 
men  een  Borllbeeldt,  en  in  den  randt  deze  Latynfchc 
woorden,  L.  SEPT.  SE  VER.  PERT.  IMP.  De  bo- 

ven- laatilgedachte  Steen  heeft  zommigen  in  't  gevoelen 
gcbragt,  dat  Keizer  Claudius,  die  na  Caligula  volgde,  dien 
Tooren  daar  wel  mogte  gebouwt  hebben,  toen  hy  naar 

overfcheepte :  Maar  anderen  konnen 'er  geene 
■waarfchynlykheit  in  vinden;  want  deze  verminkte  Steen 
fpreekt  niet  van  het  bouwen  van  Brittenburg,  maar  geeft 
te  kennen  dat  hygeftaan  heeft  aan  het  voorde  van  eenen  Al- 

taar, door  M.  Antonius  Caracalla,  eenige  jaaren  na  dat  hy 
zynen  broeder  Geta  om  't  leven  gebragt  had ,  opgerecht. 
Behalven  dat 'er  geenen  bequaamen  zin  uit  de  I»ferij)tie  te 
maken  is,  wegens  het  ontbreeken  van  veele  letteren.  Daar 
noch  by  komt  dat  Keizer  Claudius,  toen  hy  zynen  togt 
naar  Brttanniên ,  omtrent  het  jaar  fo.  deedt,  niet  van  Ba- 

tavia afgevaaren  is;  vermits  uit  Suetonius  klaar  blykt,  dat 
hy  van  GoJJoriacum  naar  E»gelandt  fcheep  ging.  In  eenen 
anderen  aldaar  gevonden  Steen  ,  byna  geheel  afgekabbelt, 
en  uitgefleeten  door  de  kracht  der  golven,  zag  men  aan 

d' eene  zyde  voorwaarts  de  gevleugelde  Overwinning  in- 
gehouwen; en  aan  de  flinker  zyde  eenen  Arendt,  met 

deze  overgebleve  letters : 
IMP.  CAES.  ANTO  NE  AUG.  GOH.  M  TO  RV  PE 

Wederom  flont  in  eenen  anderen  Steen  een  Schip,  ge- 
lyk de  Saxen  in  dien  tydt  plagtcn  te  gebruiken.  Noch  in 

eenen  anderen  een  Mans  hooft,  met  zeer  lang  haair,  en 
eenen  langen  baardt ;  Zie  onze  printverbeelding  op  onze 
Landtkaart,  daar  alles  verder  in  word  gezien,  t  geen  de 
Heer  A. Pars, in zyncKatwykfe  Outheden, vertoont  heeft. 

Eenigcnzyn  van  gevoelen,  boven 'tvoprigc  gezegde,  dat 
L.  Sept.  Severus  zelf  dit  gebouw  dus  ZOU  geheeten  hebben, 
om  't  gemakshalven  van  volk  hier  van  daan  naar  Britan- 
niên  te  konnen  overvoeren  ;  of  omdat  op  dien  tydt  aldaar 
een  goedt  getal  Brittons ,  als  boven  aangewezen  is,  woon- 

den. Anderen  ,  dat  de  Saxen  (  Anglo  Saxonis )  het  dien  naan^s 
gegeeven  zouden  hebben,  toen  ze  van  daar  naar Britannien 
overfchcepten.  Weêr  anderen  , dat  de  naam  ontftaan  zoude 

zyn  uit  d' onkunde  van  't  gemeene  volk,  dat  daar  eenige 
Romcinfche  penningen  met  het  beeldt  der  F/<2or/tr,  cn  hel 
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Op-  of  Omfthrlft  BRITANNIA,  gevonden  hebbende, 
gewaant  lieeft  dat  dit  Huis  Britannia,  of  Britten  hiette.  T""" 
Zekerll  fchynen  die  gccncn  te  gaan  ,  d'ic  Brittenburg ,  of  het  f,''?'* 
y/w/'j Ür/V/f», afhaalen  van  dcBrittons,  die, volgens  Procu-  J' 
piits,  daar  omtrent  plagten  te  woonen  ,  en,  na  't  verval 
van  het  Roomfche  Ryk,  zich  meeller  van  deze  Sterkte 
maakten,  en  telfens  van  een  gedeelte  des  Landts  ,  of  n.de 
't  Eilandt  Br»V//V;,  daar  het  Kaflcel  mifTchien  dien  naam  Crw/. 
door  zal  bekomen  hebben:  als  boven  uit  Jlugo  de  Groot  en 

Procopius  aangehaalt  is.    Ook  zyn  'er  die  in  bedenken 
gceven,  of  het  dien  naam  niet  wel  mogt  bekomen  heb- 

ben van  oenigen  voornaamen  Romein  ,  Britannicus  ge- heeten. 

Alhoewel  de  laatftc  ontblooting  van  dit  aaloudt  Kafteel 
der  Romeinen,  in  dit  bovcnfluande  verhaal,  word  aan- 

geteekent  geweeft  te  zyn  in  de  XVI  eeuwe,  ij-óz.  toen 
het  wel  20  dagen  boven  water  bleef,  cn  'er  veele  dui- zenden Steenen  ,  en  ook  verfcheide  Gedenk ftukken 

derOudheit,  uit  gehaalt  wierden,  zoo  is  't  kenbaar,  dat de  zelve  Grondtveften  weder  bloot  hebben  gelegen  in 

Louwmaandt,  1694.  waar  door  ganfche  fchaaren  Lief- 
hebbers derwaarts  wierden  gelokt ,  zoo  om  de  gelegent- 

heit  van  deze  vcrdronke  Sterkte  ,  in  haare  uitftrekkinge, 
te  zien ,  als  om 'er  'teen ,  of  het  ander  gedenkwaardig  Oud- 
heitsftuk  in,  of  by  op  te  delven.  Noch  verfcheide  Room- 

fche penningen  ,  en  ftecnen  met  opfchriften ,  ook  beeldtjens, 

huiswerktuigen,  en  vaten  wierden  'er  toen  onder  de  puin en  tuffchen  de  ftcenen  uit  gehaalt,  A.  Pars,  in  zyne 
Katwykje  Oitdtheden ,  op  de  izi.  122.  123.  bladzydc  ge- 
meldt  ,  en  in  eene  Printverbeelding  vertoont  ;  die  w^ 
ook  hier  den  Lezer,  tot  voldoeninge  zyner  niewsgierig- 
hcit,  nevens  alle,  die  in  de  XVI  Eeuwe  zyn  gevonden, 
meeft  van  dien  geleerden  en  arbeidzaamen  Schryver  in 

't  gedachte  werk  geplaatft  ,  op  een  Tafereel  voor  't  oog 
brengen,  in  eene  vergroote  Kaart,  naar  zyne  kleine,  uit 
eene  aaloude  Schildery ,  hangende  in  't  huis  van  den  Hoog 
Ed:  Heere  van  KATWYK,  gekomen  uit  het  huis  van 
den  Hoog  Edelen  Heere  van  DUIVENVOORDEN, 

waar  in  eene  nette  afteekening  is  van  't  Huis  te  BRIT- 
TEN ,  als  ook  van  beide  de  Katwyken ,  en  d'  omleggen- 

de Dorpen  ;  daar  dan  het  volgend  byfchrift,  in  out  krom 
Duits,  mede  op  gevonden  wordt. 

,,  Defe  Fundamenten  van  den  See-tooren,  ofteVyerboet 
„  van 't  Huis  te  BRITTEN,  is  by  de  IV.  Keifer 
„KAJUS  KALIGULA,  Anno  Chrifti  40.  begon- 
„  nen,  en  by  de  V.  Keifer  KLAUDIUS  voort  ge- 
„  maakt  tot  een  See-tooren,  of  Vyerboet,  gelyk  alsKo- 
„  ning  Filadelphus ,  in  den  mond  van  den  Nyl,  door  den 
„  vermaarden  Architeö  Sujlradus  Guide,  heeft  doen  ma- 
„  ken,  genaamt  Pharos  Alexandria  ;  welken  Tooren  foo 
„  hoog  was,  dat  hy  400  ftadiën  verre  in  de  Sec  lichtte; 
„  waarom  voorfeker  is,  dat  dieKeifers  voornoemt  defen 
,,  See-tooren  hebben  doen  maken,  om  de^Schippers  daar 
„  by  geligt  te  werden,  die  gins  ende  weêr  uit  Engeland 
„  komende  waren;  waar  uit  voorfeker  blykt,  dat  defen 
„  See-tooren  feer  hoog  geweeft  is,  want  de  Fondamenten 

,,  fijnSoroedenin'tvierkant,alszcgemeeten worden  ont- 
„  dekt  fynde.  De  bovenftaande  Fondamenten ,  die  regt  op- 
„  gaan,  loopen  onder  de  Duinen,  daar  die  principale 
„  Huifinge  ondergelegen  is;  want  aan  defen  See-tooren „  dede  Keifer  KLAUDIUS  een  groote  fchoone  Huifinge 

„  maken,  't  welk  hy  noemt  den  Buide  ,  ende  was  het 
„  Tolhuis,  daar  alle  de  goederen  den  RYN  afkomende 
„  in  de  See  aan  't  Tolhuis  vertok  werden,  welken  loop 
,,  van  den  RYN  Anno  Chrifti  8óo.  door  een  groo- 
„  ten  ftorm  ende  kracht  van  de  See  verftopt  werden  ;  en- 
„  de  doe  vielen  alle  die  BOSSCHEN  ende  BOSSCHA- 
DIEN  omme  van  KATWYK  tot  NIEUMEGEN 

„  toe  ,  en  wierd  de  RYN  voorby  Vianen  en  Schoonhoven 
„  gcbragt  tot  in  de  Nlafie. 

Deze  befchryvinge,in  d'  oude  Schilderye,  ftelt  vaft  dat 
'er  eerft  een  Zee-tooren,  of  Vuurbaak  door  Keizer  KALI- 

GULA, aan  den  mondt  of  uitloop  van  den  Ryn  ,  is  ge- 
fticht,  tot  dienft  der  aankomende  of  afvarende  fchepen , 

uit,  of  naar  Engelandt,  en  dat 'er  zyn  Navolger  in 't  Ryk, KLAUDIUS  ,  naderhant  een  groots  en  heerlyk  Kafteel, 
(naar  de  Landtzyde,  als  elders  uit  blykt)  by  heeft  laaten 

bouwen,  daar  eerft  in  't  jaar  839.  als  dc  Heer  Ant.  Mat- 
theuswil,  van  word  gemeldt ;  thans  onder  de  Zeeduinen, 

ten  cenemaal  bedolven.  Laat  ons  hier  byvocgen  't  geen 
d'  oude  Hollandtfche  Kronykfchryver,  in  zyn  eige  taaie,  0.  H 
van  dit  out  Romeinfch  gebouw  heeft  aangetekent,  gelyk  Krort. 

wy  het  vinden  in  de  Katwykfe  Oudtheden  van  den  Heere  3-*/'' 
A.  PARS  ,  op  den  87  bladzydc,  geboekt.  5i>e  ïtEifCC  pfH" 
1(^1L^ia5DHI>è  lag  alle  bie  mmt  lang  W  ̂ lalicnöura/ 
en  öiimen  Defe  nJÖen/  al^  fommiglgc  oubc  ïironnUni  fciT= 
gen  /  bebc  hu  tininiccen  en  inalten  ontrent  bic  Jllianör  liaii 
ben  mm  baac  fu  in  ̂ ee  plag  te  üallen  On  ït^ClDj^ït  / 

een  33§»i2ït23'Jtïl'*i5  of  grooten  Cö-Oït^  /  cnbe  luert) 
geljcten  35n3!  C(C*CJ<)/  om  bat  Ijp  neücn  2562i.CiC3ü,i^= 
SiS€fi  oüei:  lag  /  enbe  aan  befen  iCorcn  of  23urgt  plagfinm 
te  Peitollcn  Dan  allen  goebeu  bte  ben  «iJi  ncberquaineii  / eube 







B  R  r 

tiiïie  ter  ̂ cdwart  inm  boeten,  «entte  op  befe  25urgt  fat 
een  i^iaiteicin  /  Die  öe  iCollen  bclraarüie  /  enöe  Ijabbe  rot  fpn 

Ü'^apen  ernen  ̂ cljilöt  üan  3lafuiic/  niet  een  guïben  25aac/ cn  Dan  öefcii  ïtaflelein  fwn  ijeftoinen  bic  iJJeten  ban 

25£t5ü\C(C<ej^  /  U3elnennbel^eecen  üanaiD^é^^jO'HlKia 
fijn  /  em.  JiTlaac  bit  Öni£j  en  '23IU=l^,C  toatr  jörtgii€== 
(C€i>  leit  nu  beer  in  bc  ̂ ee/  oüecmlt^  bie  affpoelinae 

enbe  aanViloeoen  be^  ̂ eeluaterg". 
Op  de  88  bladzyde  van  den  gedachten  Schryver  vind- 

men  eene  wederlegginge  van  zommigen,  die  willen  dat 
deTooren  ( van  Kaligula)  niet  op  het  Batavife  Strandt, 
maar  in  Normandyën  zou  wezen  opgerecht,  omdat  daar 
een  plaats  \s  Kirburg  genaamt,  dat  zooveel  is,  naar  hunne 
duidinge,  a\s  Kcizershurg;  waar  tegen  hy  betuigt  niet  te 

zeggen;  maar  ik  ze^^^c  ̂   (volgt 'er  onmiddeiyk  na)  dat 
KAJUS  KALIGUILA'S  togt  op  deze  Strandt  ts  geweejl  , 
CM  nergens  anders :  of  ik  vcrfla  Entropius ,  en  andere  Gefihied- 
fchryvers  niet.  Het  zy  dan  ( befluit  hy )  dat  met  dezen 
Tooren  de  eerfle  grondt  van't  huis  te  Britten  is  geleit,  of 
dat  de  Burgt  van  anderen  gefticht  is,  en  in  een  Wapen- 

huis verandert ;  het  is  zeker  dat  het  een  Wapenhuis  word 
genaamt  in  een  Marmorfteen  aldaar  gevonden :  In  welke 
klaarlyk  te  kennen  gegeeven  word,  dat  het  Wapenhuis , 
door  ouderdom  vervallen  zynde  ,  by  den  Keizer  LUC. 
SEFTIM.  SEVERUS,  enzynZoon  M.  AURELIUS 
ANTONINUS  wederom  opgerecht  is  door  hunnen 
Gezant  in  deze  Landen,  Valerius  Pudevs  ,  en  Cecil.  Bato, 

Overfte  van  't  voorfchreven  Wapenhuis.  De  Marmor- 
fteen,  daar  ik  van  fpreeke,  is  voor  den  dag  gekomen  in 
het  jaat  onzes  Heeren  15-20.  [waar  van  de  grootte,  de 
bewaarplaats,  en  't  opfchrift  boven  gezien  wordt.] 
.  Verder  vindtmen  op  de  loi.  en  loz  bladzyde,  van 

't  gemelde  boek  ,  een  betoogend  bewys  ,  uit  eene  fterke 
gilling  opgemaakt,  dat  deze  hooge Tooren  of  Vuurboet 
van  Keizer  KALIG  VLA  hier  te  plaatze  gedicht  zy,  zoo  uit 
het  berecht  der  Zeeluiden,  dat  zy  meer  dan  eenehalvemyl 
in  zee,  van  voor  Kat  wyk  af,  den  grondtflag  en  de  ryzen- 
de  muraadje  van  eenen  TOREN  befpeuren,  aan'tftooten 
van  Haaken  en  Schuifboomen  op  (teen  en  yzerwerk :  als 
(opdat  de  Schryver  het  gefchil ,  (fchryft  hy)  wegens  den 
Stichter  van  dit  gevaarte,  glad  de  keel  affnyde)  omdat  deze 
plaats  in  zee  noch  tegenwoordig,  van  de  Vilfchers  en 
Zeeluiden,  dien  hun  leven  nooit  de  naam  van  KALIGULA 

voor  d""  oor  en  is  gewaait ,  de 'Toren  van  KALLA,  o/,  kort- 
heitshalven,  op  KALLA  word  genoemt;  'tgeen,  zyns 
achtens,  een  onwankelbaar  bewys  is,  dat  KALIGU- 

LA hier  van  de  Stichter  zy  te  houden;  want^  vervolgt 
hy  ,  waar  nit  doch  anders  is  deze  benaming  in  den  mondt 
der  Zeeluiden  geraakt ,  dan  door  eene  van  hand  tot  hand  ont- 
fange  overlevering.,  en  verkorting  van  den  naam  KALIGU- 

LA ,  die  by  onze  Voorouderen  anders  dan  by  de  Romeinen  uit- 
gefproken  ;j?  V  Geen  ik  u  hier  zeggc  ,  befluit  hy  ,  is  my  niet 
by  eenen  ,  maar  by  verscheidene  KATWYKERS  ,  VtJJchers 
en  Zeeluiden  ,  die  elk  van  den  anderen  niet  vjijlen  ,  verzekert. 

„  TuflTchen  dezen  Tooren  en  het  Huis  zelf  (vervolgt  hy ) 
„  verneemen  zy  oude  Struiken  ,  en  Stronken  van  Boo- 
„  men,  waar  aan  nu  en  dan  de  Netten  gefcheurt  wor- 
„  den  ,  zulks  men  die  plaats  in  't  vilfchen  moet  myden; 
„  en  vermoedmen  dat  dit  de  Boomgaardt geweefi  is  aan  zoo 
„  magtig  een  Huis  Op  de  104  bladzyde  vind- 
men  eene  gilling,  tot  ftavinge  van  de  vermaakelyke  gele- 
genheit  van  dit  groot  en  vermaart  Kafteel.  ,,  Dat  dit 
,,  Huis  ( leeftmen  daar  )  oo\i  op  geen  dorre  Strandt  heeft  ge- 

ftaan als  het  zich  nu  vertoont,  maar  eertyds  in  groen 
in  vruchtbaar  Landt  ,  word  waarfchynlyk  mede  gcgift, 

„  devvyl  men  de  voornaamlte  Kafteelen  van  een  Landt 
,,  zoo  niet  gewoon  is  te  plaatzen,  hebbende  de  Natuur  16 
„  eeuwen  tyt  gehad  ,  om  dit  geheele  wezen  der  Landt- 
„  ftreeke  zoo  te  veranderen ,  en  de  Zee,  tot  aftpoelinge 
„  en  opHokkinge  ,  haare  krachten  te  beproeven;  waar 
„  van  wy  zelts,  in  de  laatfte  20  jaaren  herwaarts,  zoo 
„  veele  veranderingen  gezien  hebben  ,  van  afgefpoelde 
,,  Huizen,  Herbergen,  Duinen,  eens  elf  Huizen  tefFens. 
Waar  mede  wy  dan  van  het  Huis  te  Britten.,  naar  ons 
bellek  genoeg  uit  de  woede  zee  opgedolven ,  affcheiden ; 
alleen  dat  wy,  het  geen  'er  de  Heer  M.  Alting  van  heeft 
aangetekent,  hier  op  noch  laaten  volgen. 
Van  het  Huis  te  Britten.,  het  welk  de  latere  fchryvers 

in  hunne  taaie  Brittenburg  genoemt  hebben,  (fchryft  de 
Heer  Altmg  in  het  eerfte  deel  van  zyn  werk  ;)  Dat  de  Schry- 

i/P./.vers  der  jaarboeken  noch  den  tydt  ,  noch  de  wyze  van 
1J.109.  deszelfs  ondergang  hebben  aangeteekent,  hoewel  het  niet 
TA  4<f  onwaarfchynlyk  is  ,  dat  men  zulks  aan  de  verwroedheit 
W  van  de  zee,  of  van  de  Noormannen  ,  of  aan  die  beide, 

moet  toefchryven.  Dat  zynen  naam  in  't  Latyn  by  nie- 
mantvan  d' Ouden  gemeldt  wordt:  dat  de  oorfprong  van 
den  naam  onbekent,  en  van  geen  menfchelyk  verdandt, 

tcrwyl  'er  niemant  van  rept  ,  na  te  vorfchen  is.  Ins- 
gelyks  hadt  hy  op  een  andere  plaats,  in  het  eerde  deel, 
eene  giffing  dien  aangaande  voorgedragen.  Want  aldaar 
handelende  van  het  middelde  gat  van  den  Rhyn  (  ofiium 
Rheni  medittin)itgt  hy,  dat  de  Ouden,  fpreekende  van  een 

f.  jllt, 
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eenig  gat  van  den  Rhyn  ,  daar  door  verdaan  hebben  dezen 
Stroom,  die  door  Leiden  tufithen  de  duinen  van  Catwyk 
en  Noortwyk  loopt  ,  als  in  dien  tydt  de  voornaamde 
zynde ;  dcwyl  daar  de  meede  fchepcii  aanquamen  :  en 
vermits  dit  gat  het  bed  gelegen  was  om  den  voorraadt  op 
te  voeren  naar  zoo  veele  Sterkten  en  Magazynen ,  die 
op  den  flinker  oever  van  dezen  droom  lagen.  Ammianus 
Marcellinus  getuigt  ,  dat  de  Britanniers  gewoon  waren 
hunnen  voorraadt  hier  naar  toe  over  te  brengen,  en  dat 
Zofimus  fciiryft,  dat  men  gewoon  was  het  kooren,  dat 
uit  Britannièn  was  overgevocrt,  met  klcindere  vaartui- 

gen den  Rhyn  op  te  brengen.  Of  nu  het  Kadcel  ,  zegt 
hy,  het  geen  men  voorgeeft  ,  doch  zonder  bewys  van 
eenig  oudt  Schryver,  dat  op  den  flinker  kant  aan  het  gat 
van  dezen  droom  weleer  gelegen  heeft,  daar  van  daan 
den  naam  van  Brittenburg  gekregen  heeft  ,  zou  ik  met 
Junius  niet  wel  durven  verzeekeren.  Maar  in  het  tweede 
deel  verklaart  hy ,  op  het  woor^i  Brittia.,  dat  het  hem  moeit 
zulks  gezegt  te  hebben;  dewyl  hy  gid  den  oorfprong  van 
deze  benaming  te  hebben  gevonden  en  ontdekt  by  Proco- 
pius.  Want  deze  Griekfche  Hidorifchryver ,  die  geleeft 

heeft  onder  Keizer  "Juftinianus  ,  maakt  gewag  van  een 
landt,  het  welk  hy  Brittia  noemt,  waar  van  niemant  vaa 
allen,  die  voor  of  na  hem  geleeft  en  gefchreven  hebben, 
vermeldt.  Echter  is  het  by  hem  geen  gering  Eilant  in 
den  Oceaan  ,  dicht  by  de  gaten  van  den  Rhyn  leggende, 
naar  den  kant  van Br/>«?/?«/é»  ,  wordende  bewoont  van  drie 
Natiën,  namentlyk  Britanniers.,  of  Bretoenen.,  Anglen ,  tn 
Friezen.,  en  in  't  byzonder  bedicrt  van  zyne eigene  Konin- 

gen ;  daarenboven  zoo  volkryk  ,  dat  hetzelve  jaarlyks 
Volkplanters  heeft  kunnen  uitzenden  naar  de  kuden  der 
Francken  ,  die  toen  van  bewoonderen  ontbloot  waren  : 
ja  dat  het  by  hunne  Gezanten  aan  Keizer  Juftinianus  de 
zyne  gevoegt  heeft;  om  midchien  (het  welk  men  van 
de  Franken  vad  weet)  te  verkrygen  ,  dat  dit  Eilants 
Koningryk  ,  van  het  Roomfche  Ryk  ,  voor  vry  mogt 
verklaart  worden.  Het  is  niet  zoo  zeer  te  verwonderen 

(gaat  de  Heer  Alting  voort )  dat  'er  zoo  fchielyk  een 
eilandtin  den  Oceaan  opgekomen,  en  wederom  in  't  kort 
verdweenen  is  ,  als  dat  het  gerucht  van  zoo  groot  een 
Wonderwerk  ,  het  welk  noodtzaaklyk  den  ganfchen 
aardtbodem  mod  vervult  hebben  ,  Procopius  alleen  ter 
ooren  gekomen  is.  Ik  zou  derhalven  denken,  dat  hy 
verhaalt  het  geen  verwardelyk  in  Griekenlandt  bericht 
wierd,  van  het  onlangs  voorgevallen  overtrekken  der 
Anglen  en  Vriezen  naar  Britannièn :  en  hoe  men  hun  daar 
toégelaaten  heeft  mede  deel  te  hebben  aan  het  Koningk- 
ryk,  het  welk  aldus  \a.n  Britoenen.,  Anglen,  en  Vriezen 
te  gelyk  bewoont  wierd  :  welke  volken  onverfchillig 
onder  den  anderen  eenen  gedurigen  handel  en  gemeen- 
fchap  met  hunne  Landtsluiden ,  die  over  zee  aan  de  gaten 
van  den  Rhyn  woonden,  behouden  hebben,  malkande- 

ren van  weerkanten  dikwyis  Hulpbenden  zendende  ter 
plaatze  daar  men  ze  van  nooden  hadde.  En  opdat  dit  oog- 

merk nergens  door  zou  worden  verhindert  ,  dat  zy,  op 
de  grondtveden  van  het  oude  Kadeel  ,  een  niew  aan  het 
middelde  gat  van  den  Rhyn  hebben  gebouwt,  of  verbee- 
tert,  het  welk  zy  ook  den  niewen  naam  van  Br;/;/^?  ge- 

geeven hebben:  doch  geenzins  dat  zy  op  een  Eilandt  van 

den  Oceaan,  het  welk 'tot  dien  tydt  toe  onbekent  was  ge- weed,  een  niew  Koningkryk  gedicht  zouden  hebben. 
Verder,  dewyl  zy  hunne  grenzen  tot  aan  dezen  kant 
desRhyns  uitgezet  hadden,  en  zy  daar  over  verfchil  kon- 

den krygen  met  de  Francken.,  dat  zy  derhalven  hunne 
Gezanten  ook  naar  den  Keizer  hebben  gezonden,  om 
uit  te  werken  ,  dat,  in  al  het  geene  zy  binnen  de  oude 

grenzen  van  het  Ryk  bezaten,  zy  in 't  vervolg  de  zelfde 
vrydommen  mogten  genieten die  Je  Francken  in  het  hunne 
hadden.  Indien  Procopius  de  zaak  op  deze  wyze  verhaalt 
hadde,  niemant  zou  hem,  hoewel  hy  de  eenigde  in  dezen 
is,  geweigert  hebben  geloof  te  geeven.  En  aldus  zou 
men  eindelyk  ook  fraaije  kennis  krygen  van  den  oor- 
fprongk  van  het Br/«(/?>?» Kadcel,  het  welk  in  onze  landts- 
taale  't  ïDulé  tt  25:itten  wordt  genoemt. 
BRITTËNBURGH.  Een  oudt  Roomfch  van  de  zee 

ingezwolgen  Kadeel;  Zie  BRITTEN.  ('T  HUIS  TE) BRITZENBURGH.  In  een  zeer  oudt  Vriefch 

Kronykjen  ,  met  de  handt  in  Monniken-Latyn  gefchre- ven, ook  in  deVriefche  aantekeningen  ,  vindt  men,  dat 
omtrent  het  jaar  1290.  een  uur  gaans  van  Leeuwarden 
Noordtwaarts  op  ,  een  fundament  van  een  oudt  zeer 
zwaar  en  dik  Kadeel,  nauwelyks  drie  voeten  onder  de 
aarde,  ontdekt  wierd,  en  binnen  den  omtrek  een  roode 
vierkante  deen,  daar  een  Latynfch  vers  op  dont,  dat 
voor  veele  jaren  aldus  is  vertaalt. 

Lib. 

XVIII.l. 

Lib,  m. 

fol.ï(). 

Bat. 

cap.  i  Cu 

B.Kearh- 
derde 

Antiq, 

Germ, 

Britzenburg  ben  ik  gênant 
Ter  eere  Britzanus  wel  bekant. Kron. 1/.  Friesl, 

Vier  treeden  Oodelyker  van  dezen  deen  af,  vondtmen  ƒ.177. 
een  fundament  van  diergelyke  deencn,  als  den  bovenge- 
melden.   Men  kon  niet  anders  afneemcn    of  't  was  de 

y  3  grondt 
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Idem 
Wi'ijem. 
ibid. 
Neander 
ibid. 

Idem 
Winfem. 
ii:  z.yne 
htfchr. 
achier 
ds  Krm. 
Idem 

ibid. 

M.  Al- tingKoC. 
(sierm, 
InfP.u. 

fiO. 

Htuve 

ü'in/em 

grondt  vnn  ccnc,  voor  mciiii^te  van  jaren,  daar  op  ge- 
ttuaii  hebbende  ,  en  vervalle  K.apt'1.  Daar  wierden  vier 
Iteene  Tomben,  ot  Graüteeden,  in  gevonden:  Up  cene 
der  zclver  llout  dit  oplchritt. 

BRITZANUS  lOULSMA 
1)  K  b  '  E  N  S  Ü  R    F  R  I  S  I H  I       S  E  P  U  L  T  U  S 
OBllT  ANNO  992.  3  ID  FEBRUARII. 

Dat  is 

Britzauus  youlfma  y  Befihermer  van  Frieslandt  ̂   legt  alhier 

hcpat  c».  Ily  is  de»  1 1  t'cbrnaritis  in  jaar  992  overlede». 
Toen  men  de  Tombe  opende,  vondmen  'er  een  lyk,  ne- 

gen en  een  halve  voet  lang  in  ,  met  eeneii  vreesiyk- 
grooien  baarde;  maar,  aangerocrt,  verviel  alles  tot  (lof. 
De  twede  Tombe  gat  tc  kennen,  dat  het  lyk  van  lljia 

'JmljWia  broeder  van  Britzanrts,  daar  in  bellotcn  lag: 
welke  beide  l^neslandt  lang  belchermt  hadden;  onder  zyn 
graffchrirt  llont,  dat  hy  overleden  vvasin't  jaar  993.  De 
derde  Tombe  was  van  Jcltze  Joulfma,  gaf  door  't  op- 
Ichrit't  berigt ;  dat  hy  de  Noormannen  uit  Vricslandt  verdre- 

ven hadde,  en  overleden  was  in't  jaar  998.  In  de  vierde 
Tombe  lag  llotza  JoHlfina,  die  ook  de  Noorm^Kney/  dik- 
maals  weggejaagt  ,  en  de  Stadt  Uitgang  (nu  't  Dorp 
Berlicum)  ganlch  verwocft  hadde ;  't  geen  de  HeerSchotanus, 
in  zync  Befchryving  van  Frieslay^dt,  fol.  i8S.  wederfpreekt , 

en,  als  eenc 'dwaling ,  wederlegt,  naardien  deze  Hotze 
'Jo:df>yin die  een  Befchermer  was  van  Frieslandt ,  en ,  met 
behulp  van  den  kloeken  Tuytkumer,  de  Noormannen  me- 

nigmaal verdreven  had,  de  Stadt  Uytgong  niet  kan  gera- 
feert  hebben.  D'  Uitgongers  waren  dan  zyne  vrien- 

den ;  (vervolgt  de  Schryver)  en  daarom  moetmen 
hier  zyns  achtens  leezen  :  (te  wecten  ,  in't  vertaalde 
Graffchrift,  by  hem  te  vinden)  Uytgong  was  om  my gera- 
feert:  Dit  willende  ïcggen  ,  dat  de  Noormannen,  uit 
wraake  en  toorn  tegen  iJotz.e  Juu/fina,  Uytgong  hebben 
verwoed:,  omdat  d'lnwoonders  dezer  plaatze  Hotze  Juul- 
j'ma  byüandt  gedaan  hadden.  Hy  was  de  laatile  van  dat 
gellachte. BRITZUM,  een  der  veertien  Dorpen  van  de 
f^riefche  Grieteny  Leeuwerderadeel ,  onder  't  quartier 
Ooftcrgoo.  Aldaar  leggen  de  Lettinga-  Staten  of  Huizen. 
Eertydts  heeft  'er  een  Tol  geweell  ;  ter  dier  oorzaake 
ook  Letsgae-Staten  geheten,  vermits  de  Schepen,  wegens 
den  gedachten  Tol,  in  hunne  voortvaart  belet  wierden  : 
naderhandt  is  die  naam  in  Lettmga  verballert.  Bntzum 
heelt  Kerk  en  Predikant ,  llaunde  onder  het  ClaUls  van 
Leeuwarden.  In  dit  Dorp  telt  de  Gedachtenis  ( zegt  de 
Heer  Schotanus)  zeven  of  acht  Stinfen:  rot  een  bewys 
van  de  razerny  tufTchen  de  Schieringers  en  Verkopers. 
BRITZWAERT,  ook  BRITSWART  en 

BRITZWERT,  een  der  zefticn  Dorpen  van  de Vrie- 

fche  Grietenye  Baarderadeel ,  onder  't  quartier  l^^ejler^oo. 
De^Prcdikant  van  Britzwaert  en  IVieuwert  ftaat  oiïder 
't  Claffis  van  Sneek. 

De  Heer  Schotanus  heeft  van  dit  Dorp,  in  zyne  Be- 
fchryving van  Frieslandt fol.  208.  het  volgende  :  ,,  Brits- 

„  werdt  ,  als  of  men  zcide  Brit/en-  dat  is,  gebroken 
„  waerdt,  is  afgefcheurt  van  Wieuwerdt;  des  Kerks  Pa- 

„  troon  was  S.  Jurjen.  In  't  huis  van  de  Paflorye  plagt „  een  yzere  koe  bewaart  te  worden,  die  fgewydt  zynde) 

„  by  't  opdraagen  der  dooden  ,  voor  of  achter  't  lyk 
„  wierd  naar 't  kerfhof  gefleept,  wanneer  de  nagelatene 
„  eene  levendige  koe  aan  den  Prieller  vereert  hadden  , 
„  om  voor  de  Ziele  des  afgcftorvenen  te  bidden.  Ik 
„  hebbe  (  vervolgt  hy )  in  myne  kindtsheit  de  ftukken 
„  noch  gezien. 
BROEK,  BROEKHUYSEN&c.  zie  op 

BROUK,  BROUKHUISEN,  enz. 
BROEK.  BROEKHUYZEN:  de  geheele 

ftreek  daar  Langebroek  is  ,  Broekhuizen en  Hurdenbruek 
enz.  en  een  weinig  beneden  Duurflede ,  langs  den  rechter 
oever  van  den  Rhyn  tot  aan  Adeiveteringe  ,  of  d' oude  H''a- 
teringe.,  meent  de  Heer  Alting  dat  men  verllaan  moet 
düor  BRUOCHE,  zynde  een  Landtftreek  of  Landtgoet, 
gelyk  Keizer  Henrik  de  vierde  het  noemt,  hetwelk  hy 

gcfchonkcn  heeft  aan  St.  Pieter,  om'  dien  te  verzoenen  , tot  herbouwinge  zyner  Kerke,  die  in  den  jaare  1077. 
door  den  brandt  verteert  was.  Het  rechtsgebiedt  hier 
over  heeft  de  Kerkvoogt  van  Utrecht,  volgens  de  nu 
menigmaal  aangehaalde  regilters  ,  in  het  jaar  1289.  met 
eede  voor  zyne  Kerk  bekragtigt.  Buchelius  meent  dat  dit 
BRUOC^HE  Broekhoven  zoude  zyn. 
BRüEGEL,   by  andere  BRUEGEL  ,  BRUGEL, 

maar  gemeenlyk  by  ons  BREUGEL,  een  Dorp  in  de 
Meijerye  van  's  Hertogen-Bofch ,  onder 't  quartier  van 

.  Pede-  of  Pecl-Landt;  zie  op  BREUGEL. 
BROERSMA.  Een  Adelyk  huis  in  de  Vriefche  Griete- 

rye  Kollumer-Iandt  ,  onder  't  quartier  Oo(k-r!?oo. 
BROERSMA,  (WIGBOLD  VAN)  Com- 

mandant van  dczcu  Staat  binnen  Cocvorden.    Vermits  , 
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toen  Koning  Lodewyk  de  Xiy.  ( aan  zyn  fnocr  ge- 

kregen hebbende  dei'i  Keurvorft  en  Aartsbill'chop  van Keulen,  nevens  den  Billchop  van  Munller ,  te  lande,  en 
Karei  den  II.  Koning  van  Engelandt  ter  zee)  in  het  jaar 
1672.  zoo  plützelyk  in  den  Vereenigden  Staat  der  Neder- 

landen waSgevallen  ,tegens  hem  vermoeden  viel  dat  hy  met 

Chrijl'iffel Bernhard,B:jj'cbop  van Munjler ,  heimely  k  verltundt hield,  maakten  de  Staten  Generaal  zwarigheit  om  zulk 
eene  Veiling  van  aangclegenheit,  in  geval  van  belegerin- 
ge,  hem  toe  te  vertrouwen.  Zy  zonden  hem  dieshulven 
een  patent,  om  met  het  Leger  van  zyn  Hoogheit  Prins 

l^iliemvan  Oranje  naar  dcn7]/'el  tc  gaan,  endaar  in  alsCo- lonel  .te  dienen.  Hy  verzocht  zeer  llerk  dat  zytien  Zoon , 
Ritmeeller ,  en  te  Groningen  in  bezetting  leggende ,  in  zyne 

plaats,  als  Commandant  b'mncn  Cocvorden mogt  worden 
aangelieit  ;  maar  wierd  afgeflagen  ,  op  't  vertrouwen  , 
dat  niemant  deze  Sterkte  beter  befchermcn  zou,  dan  de 
Lieutenant  Colonel  Jan  van  Burum  ;  aan  wien  het  Com- 

mando, gedurende  het  afwezen  van  den  Colonel  en 
Conunandant  j[irotfr/i»7rt ,  opgedragen  wierd.  VtinBurum 

molt  het  tegen  zyncn  wil ,  en  alle  aanzoekingen  om'er  van 
ontllagen  te  zyn,  aanueemen.  Nadat  de  Hoofden  van  de 
Bezetting  te  Coevorden  met  de  Munjlerfchen  ,  toen  voor 
die  plaats  gekomen,  verdraagen  waren,  tegen  betuiging, 
wil  en  dank  van  den  Commandant  van  iJw«»2,  trokken 
de  Vyandtlyke  troepen  terftondt  binnen  :  kort  daar  na 
quam  'er  BtJJchop  Chrijlnjfel  Bcrnard.,  vergezelfchapt  met verfcheide  üverften  ,  en  daar  onder  den  Colonel  en 

Commandant  U-lgboldt  van  BroerJ'ma  ,  ook  in.  Hy  had 
eenigen  tyd  voorheen,  te  Deventer  leggende,  veel  tot  de 
fchendigc  overlevering  van  die  Stadt,  aan  den  Biflchop 
van  Munjler,  toegebragt,  en  was  toen  tot  hem  overge- 
loopen.  Eenige  hebben  gcfchrevcn  ,  dat  Bilfchop  Ber- 
nard  hem  weer  ten  Commandant  van  Coevorden  aanftel- 
de  ;  maar  dat  is  een  misflag :  want ,  zegt  Valkenier  ,  Bif- 
fchop  Bernard  beminde,  even  eens  als  Antigonus ,  en 
Philippus  van  Macedoniën ,  de  verraderyen  wel,  maar  ver- 

trouwde de  Verraders  niet.  Daar  op  volgde  dan  ook  den 
ir  Auguftus  1672.  zyne  fententie,  die  in  de  Stadt  Gronin- 

gen, onder  trom-  en  trompet-gefchal,  tegen  li'igboldt  van 
BroerJ'ma  ,  Colonel  en  gewezene  Commandant  van  Coe- 
verden,  afgekondigt  wierd.  D' Inhoudt  was:  dat  hy  door 
zyne  verraderyen,  zoo  in't  overgeevcn  van  Deventer., 
als  door  zyn  overloopen  tot  den  Vyandt,  crimen  Lcj\e  Ma~ 
jejlatis  hadt  begaan  ;  dat  hy  ter  dier  oorzaake  vervallen 
was  van  alle  waerdighedcn  en  bedieningen,  en  alle  zyne 

goederen  verbeurt  hadde;  dat  hy  ook  ,  indien  hy  t'ceni- 
ger  tydt  in  handen  van  de  Jultitie  geraakte,  met  den 

zwaarde  geftraft  zoude  worden  dat  'er  de  doot  na  volg- 
de. Hy  was  een  Edelman  mm  Ae  Groninger  Ommelanden : 

hadt  eenen  tydt  lang  Prins  Frednk  Hendrik.,  als  Edelman 
van  de  kamer,  gedient,  wierd  daar  na  Kapitein,  voorts 
Overite  Lieutenant,  Colonel,  en  Gouverneur  van  Coezw- 
de-n.  In  't  jaar  165-9.  had  hy  't  Gouvernement  gekregen; 
zie  voorts  op  COEVORDEN. 
BROKE  is  een  Dorp  in  Ae  M'^olden of  liever  is  het 

voornaamde  van  het  Oldampt.,  zynde  de  woonplaats  van 

den  Drod  ,  en  verdeelt  in  twee  zeer  groote  Kerj'pelen  of 
Parochiën:  aldus  genaamt  van  Menco  van  U^erum ,  heden- 

daags Zuid-  en  Noordt-broek.  Beide  leggen  byna  even  ver, 
te  weeten,  ruim  vier  uuren  gaans,  van  de  Stadt  6Vo»/V]j<?». 
Maar  men  vindt  ook  dat  de  benamiiige  van  BROKA  aan 
het  geheele  Ampt  gegeeven  is  ,  en  wel  zoo  ,  dat  het 
zelve  verdeelt  word  in  Ooft-  en  IVeftbruke;  gelyk  te  zien 
is  by  den  Schryver  van  het  vervolg  van  Mencu  ,  dewyl 
Astawotda  by  hem  een  Dorp  is  van  Oojlbroka. 
BROKÖPE  is  een  zeer  groot  Dorp  in  iy^e/Z/w^wr/- 

Ooftcinde het  welk  een  Grietenye  is  van  de  Wolden, 
paaiende  aan  Drenthe  {Trenta)  beginnende  aandonts 
omtrent  het  Bos  van  BaduheK'ria  ,  daar  de  dreek  van  Holt- 
pade  ophoudt.  Het  perkamenteboek  van  Utrecht  plaatd 
dit  dorp  aan  den  weg,  die  door  het  Veen  naar  Drenth 
loopt.    Hedendaags  word  het  verdeelt  in  4DIÖC-  en  JjJue- 

BR(JNK HORST,  een  klein  Stecdtjen  in  Neder- 
landt,  aan  't  Graaffchap  Zutphen  ondcrhoorig  ;  het  legt 
aan  den  7//^/,  omtrent  op  de  helft  tulfchen  /.utphen  ca 
Doesburg.  Het  is  een  klein  Graaffchap  ,  hebbende  zynen 
eigen  Heer  en  Grave.  Jooft  (Heer  van Bronkhorft )  heeft 
zich  de  eerde  van  deze  geweze  Heerlykheit  Grave  gc- 
fchreven  ;  hy  dorf  in 't  jaar  i5f  3.  Deze,  eerd  Heerlyk- 

heit ,  daar  na  Graaffchap  Broy/khorft,  zou  haar  beginfel 
en  wasdom  aan  Keizer  Henrik  den  VU.  uit  het  huis 

Luxemburg ,  en  zynen  zoon  Jan.,  in  't  jaar  1311.  Koning 
van  Bohernen  geworden,  verfchuldigt  zyn:  van  hen  zou- 

den dezeHceren  (ook  lang  voorheenc  uit  het  Gedachte 
der  Roomfche  Colomnéfen )  niet  alleen  afdaalen;  maar 
ook  magt  hebben  ontfangen,  om  de  Burgt  xmBronkhorft^ 
tulfchen  Doesburg  en  Zutphen  aan  den  Yffel,  te  mogen 
bouwen  ,  groote  munt  te  daan,  en  in  hun  wapen  eenen 
witten  Leeuw  op  een  roodt  Veldt  te  voeren  ;  welke 
Leeuw  naderhaut  met  den  Leeuw  van  Limburg  vermengt 

is, 
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is,  fcdcrt  Gravc  "Jeurtaan  van  Limburg.,  Irm-  O?  Erm- 
gard.  Vrouwe  van  iVifc/j ,  ten  huwclyknam,  die  naafte 
Erfgenaam  van  den  kinderloozenyoo/?  va-aBronkhurP:  Was  : 
Dus  word  die  van  Hamelman  en  Tefchenmacher  verhaalt, 
doch  niet  beweien ;  volgens  gewoonte  van  veele  Schry- 
veren,  zich  dikmaals  in  piuimflrylveryen  vry  meer,  dan  de 
waarhcit  kau  lyden,  toegcevende.  In  den  Oorlog  tuf- 
fchen  de  Vcreenigde  Nederlanden  en  Spanjcn  ,  is  het 

j(fchen-  Steedrjen  13RONKHOR ST  zeer  verwoell :  maar  het 
Kailccl ,  vry  llerk,  is  blyven  (laan. 
BRONKHORST,  (HEEREN  VAN)   in  het 

Graatïchap  Ztitphen.    Van  de  rechte  verzeekertheit  hun- 
nes oudften  oorfprongs  is  in  de  vorige  polt  gefproken. 

OndertufTchen  is  het  zeeker ,  dat  het  üellacht  der  Bronk- 
horftcn  hoog  in  Adel  en  Oudtheit  bekent  ftaat.    Het  is 
een  al  vry  grys  fpreukjen  ia  Gelderlandt  en  Zutphen:  dat 
die  ̂ zxxBerg  de  rykften;  die  wanBronkhorftdQ  cdclrten;die 
van  Baar  dc  oudllen ;  die  van  IVifch  de  ftoutllen  zyn. 
Onder  de  eerfte  bekende  Hceren,    die  den  naam  van 
Bronkhorjl  gevoert  hebben  ,   vindtmen  in  de  Gclderfche  en 
Utrechtfche  jaarboeken  ,    Heer  Jan  van  Bronkhorjl  ,  die 
Maria  van  Arckcl  ten  echte  hadt;  zy  was  de  dochter  van 
Heer  Jan  van  /krekel  den  1.  op  of  ontrent  het  jaar  1034 
bekent.     Wtllem  van  Bronkhorjl  op 't  jaar  iiif.  Adam 
van  Bronkhorjl  .fOmxx^nt  1131.  ten  tyde  van  Coenraad.,twte- 
de  Grave  van  Gelder.    iy\llem  en  Gysbert  van  Bronkhorjl , 
op  1190.    Gysbert  van  Bronkhorjl  ,   wederom    op  1233. 

[f'illemHeeT  van  Bronkhor/l ,  op  1271.  Eenen  anderen  Heer 
Gysbert,  en  ecnen  Heer  U^illem  van  Bronkhorjl op  1311.  en 
1312.  Jan  van  Bronkhorjl Proofl:  van  Oudcinunftcr ,  heeftin 

'tjaar  1322.  (volgens^-  J-  Pontanus    cnj.de  Beka)  voor 
eenen  korten  tydt  ,   den  BiJJchoplyke»   Utrechtjchen  Jloel 
bezeten,  doch  wierd ,   uit  nydigheit,  afgezet:  in  het 
jaar  1340.  of  1341.  is  hy,  op  het  aanhouden  van  Grave 
Reinald  van  Gelder voorde  tweedemaal  verkoren  ,  doch 

van  den  Paus  niet  aangenomen,  noch  beveftigt.  Op'tjaar 
vNicol.  1^97.  vindtmen  de  naamen  van  Heer  Frederik,  en  Heer 
P.a       Gysbert  van  Bronkhorjl ,  ent.         .  1 
Didmh.     De  mcefte  Schryvers  haaien  dit  Oudt-adelyk  Neder-  I 
deEftfc.  landtfch  geflacht  der  Bronkhorjlen  van  de  oude  Hertogen 
Germ.in  van  Luxemburg  af.    Voor  den  eerften  Stamvader  rekenen  j 
Joh.  a.    x^j  If^illem.,  Heere  van  Bronkhorft  ,   in  de  tiende  Eeuwe  \ 

overleden  ;   hy  liet  twee  zoonen  na,  Floris  en  Gysbert,  , 
gewonnen  by  Cunigunda,    dochter  van  Grave  Maurits  van 
Oldenburg.    Heer  Gysbert  ging  in  een  Kloofter  ,  wierd 
BiiTchop  van  Brémen  ,  en  llorf  in  het  jaar  .  .  .  Heer 
Willem  ,  zoonszoon  van  Floris ,  won  by  zyne  Gemalinne 

Jühanna  van  Batenburg  ,  die  hem  door  't  huwelyk  deze 
Heerlykheit  toebragt ,  Heer  Gysbert ,  d!\e ,  door  huwelyk, 
de  Heerlykheit  Borkulo  zyne  vaderlyke  goederen  inlyfde,' 
en  door  zyne  echtgenoote  Vader  wierd  van  Gysbert  den IL 
Diderik,    en  Rogier.     Heer    Rogier   bleef  ongetrouwt. 
Gysbert  de  IL  en  Diderik  hebben  twee  liniën  of  takken 
gemaakt,  de  Bronkhorjlifche ,  en  de  Batenburgjche  genaamt. 
De  Bronkhorjler  Stam  Üorf  uit  met  Jodocus  ,  of  Joojl  van 
Bronkhorft  ,     die    zich    allereerft  Grave    van  Bronkhorjl 
fchreef,  in  het  jaar  i^Si-  Diderik,  zoons  zoon  van  den 
gemelden  Diderik,  liet  wel  vier  zoonen  na,  die  ook  kin- 

deren kreegen  ;  maar  echter  is  die  Linie  heden  volkomen 
uitgeftorven :  zoodat  'er  noch  maar  alleen  in  wezen  van  is  de 
Nakomclingfchap  van  Heer  Hennk  totGronsveldt  en  Rim- 
burg\   zoon  van  den  gemelden  Diderik,  by  Catharina, 
dochter  van  Henrik,  Heere  van  Gronsveldt  en  Rimburg; 
onder  wiens   nakomelingen  Jodocus  MaximiUaan ,  in  het 
jaar  1867.  over] eedt;  nalatende  Otto  Willem,  eenen  geleer- 

den Heet :  doch  in 't  jaar  1703  noch  ongetrouwt,  zynde 
Sujfragaan  en  Vicaris  Generaal  des  BiJJchops  van  Ojnahrug- 
ge  :  zyn  titel  is,  Otto  Willem,  Grave  van  Bronkhorjl,  tot 
Gronsveldt  en  Eberjlein,  Vryhcer  van  Batenburg  en  Rim- 

burg ,   Heer  tot  Aljen  en  Humfel.    Zyn  noch  levende 
Broeder  is  Jokannes  Franciskus  ,  Keizerlyk  Kamerheer  en 
Generaal  der  Ruiterye.  Hy  kreeg  in  April  1701  hetCom- 
mando  in  Opper- Hongaryën ,  aan  deze  zyde  van  den  "Theys. Zyne  Gemalin  is  Eleonora,  tweede  dochter  van  Ferdinand 
Frederik  Egon  van  Furjlenberg.     De  noch  levende  2ufters 
yz.nOtto  Willem,  zyn  Anna  ,  Jujlina  ,  en  Clara  Sybilla.  De 

'ereidt  Graaflyke  goederen  zyn  het  Graaffchap  Bronkhorjl,  daar 
D.     de  Graven  van  Diepholt  en  Limburg  't  meefte  gedeelte 

van  in  bezit  hebben.     De  Heerlykheit  Batenburg  ,  die 
deze  I'  amilic  door  huwelyk  bequam,  is  al  eenen  gerui- 
men  tycit  door  de  Graven  van  Hoorn  bezeten.  DcHeer- 
lykheden  \ an  Gr onsve/t  en  Rumburg  lyn ,  door  Johanna  van 
Gronsveldt  en  Rimburg,  haren  Man  Diderik  den  IL  toege- 
bragt  ;  en  een  gedeelte  van  't  Swabilche  Rhyngraaffchap 
EbcrJlcin,  hecit  QrA.\e  Jan  de  II.  door  zyn  huwelyk  met 
Sibilla,  Gra\\nne  \an  Eberjlein  ,  bekomen.    Dient  aange- 

merkt, dat,  daar  deze  Autheur  gedurig  Rimburg  ftelt, 
by  anderen  Limburg  gevonden  wordt.    In  dc  Gefderfche 
gefchiedcniflcn  van  Pontanus  ziet  men  noch  een  Geflacht- 
regifter  \  an  Bronkhorjl ,  in  ordre  als  hier  volgt;  met  Heer 
Willem  van  Brunkhorjl  beginnende  ,  in  cenea  Stamboom 
uitgebeeldt. 
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Willem  van  Bronkhorft ,  van  wien  ik  cerft  gewag  vindc 

gemaakt  te  zyn  op  1272.  had  ter  gemaWnne  Johanna  van 
Batenburg  ;  liet  deze  Heerlykheit  over  aan  Gysbert: 
maar  aan  den  jongften  zoon  Diderik  't  Slot  van  Ba- 

tenburg; van  wien  de  Heeren  van  Batenburg  hunne 
afkomli  trekken.    Uit  den  Oudllen  zyn  gcfprotcn: 

Willem  Gysbert  van  Bronkhorjl  de  II.  heeft ,   na  de 
Heer  van  doodt  zyner  Gemalinne  Hendrina  ten  Do- 
Bronkhorjl  dinkwaert ,  in 't  jaar  1347.  den  vorderen  ci- 
Vader  van  gendom  van  Borkulo  afgekocht  van  Godaert 

cn  Henrik,  Erïgcmmen  van  Hendrina.  Na- 
derhandt  in  't  jaar  1406.  't  Slot  en  de  Stadt 
Borkulo,  allereerll  leenpligtig  gemaakt  aan 
ütto  vanHoeyc,  BiJJchop  van  Munjler :  Heeft 
geene  kinderen  nagelaten. 

Gysbert  den  III.  Heer  van  Frederik, toe-  Catharina,ge- 
Bronkhorjl ,  daar  na  van  gcdcclt  de  trouwt  met 
Borkulo,  heeft  1399.  met  Heerlykheit  Weer  Henrik, 
zynen  broeder  Frederik  be-     Bürkulo,doc\\     den  laatllea 

,  willigt,  dat  hy(G)'/^(?ri;)  na     zonder  lyfs-     uit  het  Huis 
[de  doot  van  hunnen  Va-     vruchtover-  \anWifch. 
1  der  IVillem,  zou  hebben  de  leden. 

j  vrye  Heerlykheit  van  Z?rfl;?/^- 
'  horjl;  en  Frederik,  na  dc  doodt  van  zynen  Oom  Gysbert, Borkulo  en  Lichtenvoorde ,  zonder  hunne  ZuUer  iets  van  dc 
vafte  goederen  meede  te  deelen. 
Deeze  Gysbert  heeft  gcteelt: 

I Gysbert,  die, 

by  verdrag 
zyner  beiue 
broederen , 

1417.  van de  heerlyke 

goederen uitgefloten 
wierd. 

Stam- 

boom 

der 
Heere» 

en 

Graven 

•van 

Bronk- 

horji, 

Borkjilo, 

Wijch  en 

hatcn- 

Lim- 

bur^, 

i7C. 

Willem,  die  zyn 

Vaderlyk  erfdeel 
aantradt  ontrent 
het  jaar  1370. 
leefde  noch  1418. 
is  kinderloos  ge- 
ftorven;  dcshal- 
ven  viel  deHeer- 
lykheit  Bronkhorjl 

op  zynen  broe- der Otto. 

Otto,  tweede  Heer  van 
Borkulo  ,  uit  het  Huis 
van  Bronkhorjl ;  hy  nam 
ten  huwelyk  Agnes , 

dochter  van  Heer  Hen- 
nk,  Heer  van  Solms 

cn  Ottenjlcin  ,  enz.  in 
het  jaar  1418  ontfing 
hy  voor  zyn  kints  deel 
de  Heerlykheit  van 
Borkulo :  wierd  daar 

na  ook  Heer  van  Bronk- 
horjl, en  leefde  noch  in  't  jaar  i45'3.  Voor  en  omtrent 

welken  tydt  hy  met  Henrik  van  WiJch,  het  Steedtjen 
Vreeden  ,  en  den  BiJJchop  van  Munjler  groote  vyandt- 
fchap  gehadt,  en  in  onluft  geleeft  heeft. 

dt 

\  "ogd. '4/. 

I}i8. 

reldt i. 

Cunigunda,  in't  jaar 
1467.  getrouwt met  Hennk,  Heer 
van  Homoct  en 

Wijch,d\e  in  'tjaar 
14S8.  de verkopin- 
ge  van  Homoet  en 
Wifch  toegeftaan 
heeft  ,  by  haren 
Man  gedaan  aan 
den  Grave  van  den Berg. 

Jan  Heer  van 

Wtjch. I 
Henrik  \\eer  van 

Wtfch,  in  het  jaar 

1495- getrouwt  aan Walburgh  ,Gra\\n- ne  van  den  Berg  , 
mede  dochter  van 

OJwald. I 
Irmgardvan  WiJch , 

Echtgenoote  van 
Jeuriaan ,  Grave 
vanLimburg,  Heer 
van  Styrum ,  naallc 
Erfdochter  ofErf- 
vrouwe  van  den 
laatften  Leenman 

Joojl. 

Gysbert  Frederik  ,  Heer 
Heer  van  van  Bronkhorjl, 

Bronkhorjl  heeft  in  't  jaar 
enBorku-  1490  de  belee- 
/ff,heeftin  ninge  ontfan- 
het  jaar  gen  ,  en  in 

1477.  zy-  'tjaar  1492  zich ne  Leen-  in  den  echten 
bekente-  üaat  begeeven 
nis  te  met  Mette  van 
Munfter  denBer^ ,  doch- 
gedaan.  ter  van  Grave 
i  OJvjald  van  den 

Walburg  Berg. 

heeft  de  I 
Heerlyk-   Joojl ,  eerfte 
heit  van    Grave  van Bro;?X'- 
Bronkhorjl,  horjl ,  en  vyfde 
ook   van   Heer  van  Bor- 
Borkulo,      kulo,  wierd,  in 
afgeltaan,   het  jaar  I5'29. 
ten  be-       en  I5'49.  met 
hoeve  van  JSoria/o  beleent : 
haren        overleedt  in 

Oom         't  jaar  i5'5-3. 
Frederik.     zonder  lyfs-erf- 

genamen,  laten- de den  Lyftocht 

aan  zyne  wedu- 
we yi/<?r/'iz ,  Gra- vinne  van  Hoy. 

Zy  volgde  in 'tjaar  15-79.  haa- 
ren  man  in't  graf. 

Hedvjich , 

had  ten man  ö«ö, 

Grave 
van  Dief- 
holt. Rudolph 

Grave 
tot  Diep- 
holt. 

I Frederik 

l 

Rudolph 

Grave 
vznDiep- 

Mt.  Aan- 
legger. I Frederik 

Grave 

van 

Diepholt. J Anna 

Margare- tha  Gra- vin van 

Diepholt, 

Herman  Jeuriaan 
Heer  van  Styrum, 
de  Maria  van  Hoy 

gewonnen  heeft. 

,  Grave  van  Limburg  en  Bronkhorjl, 
H  ifch ,  en  Borkulo,  die  by  eene  twee- 
,  bloetverwante  van  de  eerÜe  Maria , 

Jakob  Grave  van  Limburg,  die  het  dingtaal  van  Arnhem 
allereerft  aangevangen  heeft,  en  by  Maria  Gravinne  van 
Sch'juwenberg  yioa,hQh^\y&ïi  Jeuriaan  i  Ernjl  Vry  heer  van 

Wtfch. Herman 

Joh. 

Ifaac. 
P.ntan. 
Geld. 

gejchied, 

inA. 

v.is.icht. l.D. 

tn  vtr- 
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Idem Leeuw. 
ibJ. 

S  V. Leeuw. 
Bat.  lil. 

ƒ892. K.v. 
Co-idh. 

in  d'  O. Hol.  '\r. 

ƒ  1^9. idem Leeuvj. 
ibJ. 
Goudh. 

IL  rm.tn  Otto  ,  Grave  van'  Li>r:burg  ,  cn  Brunkhnrfl  , 
CommiHaris  Ci'ciicraal  van  de  Ruitcry,  üvcrftc  van  ccnc 

Bende  te  Pacrdc,  Gouverneur  van 'Zutphen ,  die,  in  dicnll van  de  Staten  Generaal  der  Vcrecnigdc  Nederlanden  , 

ïoo  in  zyne  jcugt  als  niannelyken  ouderdom^  yeeledap- 
ere  daden  verricht  heeft:  ook  in  'tjaar  \6-^i  Sittnt .,  in 
t  Landt  van  Gulik  ,  veroverde ;  llorf  binnen  Bergen  oj> 
Züout  ,den  iS  üdober  16^4. 

Otti  Gravc  van  Limburg  cn  Brouihorft ,  Heer  van  «S/jr/ww, 

Jf'ijl'jy  en  Burkulo.  Bannerhecr  des  Vorftendoms  Gelder, cn  Graaffchaps  Zutphcn, 

BRONKHORSTEN,  voornaamc  Edelen  in Hol- 
landt,  doch  afivomllig  uit  de  Heeren  van  Bronkhorjl  in 
het  GraaiTchap  Zutphcn;  die  nu  al  meer  dan  300  jaaren  in 
Hollundt  geweell  zyn.  Cysbert  van  Brunkhurft  quam  in 
'tjaar  I35'9.  ten  diende  van  Hertog /^Z/^cr/  danBcyerert ,  toen 
Voogdt,  naderhant  Gravc  van  Hollandt,  Zeelandt,  enx. 
In  liet  beleg  van  de  Stadt  Delf  was  de  broeder  van  Heer 
Duicrik  van  Broyikhorjl tüt  /Inholt ,  die  ter  Gemalinne 
haddc  Jenm.,  Erfdochter  \anGerard.,  Heer  \m  Batenburg. 

De  gedachte  Gysbert  nam  ten  echte  'Johanna  van  der Foorn,  dochter  van  3''ï«,  Heer  van  Foorw.Zyn  zoons  zoon, 
genaamt  Jakob  van  Bronkhorjl,  was  aan  Machtelt  van  der 
iWii^e  getrouwt,  heeft  opene  brieven  bekomen ,  waar  by 
blykt,  dat  hy  waarlyk  uit  het  Gellachte  der  Heeren  van 
Bronkhorft  en  Borkulo  was,  luidende  als  volgt: 

3DnOtho,  $)fei:  tlf)0  Bronckhorfliliö  tljoBorculo  ,  tioeil 
honb  allen  Uibcii/  inb  bchenncu  mut  bcfcu  ouiTen  openen 
bncbc/  bat  lup  liennit.ö  ijucben  luutluftigcn  fcrifrcn  Inb  oit= 
tmhzw  nan  giictien  gclocfïïilie  tngen  Vuacl  üenioincn  inb 
toerrtacn  Ijcbüen  /  lumbliirlj  \icnicnicn  inb  licrflaen  /  alfTc  bat 
Jakob  Jakobsfoen ,  Philips  Willemstben ,  inb  Dirk  Claaf- 
foen  \)aii  oiiTC  löabfrë  aUcflticegen  liau  oné  Raimuc  üan 
Bronckhord  geüacrcn  iiib  Ijergccomcn  fijn /  bacc  op  top  onc? 
nut  ganfföe  blut  boin  öcüiagen  /  inb  bat  foc  ftitnbliclj  boen 

bêliunben  l)cbü"cn.  »Ênöe  toant  top  anber^  npt  m  toectcn nodj  üeniemcn/  ban  bat  be  fdoc  Jakob,  Philips,  en  Dirk, 
lioirf5.  alfoe  lian  m$  tjergecoincn  fTjn  /  bunfien  inb  toillen 
fij  i  baecuniljalüen  tooic  onfc  lieüe  magen  inb  neüen  toan 
Bronckhorft  gccomeii  tc  fyn/  a(^é  (Igl)  bat  gcfciet/  fbnbcc 
ccnigl)  argcUfl/  «©ivconbeonfeó  segelsljpr  angeljangcn  in  ben 
jare  on^^ï^eren  1446.  be|j  ̂ atcröagö  op  ben  1,9.  |palnial)cnb. 

"De  ̂ tmc\^&  Jakob  Jakobszoon ,  woonende  teZ)e/f,  heeft 
nagelaten  Gysbert  van  Bronkborji,  bygcnaamt  van  Harrck., 
die  gewonnen  heeft  IVille/n  van  Bronkhorjl ,  Ridder,  Bail- 
juuw  van  Putten,  in  het  jaar  15-08.  had  ten  echte  Ewmde 
van  Moer/nont\  of,  volgens  anderen,  van  den  Steenhitize ^ 

die  hem  baarde  Andries.,  en  "Joojl  vay:  Bronkhorft.  Jooft 
was  Heer  van  Bleysivyk,  hy  Delf,  in  't  jaar  if^f.  liet 
veele  kinderen  na.  Andries  van  Bronkhorft,  Ridder,  zoon 

van  IVillern,  oudtte  broeder  van  'Juoft  ,  was  Raadt  in  den 
Hove  van  Hollandt,  in 't  jaar  is^o.  en  te  voorcn  Baü- 
juuw  van  den  Briel,  1527.  toen  hy  de  iladt  by  de  plaat 
bedykte:  kocht  de  goederen  van  der  Schoot,  hy  TerGoude, 
had  eerft  Maria  Soncke  te  Delf  getrouwt ;  daar  na  Vrou- 

we//^«^^'//^oe^,  dochter  van  Klaas  Korf  van  Boshuizen ,  te 
Alkmaar,  weduwe  van  Reyer  de  Jonge,  Heer  van  Baard- 
wyk.  Uit  het  eerile  huwelyk  liet  hy  na  Laurens  van 
Bronkhorft,  en  Machtelt  van  Bronkhorft ,  die  ten  Echtgenoot 
nam  Frans  van  der  IVerve ,  Heer  van  Gie/Ten- Oudekerk ,  by 
/^ori/w/^f:  in zynen  tweeden  echt  had  hy  gewonnen  iV/X7^?«jj 

Bronkhorft ,  Gysbert,  Andries,  Pieter,  en  t4^Hmina.  Gysbert 
van  Bronkhorft ,  Heer  van  de  Schooien,  cn  Ridder,  zoon 
van  Andries,  is  te Mechelen ,  in  't  jaar  I5'7Ó.  overleden, 
en  aldaar  in  St.  Jans  Kerk  begraaven :  was  getrouwt  aan 
Levina  de  Bryarde ,  dochter  van  Heer  Lambert,  Voorzitter 
van  den  groótcn  Raadt  te  Mechelen;  die  hem  baarde  Lar/i- 
bert ,  Levina.,  en  Geerlrmd  van  Bronkhorft.  D'  Oudfte 
Lambert  van  Bronkhorji ,  Heer  van  de  Schoot  ,  nam  tot 
echtgenoote  Lucia  van  Efpelbach  uit  J/rieslandt  ,  en  won 
Levina,  Gysbert,  Catharina,  Joris,  Geertruid,  Andries,  en 
Willem  van  Bronkhorft,  hy  woonde  te  Haarlem.  Verder 
vervolgt  S.  v.  Leeuvjen  de  Geflachtlyd  niet.  Maar  ÏF.  v. 
G'iudhove  heeft  noch  Pieter  van  Bronkhorft ,  ]ong{\c  roon 
van  Heer  Andries,  in  het  jaar  IJTO.  Heemraad  van  Delf- 
landt:  zyne  eerfte  Gemalin  was  Juffr.  Geertruid  van  Zon- 
nevelt  te  Alkmaar  :  de  tweede  Juffr.  Maria  van  Heer  Jans 

Dam  te  Dordrecht:  by  d'  eerfte  won  hy  Andries  van  Bronkhorft, 
Heer  van  l/liet,  by  Oudewater,  nevens  Vrouwe  Jofina  van 
Bronkhorft,  getrouwt  aan  Heer  Joris  van  Schoonhoven, 
Ridder  van  Antwerpen,  Juffr.  IVilhelmina  van  Bronkhorft , 
die  echtgenoote  wierd  van /k/r.Z-oa/V  del  lito,  wiens  Vader 
een  Gaüiliaans  Edelman  was ;  in  het  jaar  15-67  was  hy  in 
deze  Landen  Raadt  van  de  Troublen,  anders  de  Bloetraadt 
genaamt;  daar  na  een  van  den  geheimen  Raadt  te  Brujfel: 
uit  dat  huwelyk  zyn  gefproten  Pteter  del  Rio ,  Antomus 
del  Rto,  en  Vrouwe  M^ria  del  Rio,  in  het  jaar  1608.  aan 
Heer  Ja»  Mujard  van  Utrecht ,  Kapitein  Licutenant  der 
Lyfwachi  van  Aartshertog  AlUrt ,  te  Braflel  getrouwt  :, 
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de  tweede  Vrouw  van  Heer  Pieter  van  Bronkhorft  baarde 

hem   14'illem  van    Bronkhorft  ,    en    Juffr.  Geertruid  va» 
Bronkhorft  ,    Vrouwe  van 't  huis  te  Weer  by  H'aftcnaar; 
had  ecrit  ten  Man  Arendt  t^Serclaas  uit  Brabandt,  zonder  | 
kinderen  overleden;  daar  na  Hennk  van  der  Werve  van.  \ 
Antwerpen,  die  by  haar  won  Juffr.  Maria,  en  Juffr.  j 

Francoife  van  der  H'crve;    hy  llorf  op  het  huis  Giezenburg  • 
by  Dordrecht,    in  't  jaar  1616.  zie  voorts  Goudhoven.  Q^^jf^^ 
D' Edelen  van  Bronkhorft  in  Hollandt  zyn  aan  de  voor- i„ 
naamlle  Familiën  getrouwt  geweeft ;  namcntlyk  ,  aan  HoU.Kr.. 

'Zutphen,  l^oorn ,  van  der  Madt,  Mourmont ,  Rui^hrok ,  van 
der  Wcrvc,    IVaftenaar ,    Duvoorde  ,  Warmond,  Woerden^ 
V in  Vliet ,  Schagcn ,   Poelgecfl ,  Matheneffe ,  Aarfchot ,  Am- 
ftel.  Schoonhoven  uit  Brabandt,  Bryaarde  uit  Vlaanderen, 
Najfauvj,  van  Conroy ,  Warfufé      Artois ,  Efpelbag  hoven 

Keulen,    Ruitenberg  n\t  Üver-YfTel ,   Dorp,  t'SerclaaSy 
Bongard  ,   Bourgoinje  ,  Rumph  ,   Sonnevelt ,  lleerjansdam  ̂  

Culemburg,Mulard  van  Utrecht,  T'uats  van  Kmerongen, Lannoi,  Cafembroodt,  en  meerandere.    In  een  oude  lyft,  j^^^ 
van  de  voornaame  Heeren  ,  Edelen  en  Vafallen  in  Hol-  ̂  
landt,  dien  men  gewoon  was  van  alle  oude  tyden  af  te  ieeïiw. 

befchryven,  of  niette  befchryven  ter  dagvaarden,  word  f.S()^.' onder  de  niet  befchrevene  Gysbert  van  Bronkhorft,  Heer  Ho»ve 
van  Schorel,  bevonden:  wie  deze  niet  befchrevene  Heer  ƒ.185. 
Gysbert  van  Bronkhorft  moge  gewceft  zyn,  word  aangetwy- 
felt,  en  ook  waarom  hy  niet  befchrevcn  zy.   Doch  dient 
geweeten,  dat  het  voortydts  een  vall  gebruik  en  recht 
was,  niemant  ter  Vergaderinge  van  de  Staten  van //o/- 
landt,  uit  het  ecrfte  Lidt  (zynde  dat  der  Edelen)  dan 
Edelen  van  ouden  Adelyken  HoUandtfchen  (lam,  bezit- 

tende Heerlykheden  in  Hollandt  of  Wcft-Vrieslandt,  te 
befchryven ;  of  wel  andere  Edelen  van  oudt  Adelyk  Ge- 
flachte  ,  bezittende   Heerlykheden   door  Erfenifle  van 
oude  Adelyke  HoUandtfche  Familien,  van  de  zelve  in 
bloede  afkomftig.  Dien  nu  een  van  deze  qualiteiten  ont-  Houve 
brak,  wierd  niet  geacht  de  waardigheit  ter  befchryvinge  i.D. 
te  hebben.     M.  v.  der  Houvc  getuigt  hem  gebleeken  te  ƒ  i8j. 

zyn,by origineele  brieven, dat, uit  deze  Edelen  vanBronk- 
horft  in  Hollandt,   Ridder  gcweeft    zyn   Heer  Joofi  van  ifomt 
Bronkhorft,  Heer  van  Bleiswyk,  Heer  Andries  van  Bronk- 
horft,  Heer  van  de  Stadt  by  de  Plaat;  Heer  Laurens  vanf-^^^' 
Bronkhorft  ,zoon  van  Heer  Jooft  van  Bronkhorft;  noch  een 
ander  Laurens  van  Bronkhorft  ,  Heer  van  Schuet. 
BRONKHORSTEN    en  HEECKERENS  ,  C^r 

twee  voorname  Gedachten  inGelderlandt:  onder  hen  ont-  Se/old. 
ftonden  zeer  bloedige  fadiën  ,  eveneens  als  der  Guelphen  Franc^ 
en  Gibellinen  in  Italien;    van  de  Witte  en  Roode  Roos  in  G«/cf. 
Engelandt ;  van  de  Schieringers  en  Vetkopers  in  Vrieslandt ; 
van  de  Hoekfchen  en  Kabeljauwfchen  in  Hollandt.  Eene 

booze  nydighert  was  d'  oorzaak  van  zoo  veelc  elenden. Heer  Willem  van  Bronkhorft,  die  geleeft  heeft  omtrent 

het  jaar  i35'o.  kon  ganfch  niet  verdraagen  ,  dat  Hertog Reinald  de  HL  van  Gelder  aan  de  familie  van  de //f^rie- 

rens  overdadige  gunften  bewees,  dat  zy  t*  eenemaal  hem bezaten,  en  al  het  doen  en  laten  by  hem  waren.  De 
Bronkhorften ,  al  van  te  vooren  de  Heeckerens  zeer  ongene- 

gen,  wierden  daar  door  te  meer  verbittert.  Het  ftak  hen 
zoodanig  in  den  krop,  dat  zy  van  Hertog  Reinald  afvie- 

len, en  zynen  jonger  Broeder  £i/;^^zr^,  die  van  zich  zei- 
ven ftaatzuchtig  genoeg  was  ;  voorts  aanhitften,  om 

Reinald  te  beoorlogen,  en  den  Hertoglyken  doel  te  over- 
weldigen,  Daar  uit  ontftont  een  vuur,  dat  lang  gebrandr, 

de  landen  verwoed,  en  menigten  van  menfchen  vernielt 

heeft.    'De  Heeckerens  hielden 't  met  hunnen  begunlb'gen- den  Reinald,   de  Bronkhorftcrs  met  Eduard.    Yder  dezer 
partyen  had  grooten  aanhang  ,  zoo  onder  de  Steeden ,  en 
Ridderfchap  ,  als  Gemeentens;  en  dus  was  ganfch  Gel- 
derlandt  verdeelt  in  Bronkhorfters  en  Heekercns.   Daar  zy  potitar. 
maar  konden,  beroofden,  ja  vermoordenze  den  anderen.  Celdtrj 
Niets  was  'er  dat  deze  vyandtlyke  Fadiën  in  hunne  woe-  gefchkt 
de  weerhouden  kon.     De  Brabanders  ,    Hollandets  ,  i.D. 

Clceffchen  ,  en  Utrechtfchen  quamen  mede  in 't  fpel ,  Z".  i?^ 
en  dat  Ürekte  tot  te  grooter  bederf  voor  Gelderlandt.    In  i37- 
ló  jaren  tydts  dorden  de  boeren  hunne  Landen  niet  be- ^»I3°' 
bouwen  ,  noch  naar  hunne  goederen  omzien.  Geene  Ker- 

ken zelfs  bleven  verfchoont,   maar  wierden  ,  met  de 
menfchen  daar  in,  verbrandt.  Onderden  diend  der  MifTe 

vermoordenze  malkanderen.     Daar  men  't  hooft  maar 
uitdak,  vernam  men  niet  dan  Burgermoordt,  dootflaan  , 

hangen  ,  branden  ,  verdrinken ,  enz.   op  d' allerbarbaarde wyzen.    De  akkers  en  velden  donden  met  enkel  rnygte 
bewalfen.    Om  deze  verwoeltingen  eenmaal  te  eindigen, 
wierden  ter  hulpc  geroepen  Hertog  Jan  van  Brabandt y, 
Schoonvader  van  Hertog  Reinald;  de  Grove  van  Kleef  ̂ 
zwager  van  Reinald;  en  Adolf  van  der  Mark,  Biftchop  va» 

Munfter,  die  het  alle  t'  zamen  met  Reinald  hielden:  maar 
de  Bi[fchop  van  Luik,  Broeder  van  den  Munderfchen  Bif-  pg„,ar 
fchop,  was  op  Eduards  zyde.     Ook  quam 'er  de  Grave  ;^/^. 
van  Hollandt  by ;  maar  tot  wiens  bydant  daat  niet  volko-  Mattb 
men  bekent.     OndertulTchen  wierd  het  bloetvergicten  voffii 
daar  door  in  Gelderlandt  te  grooter ,  en  het  landtverderf;*j4ri^ 

,te  meerder.    Dc  Heederens  hielden 't  met  de  Hoekfchen,  p.^i:- 

(  want 

Richars 

Bake.Ti. 

Flynth. 
P.  Win 

Schotar. 

M.  Vol] 

Heemsk 



hUrn 
Pontan 
tbid. 

liem 
VoJpMS 
;.4i8. Pontan, 
1.  D. 
ƒ•  140. 
I4i. 

Idem 
Voljius. 

I  Pontan 

V.der 
Houve 
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(want  in  dien  tydt  ,  als  gczcgt  is,  was  't  in  Hollandt,. Hoeks  Kaheljnuvjfcb)  die  men  de  belcheidende  party 
achtte  ,  en  beide  liet  met  hunne  wettige  Vorrtcn  hiel- 

den. De  Broiikhorjlers  wierden  van  de  Kabeljauwfchen 
(beide  hunne  wettige  Heeren  beftrydende)  begunftigt. 
Hertog  Reinald^  geholpen  van  de  Heckerens  hiGelderlnndt, 

^^^Y^  en  Hoekjehen  in  Hollandt^  nam  aan  de  Stadt  Arnhem^ 
Jaarb.  [)i(,^i,itrg^  J/enlon  ̂   T'hiel ^  Emmerik,  is'c.  Doch  dat  wierd \mEduard  weinig  geacht,  zoo  lang  hy  van  de  guafte  der 

Nievjmeegers  t' zyn  vi^aarts ,  en  ó:it  ót  Citheljauwfchefi  hem  tot 
Rugfteunders  verftrekten  verzekert  was;  die  hem  ook 
onophoudelyk  verzorgden  van  alles  wat  hy  nodig 
hadde.  Maar  toen  Grave  IVillem  van  Hollandt  uitzinnig 
geworden  was,  vreesde Eduard  voor  veranderinge  aldaar. 
Des  nam  hy,  door  bemiddelinge  van  Adolf  van  der  Mark, 

Bijfchap  van  Mun/Ier ,  "Jan  van  Meiirs ,  "Jan  van  Amjlel,  de Steden  Niewmeegen ,  Roermond,  Arnhem,  enZutphen,  den 
vrede  aan :  maar  zoo  haart  hy  vcrftont ,  dat  de  Kabeljauvj- 
fchen  in  Hollandt  't  fpel  te  grabbelen  fmeten  ,  keerde  hy 
weder  tot  zyncn  voorigen  wan-aardt ,  trok  de  mecfte  Steden 
aan  zyne  zyde  ,  quam  met  ecu  geheel  heir  te  voorfchyn , 

leverde  zynen  broeder  llag,  kreeg  hem  in  't  jaar  1361.  in 
handen,  zette  hem  te  Rafendaal  in  gevangkeniffe,  en  zich 

2clven  in  den  Hertoglyken  ftoel :  zie  verder  d'uitkomfl, 
enz.  hier  van  op  EDUARD  ^n  REINOUD  van  GEL- 

DER. Na  dezen  llag  en  neérlage  ,  vluchtten  de  Heecke- 
rens ,  met  hunnen  aanhang  naar  de  naburige  Landen,  en 
voornamelyk  naar  Hollandt,  dat  dus  met  ballingen  ver- 

vult wierd.  Ondertuirchen  was  hctnoch  een  geluk  ,  datze 
niet  alleen  hier  eene  wyle  tydts  hun  verblyf  vonden  ,  maar 
ook  in  aanzien,  zelfs  by  liertog  Albert ,  waren,  die  den 
voornaamften  van  de  Heekerens  zynen  gemeenzaamen 
omgang  vergunde. 

.  .  BRÓNGERGA,  een  der  achtien  Dorpen  in  de  Vriefche 

Winftm.  Qrjetciiye  Schoterlandt ,  in  't  quartier  der  Zevenwolden. 
Smalki  BROUK,  of  BROUKE,  ook  BROEK;  het  is 

f.ioi.'  geweeft  eene  Ambachts-Heerlykheit  en  Dorp  in  de  Pro- 
"  '  vintie  van  Zeelandt ,  gelegen  langs  het  Diep  van  de 

Schelde,  in  het  verdronken  Zuid-Bevelandt.  De  Stam- 
Heeren  van  Brouke  waren  uit  de  jonger  zoonen  van  de 
Heeren  van  Romerswaal  gefproten. 
BROUK,  of  BROEK,  onderhoorig  aan  de  Stadt 

Alkmaar.  De  Predikant  van  Zuid-Scherwoude  bedient 
Bronk  mede,  en  (laat  onder  't  Clalïïs  van  Alkmaar. 
BROUK  (DEN)  of  DEN  BROEK  een  der 

Dorpen  in  den  grooten  Zuid-Hollandtfchen  iVaerdt,  met 
zoo  veele  andere,  in  den  vervaarlykcn  inbreuk  van 't  jaar 
1431.  verdronken,  en  nooit  boven  gekomen. 
BROUK  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt  onder  Monniken- 

dam en  IVaterlandt ,  of,  volgens  anderen  ,  onder  Edam. 
Soetcboom  geeft  'er  ons  een  eigentlyk  bericht  van.  Dit 
Dorp, zegt  hy, heeft  zynen  naam  ontfangen  uit  des  landts 
aardt  en  gelegentheit,  als  geheel  van  Broeken  enMvraffige 
landen  omvangen  ;  daar  van  draagen  veele  Dorpen  en 
Gehuchten ,  in en  andere  Landen,  hunne  benamin- 
ge ,  als  Rtiigbrouk  ,  Riedbrouk  ,  Munnekerbrouk  ,  Groote 
Brouk,  Lutkebrouk  ,  in  de  Landtftreek  by  Enkhuizen, 
Broek,  op  Langedyk,  Spanbroek,  Hensbroek,  Halerbroek, 
Polsbroek,  Abbenbroek,  Bennebroek ,  Benningbroek ,  Babilo- 
nierbroek,  Cattenbroek,  Dtemerbroek,  Leerbroek,  Ooftbroek, 
Zuidtbroek,  IVeJlbroek,  Overlangbroek,  Neérlangbroek,  Maar- 
fenbroek,  Schiebroek,  Segvelderbroek ,  &c.  Het  Dorp  Brouk 
legt  niet  verre  van  Monnikendam,  en  is  wel  bebouwt; 

veele  Schippers  en  Koophandelaars  woonen  'er,  die  zeer 
fterk  naar  het  Ooften  vaaren,  ook  naar  't  Weften,  en  de 
Straat,  en  de  Levant  zelfs  met  zeer  groote  fchepen  be- 

doeken, 't  Heeft  eene  zeer  nette  Kerk  ,  met  eenen  fpit- 
fen  Tooren,  by  onzen  tydt,  op  't  vierkant  van  de  Kerk 
gebouwt,  en  vry  hoog  opgehaalt.  De  Predikant  aldaar 
Haat  onder  't  ClalIls  van  Edam. 
BROUK,  of  den  BROEK,  een  der  veertien  Dorpen 

van  de  Vriefche  Grictenyc  Doniewarjlal ,  in  't  quartier  der 
Zevenvjolden.  Aldaar  wierd  ,  gedurende  de  Vriefche  be- 

roerten, die  zoo  zeer  beruchte  Straatfchender ,  Boeren-vy- 
andtgeheeien,  in  de  Kerk  gevangen  genomen  ,  met  over  de 
^oSoldaten,  die  gezamentlyk  te  Leeuwarden ,  op  eenen  dag, 
onthooft  wierden.  De  Predikant  van  Goinga-Ryp  bedient 
met  een  den Bro«^, ftaande  or\der\C\-!i^\sdtr Zevenwolden. 
BROUK,  (BABILONIEN)  of  BABILONIEN- 

BROEK  ,  een  Dorp  in  't  Landt  van  Heusden:  Zie  op 
BABILONIEN-BROEK. 
BROUKERS,  of  BROUKL  ANDERS,  dus 

wierden  de  BRUCTERI  van  de  Romeinen  genoemt. 
De  Bruóleri  zvn  eene  oude  natie  in  en  omtrent  deze  Lan- 

den :   Zie  BRUCTERI. 
BROUKHUrZEN,  of  BROEKHUIZEN, 

eene  Heerlykheit  in  Gelderlandt  ,  onder  't  quartier  van 
Roermond ,  in  't  Landt  van  Keffel.  Toen  't  geheel  Her- 

togdom Gelder,  en  't  Graaffchap  Zutphen  ,  in  het  jaar 
1^47.  eene  fchattinge  opgelegt  was  van  ypco  guldens , 
ftont  het  quartier  van  Roermond,  een  der  vier  quartieren 

van  dit  Vorltendom,  in  die  fommc  gefchat  op  12075' 
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guldens:  waar  toe  het  Drolt-Ampt  van  X?,^/,  een  van 
de  zes  verdcelingen  des  Roermondfchen  quartiers,  3433 
guldens  mort  opbrengen;  en  dan  noch  de  Heerlykhedeii 
in  't  Landtvan  Kejfel,  afzonderlyk ,  1716  guldens.  Deze 
fchatting  van  de  Heerlyk heden  van  't  Landt  van  Kejfel 
omgeflagen  zyndc  over  de  acht  of  negen  Hcerlykheden 
aldaar,  quam  Broukhuizen  op  loy  guldens,  8  Ituiv.  7^ 
penn.  te  (faan,  omtrent  het  zesde  deel  van  de  fommc 
daar  de  Heerlykheit  Horfl  op  gertelt  was.  In  het  Droft- 
Ampt /üy/f/ heeft  men  BROUKHUISER  VORSTE  in 
de  zelfde  fchattinge  op  76  guldens,  7rtuiv.  i-,  pcnn.gcftclt. 
BROUWERSHAVEN,  eene  Zecuwfche  Stadt 

op  het  eilandt  Schouwen:  voor  den  Oorlog  tuflchen  Span- 
jen  en  den  Vereenigdcn  Staat,  was  ze  noch  onbcmuurt, 
en  een  open  Vlek,  had  echter  al  voor  het  jaar  15-40 
rtadts  gerechtigheden.  Onder  den  gedachten  oorlog  is 
Brouwershaven  bevert  ,  ter  verzeekcringe  der  Ingezetenen, 
die  zich  meerendeels  met  de  Viffchery  genceren.  Dit 
Brouwershaven,  eene  fmallc  Stadt  van  Zeelandt,  heeft 
voortydts  onder  het  Landtrecht  der  Stadt  Zierikzee  gc- 
rtaan ,  en  ook  byzondere  Heeren  gehadt  ,  als  die  van 
BorlJclen,  van  Burgundiën,  enz.  In  het  jaar  15'66  wierd 
Brouwershaven  by  decreet ,  of  aanrtag ,  verkocht ,  wegens  de 
fchuldt  gemaakt  by  den  Heer  Maximtiiaan  van  Burgundiën  , 
nadat  hy  door  Keizer  Karei  den  V.  tot  Marquis  verheven 
was:  Philips  de  H.  Koning  van  Spanjen  was  Koper,  en 
gaf 'er  2000  ponden  Vlaams  voor:  zie  meer  daar  van  op 
BORSELE,  op  TER  VEER,  op  MAXIMILIAAN 
VAN  BURGUNDIËN,  enz.  Vermits 'er  in  Ze^W^ 
geen  verfch  water  genoeg  gevonden  word  om  'er  bier 
van  te  brouwen  ,  en  de  korten  te  groot  en  te  hoog  zou- 

den loopen,  om  het  met  waterfchepen  uit  de  naait  gele- 
gene zoete  rivieren  te  haaien,  worden  de  bieren  uit  andere 

Provinticn  derwaarts  gevoert,om  in  den  winter,  by  harde 
vorften  ysgang ,  niet  verlegen  te  rtaan,  en  de  Impoliticn  , 
door  onrtentenifTe  van  drank.,  niet  te  benadeelen.  Daarom 
plagten  de  Burgemeerters  van  MiddelbiLrg,ydex  \-x-ii\n  No- 

vember, aan  alle  Bicrlteekers  eene  aéle  te  zenden ,  daar 
by  hen  bevolen  wierd  eenen  genoegzaamcn  voorraadt  van 
Bieren,  als  Pharao,  Ifraël,  en  Mofelaar  ,  te  hebben  ,  op 
zeekere  groote  boete,  by  hen  te  verbeuren,  indien  ze 
daar  in  nalatig  bleven.  Meert  wierden  deze  Bieren  uit 
Hollandt  gehaalt,  inzonderheit  van  Delf,  en  naar  deze 
plaats,  als  de  bequaamrte  en  naartgelegenrte  ,  gebragt ; 
van  waar  ze  naar  andere  Zccuwlche  Steden  en  Eilanden 
verzonden  wierden.  Daar  uit  is  de  naam  ontrtaan  van 
Brouwershaven ,  als  eene  Haven,  daar  de  Brouwers  bieren 
uit  Hollandt,  enz.  aanquamen,  en  van  waar  ze  weer 
door  ganfch  Zeelandt  vervoert  wierden.  Deze  Bierhan- 
del  heeft  die  van  Brouwershaven  hun  eerrte  welvaren  toege- 
bragt ,  waar  door  zy  zodanig  gegoedt  en  van  middelen  wier- 

den, datze  fcheepen  ter  Villcherye  en  Haringvangrt  kon- 
den uitreeden ,  en  hen  daar  medegeneeren  :  't  geen  nu,  nadat 

de  Bierrteekery  ,  door  het  oprechten  van  Brouweryen  in 
Zeelandt,  rs  te  niet  geloopen,  zelfs  hun  meerte  werk  en 
hanteeringe  is.  Niet  verre  van  Brouwershaven  zyn  ,  en 

worden  ,  in  't  graaven  ,  dikmaals  veele  mcnfchen  beende- 
ren gevonden  ;  een  kennelyk  bevvys,  dat  daar  omtrent 

een  groote  Veldfiag  moet  gcfchiedt  zyn  .  en  het  te  vermoe- 
den is,  dat  het  overblyfzeis  zouden  konnen  zyn  van  het 

gevecht  op  St.Pontiaans  dag,  1426.  tuifchen  Hertog  Phi- 
lips van  Burgundiën ,  Grave  van  Hollandt,  Zeelandt , enz. 

en  den  Engelfchcn  Hertog  van  Glocejier,  Echtgenoot  van 
l^rouwe  Jaküba ,  wettige  Gravinne  van  Hollandt,  Zee- 

landt, enz.  hy  Brouwershaven  voorgevMtn;  toen'er3coo 
zyner  Engelfchen,  hem  ter  hulpe  gekomen  ,  verflagen 
op  't  veldt  bleven.  In  het  jaar  1468.  had  Heer  Adnaan 
van  Borjfelen  twee  derde  deelen  van  Brouwershaven ,  die, 
na  zyne  doodt,  den  Grave  van  Zeelandt  te  beurte  vielen. 
Heer  Hugo  van  Bergen  uit  Kennemerlandt,  in  Hollandt, 
bezat  een  derde  deel  van  allen  Aanwas,  uit  gorllen  en 
flyk landen  ,  voor  en  by  Brouwershaven.  Hy  liet  zich 
deshalveji  Heer  in  Brouwershaven  noemen ;  was  zeer 
ryk,  en  niet  min  Godtvruchtig.  In  alle  boeken  van  de 
rekeningen  zyner  goederen  ,  Itont  boven  aan  het  voorrte 
bladt: 

Het  goedt ,  dat  mi  ter  tydt  is     my» , 
Was  eerjl  eens  anders,  en  zaVt  zyn. 
Ik  heb  niet  meer  in  myn  gebodt , 
Dan  ik  verteer ,  en  geef  om  Godt. 

Hy  leefde  omtrent  het  jaar  1468.  daarom  was  het  dien 
tydt  al  vry  wat  zonderlings,  een  Nederduitfch  vaers  ,  in 
zuivere  taal  ,  en  zoo  wel  op  zyne  voeten  rtaande,  te 
zien.  De  Heer  van  ter  Veer  bezat  toen  het  laatrte  derde 

deel  der  Heerlykheit  van  Brouwershaven  :  maar  in  't  jaar 
1473.  ('tmoetzyn  1477.)  hecüW  rouwe  Maria  va»  Burgun- diën de  twee  deelen  van  deezc  Heerlykheit  aan /yü//^r^ 

vanBorfl'elen ,  Heer  van  Ter  Veere ,  verkocht ,  die  alrccde het  derde  deel  tot  een  quaat  Zeeuwfcb  Leen  hadt,  om 
't  voortaan  in  't  geheel  tot  een  goedt  onfterllyk  Erfleen  te 
bezitten,  voor  de  fommc  vaiï  1478  ponden  Vlaams, 
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14  fchellingen,  ydcr  van  12  grootcn.   Toen  Kehcr Karei 
de  l '.  in  't  jaar  1 5-40  door  Hul  landt  trok  ,  liet  hy  xich  ook 
te  BroMwnsJb.ivet*  vinden,  daar  hy ,  tot  zync  grootc  vcrgc- 
nocgingc,  met  zonderlinge  eere  ontfangcu  wicrd.  üm 
het  lotgeval  aan  ic  wvien,  dat  ,  by  veranderinge  van 

tyden  en  plaatzen,  merkelyk  d'  eene  Itadt  en  plaats  bo- 
ven d' andere  verheft ,  of  drukt,  ïullen  wy  ,  tot  bericht 

daar  van,  doen  zien  hoe  eenigc  Steden  in  de  XVI  Keuwc 
gellaan  hebben  ,   in  het  opbrengen  van  eene  fonnne  van 
5>oco  guldens,   in  bctalinge  van  eenige  onkollen  ,  over 
Hollaud!  ̂   en  Zeela»Jt ,  en?.,  gevallen;    daar  Zeela»cit  a.\- 
leen  op  3000  guldens  in  getchat  wierd,  zynde  een  derde 
deel  van  't  geheel  ,   waar  in  Buuren  en  Bommel  echter 
300guldens  zouden  laften  ,  die  aan  Zfe/aW/zouden  inatllag 
komen  :  Dus  bleef  voor  Ztv/rtW/ noch  2700  guldens  te  be- 
taalen  ;  daar  van  de  verdeelingc  aldus  wierd  gemaakt: 

(MiJdeIbkrg       ------  6oO 
'  Zterikzee      ------  (;oo 
l'' l'JJi/tgcn  ------  600 
Ter  Veer        ------  300 
brouwershaven   ------  300 

Waar  uit  blykt  dat  in  dien  tydt,  in 't  opbrengen  van  fchat- 
tingen ,  Middelburg  en  Vlt[j'ingen ,  desgelyks  TerVeemw  Brou- wershaven., met  inalkanderen  even  gelyk  geftelt  wierden; 
maar  de  belallinge  o^Zicnknee  Hak  verre  boven  de  anderen 
uit.  In  het  jaar  ijy^trokken  de  Spaanfchen  naar  Brouwers- 

haven ,  daar  omtrent  300  Soldaten  in  bezetting  gelegt  waren, 
die  de  plaats  lichtvaerdig  aan  den  Vyandt  overgaven  ;  zy 
bragten  t'  hunner  ontfchuldt  by,  dat  de  Roomlch-Catho- 
lyke  Burgcry  op  geencrlei  wyze  had  willen  tegenweer 
bieden.  Brouwershaven  legt  op  d'  eene  zyde  aan  den  kant 
van  het  Eilandt  Schouwen.,  zoo  doet  ook  Zierikz.ee  aan  de 
andere  zyde  ,  beide  byna  even  dicht  aan  Zee.  Toen  in 
het  jaar  1672  de  Koningen  van  Vrankryk  en  Enge  landt 
d'  Aarts-Billchop  van  Keuten ,  en  Biffchop  van  Munjier 
t'zamen gefpannen  waren,  en  den  Vereenigden Staat piot- 
zelyk  op  het  lyf  vielen ;  Engelandt  ter  zee  en  ook  door 
hulpbenden  te  lande,  en  Fr^jz/Xni  mede  ter  zee;  zonden 
d'  Engeljche  en  Franfche  Zeemagten  eenige  Schepen  naar 
Brouwershaven  ,  (de  overige  zetten  het  naar  de  Hollandt- 
fchekuft)  om  het  te  vermeefteren :  maar  de  Burgers, 
door  eenen  Heer  van  de  Regeeringe  gewaarfchouwt  , 
bodenden  aannaderenden  Vyandt  zoodanigen  tegenweer, 
dat  met  al  tamelyk  verlies  afwyken  mofl:  naar  de  Vloot, 
die  zich  op  de  hoogte  van  de  Maaze  van  een  fcheidde, 

zulker  wyze  ,  dat  de  Frayij'chcn  poft  voor  en  omtrent  de Maas  hielden ,  maar  de  Engelfchen  ftaken  naar  de  Hollandi- 
jche  kuft  verder  over,  en  maakten  eenen  aanflag  opTexel^ 
in  meeninge  van  dat  Eilandt  te  overrompelen ;  dat  hun 
wonderbaarlyk ,  door  eene  twaalfuurigeEbbe,  tegen  den 
natuurlyken  loop  der  zee,  mislukte;  waar  op  een  ftorm- 
windt  volgde,  die  hen  groote  fchade  toebragt :  zie  op 
TEXEL.  Die  van  Brouwershaven  hebben ,  beide  door 

water  en  vuur,  groot  onheil  geleeden.  In 't  jaar  I5'45'. 
den  17  Auguftus,  ontftont  'er  brandt  in  een  Pakhuis;  het 
vuur  liep  zoodanig  voort,  dat  'er  meer  dan  drie  hondert 
huizen  in  d'  afch  raakten ;  daar  een  quaadt  gewas  op 
volgde,  't  geen  de  Ingezetenen  zoo  verarmde ,  dat  ze  niet 
magtig  waren  de  jaariyklche  lallen,  op  de  huizen,  enz. 
geftelt,  op  te  brengen,  en  uit  dien  hoofde  zich  tegen 
des  Graven  Dienaars  aankantteden.  Op  den  26  Januarius, 
1682.  is  de  ftadt,  nevens  meer  andere  Steden  en  Zeeuw- 
fche  plaatzen,  zwaarlyk  door  eenen  ongemeen  hoogen 
Watervloedt  befchadigt  geworden:  de  Dyken  van  alle  de 
niewe  lauden,  zeven  in  getal ,  behoorende  aan  de  Stadt, 
braken  t'  eenemaal  door ,  en  de  Velden  wierden  met 
zout  water  overftroomt;  evenwel  zyn  de  zes  in't  geheel, 
en  het  zevende  der  gedachte  niewe  landen,  met  verlies 
van  een  derde  deel,  weer  bedykt,  en  worden  met  groote 
koften  en  moeite  onderhouden.  Dit  ongeval  trof  verder 
Brouwershaven  zoodanig,  dat  het  d' oude  fteene  poorten , 
vier  bruggen ,  en  veele  huizen  verloor  ,  ook  wierden  de  zeer 
diepe  graften  vol  zandt  gefpoelt.  Hollandt Vlaanderen., 
't  Landt  van  Cadzant ,  en  Vosmeer  voorby  gaande  ,  zul- 

len wy  alleen  de  lyft  van  de  Polders,  enz.  in  Zeelandt 
jammerlyk  onder  gevloeit ,  hier  vervolgens  aantekenen. 
Bommenede  geheel,  behalven  alleen  den  tooren  ,  wechge- 
fpoelt ,  Koolljens-f  laat ,  zeven  Polders  ;  Zierikzee:  Brouwers- 

havencn  Oojl-Duivelandt  ten  grootften  deele  ondergeloo- 
pen;  het  Eilandt  flakke' ,  ten  deele  Hollandtfch  ,  ten 
deele  Zeeuwfch  ,  negentien  Polders :  in  Noord-Beve- 
landt,  IViJfekerk  .,  Oudekerk.,  Laage  plaat 's  Gravenhoek 
d" Inlage.,  Cats  Polder,  Al  te  kletn  .,  Camper  Niewlandt ., 
Saamjlag,  Aandyk .,  Lippens.,  Lievens-Polder  ,  Noord-Polder 
van  Neuzen ,  Anna-Polder ,  Triniteit ,  Kleine  Soute ,  Groote 
Soute.,  Vlooswyk  :  In  Zuid-Bevelandt  ,  Beuren-Polder  , 
Meulen-Polder  ,  Oud-Tholens-Einde  ,  Niew-Tholens-Einde , 
Niewlandt.,  Krahbendyk,  Ooft-Polder,  Val ke nijp: ,  Waarden., 
Boone-Póldcr  ,  Zuid-Polder  van  Baarlandt  ,  Everingen  , 
Watervliet,  Oojl-Polder  van  Serooskerke ,  Leeuwkerke- Polder , 
Sliklandt.  In  Hollandtfch  Vlaanderen  ,  en  't  Landt  van 
Cadzant^  enz.    was  de  fchade  ook  ongemeen  groot. 

In  het  T.  Gmh. 

Het  water  flont  tot  voor  dc  Poorten  van  Brugge 
jaar  ifpo.  wierd  Brouwershaven na  bekomen  Oélroy  van 
Prins  Willem  den  l.  getekent  den  10  September  15-82.  en  Wattrvl 
daar  op  gevolgde  approbatie  van  de  Staten  van  Zeelandt,  p  ij,^. 
in  duo  den  2<-  Maert,  ifSp.  bewalt  en  gefterkt.  idem 
BRUCKUM,   een  Gelderfch  Dorp  in  Bommeler- Small. 

waerdt,   onder  't  quartier  Niewmeegen.     Toen   geheel  il'id. 
Gelderlandt  en  Zutphcn.,  in 't  jaar  1 5'47.  eene  fchattinge  ̂ o""» 
van  75'ooo  guldens  opbrengen  moft  ,  ftont  het  quartier  ti.i'.Kr. 
van  Niewmeegen  ,  een  der  vier  quarticrcn  van  Gelderlandt .,  '•  ̂• 
daar  in  op  24342  guldens  begroot;  d.aar  in  moft  de  Bom- 
melerwacrdt ,   een  der  zes  verdeelingcn  van  het  Niew- 

meegj'ch  quartier ,  7400  guldens  draagen  :   die  omgcdagen over  de  ló  of  17  Dorpen  van  \  Bommelerwaerdtfihe  ge- 
deelte, quam  het  Dorp Bruckum  op  152  guldens,  11  rtuiv. 

I2t  penn.  te  ftaan. 
i3RUCTERI,  anders  BROEKERS,  of  BROEK-  j^citus. 

L ANDERS,  eene  zeer  oude  Natie,  in  en  omtrent  deze 
Nederlanden.    Taatus  maakt  van  hen  gewag  ,   zoo  ia 
zyne  jaarboeken  en  Hijloricn ,  als  in  dc  Zeden  der  üuit- 
fchen.    Aanvangkelyk  hebben  deze  volken  in  de  Graaf- 
fchappcn  Zutphen  .,   Benthem.,  Coevorden,  Zevenaar,  en  in 
Wejlphalen ,    omtrent  Niemburg  .,   Statlo,  en  Munjier  ge- 
woont.    In  't  jaar  98.  na  Chriilus  geboorte  ,  wierden  ze  M.  Zeil 
van  hunne  Nabuuren  beoorlogt  ,  en  uit  hun  bezit  verdre-  i'rn. 
ven:  maar  ,  weer  moedt  grypende,  hebben  zy  het  Landt  G:rm. 
van  éeTeuéleri Drenther s )  en  ̂ udexQ  aangelegene Oorden  ]^  theil. 
ingenomen.  Zy  waren  afkomelingen  van  Afcenas,  Gomersf^' 
oudften  zoon,  die  zoon  was  x^n  Japhet,  Noachs  zoon: 
worden  gerekent  onder  d'  Afftammelingen  van  de  IJle- 
vans,  makende  de  derde  Hooftiiatie  der  oude  Duitfchen, 
daar  de  Vriezen  ook  onder  behooren  ,  nevens  de  Angri- 
varii Chamaven,    Anftbarii ,  Dutgibini ,  Chajfuarii  ,  Marjiy 
Tubantes,  Sicambri Ubii ,  L/fipetes ,  en  de  Teuéleri ,  alsook 
de  Mattiaci.    D'  oorfprong  van  den  riaam  Broeklanders , 
word  in  't  gemeen  afgehaalt  van  de  laage  Broek-  Veen-  en  ̂  
Moerajfige- landen .,  gelyk  da.irom.  in  Hollandt  en  't  Sticht    ̂ ' i°' Utrecht  veele  Dorpen  en  Buurten  gevonden  worden  op  ƒ 

Broek  uitgaande;   zie  op   BROUGK.    Colerus,  over^^^'^' Tacitus ,  meent  den  naam  van  de  goede  Broederfchap,  ̂ ^p' 
{  Bruterfchaft)  die  ze  met  den  anderen  hielden ,  herkom- 

ftig  te  zyn.    Freherus,    vermoedt  hem  ontftaan  te  zyn  ̂''^p^'"' 
nix.  vee\e  Burgten ,  die  deze  natie  wel  eer  gehadt  mogte  p'"'^' hebben.    Ons  behaagt  de  eerfte  afleidinge  des  naams  vry  .  f 
meer,  als  beter    met  der  landen  laage  gelegentheit, 
overeenkomende.  y 

BRUCTERI,  BROEKTERS,  BR  O  E  KE  R  S  .  ̂- ^Z'- 
Van  deze  moeten  wy  hier  fpreeken,  omdat  ze  den  'oever van  den  Rhyn  ,  die  tegens  de  Batawers  aanftoot,  van  het 

voorfte  des  Eilandts,  tot  daar  de  üru/taanfche  Grift ,  of  "J-'^'^' d'  Tl/el  begint,  voortyts  bezeten  ,  en  de  grenzen  der 
Vriezen,  zoo  ver  dezelve  van  den  Rhyn,  d'  Eems  ,  of  den Oceaan  met  befpoelt  worden,  ten  minften,  met  hunne 
Schutsgenooten ,  omfingelt  hebben:  eindelyk  onder  de 
Franken,  die  ten  grooten  deele  verhuisden,  de  landeil 

die  naaft  aan  den  Rhyn  leggen,  met  de  Vriezen  t'  zamen hebben  bezeten  :  en  hedendaags  een  gedeelte  uitmaaken 
van  den  Heerlyken  Staat  ,  wa^ir  in  Batavjers  en  Vriezen, 
door  een  eeuwigdurend  verbondt,  vereenigt  zyn.  Deze 
BROERTERS  hebben  weleer  eenen  zeer  aanzienly- 
ken  Staat  gehadt,  in  zich  bevattende  de  ganfche  Landt- 
ftreek,die,  van  den  oorfprong  des  en  d^  Eems, zich  uitftrekt  tot  aan  den  Rhyn,  de  Grift  van  Drufus ,  en 
de  Vriefche  Veenen.    Zy  waren  verdeelt  in  groote  en  kleine 
Broekters,    van  welke  deze  met  de  Chamamaven  en  Amfi- 
baren  ( iCeiltóbaiireu)  hunne  Bondt-  of  Schutsgenooten, 
zich  uitftrekten  tot  aan  de  Vriezen  ,   Batawers  ,  en  den 

Rhyn;  doch  geenen  ,  met  de  ikf«r/è»  en  anderen ,  de  hin-  ptol.u. nenftreeken  bewoont  hebben.    De  kleine  hebben  ook  ii. 

langs  den  Rhyn  gelegen,  en  naaft  aan  de  7<?a/'/<?rj-( T^a- 
éleri)  ik  meene  de  Teukters,  die  de  S'gambers  weleer,  in  Tac. 
weerwil  van  Gtfar,  in  hun  landt  genomen,  en  dat  hun  Germ. 
overgelaaten  hebben,  als  zy  over  den  Rhyn  tot  bewaring  f^ABJ* 
van  die  grenzen  overgebragt  wierden.     Verder  hebben  C^f-^ zy  onder  zich  gehadt  de  Chamaven,  ja  ook  de  Amfibaren, 

die  de  Vriezen  van  vooren  hadden.    Doch  de  groote  "[^ 
Broekters  zyn  verfpreidt  gewecft  langs  den  rechter  oever  J^"' van  de  Lippe  ,   tot  aan  het  Duisburgfche  wondt.    Ik  zegge 
dat  ze  verfpreidt  zyn  gewceft,  omdat  ze  vermengt  wa- 

ren onder  kleinder  volken,  waar  van  luttel  gewag  word 

gemaakt.     Zy    fchynen  ,    gelyk   de  -meefte  Volken, den  naam  aangenomen   te  hebben  van  den  aardt  des 
grondts,  namelyk,  van  de  moeren  of  veenen,  waar  mede 
hun  landt  overdekt  was,  die  in  de  landtstaale  25lOdieil/ 
en  van  de  Bovenlanders  Bruchen   genoemt   worden  ; 
waar  uit  die  brandtbaarc  kluiten  gegraven  en  gefatfoe- 
neert  worden,  die  gedroogt  zynde  ,  een  zeer  goedt  voet- 

zei voor  den  haardt  verfchaffcn,    het  welk  mag  boven 

brandthout  geftelt  worden  ,  of  immers  het  daar  tegenhou- 
den kan.     En  hier  op  zou  ik  meenen  dat  Tacitus  heeft 

gezien,  die  de Duitfchctaal  verftont,  als  hy  ze,  met  eene 
zcekere  benaming  vanhunne  eigenfchap,  genoemt  heeft 

BRVCTE- 
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BRV  CT  ERO  S  fua  urenteis,  dat  i's  BROEKTERS 
i)un  eigen  inocc  ïjianöcnbe ;  gelyk  het  gemeene  en  zeer 
bekende  loopje  zeidt  : 

Gezegerit  is  het  landt ,  Daar  V  kindt  zy»  moeder  brandt. 

En  geenzins  dat  zy  hun  eigen  landt  door  den  brandt  ver- 
woeft  hebben.  Want  wat  zouden  zy  doch  hebben  ver- 

brandt? Immers  niet  van  het  geen  zy  konden  wegbren- 
of  draagen,  en  in  de  vcenen  of  boffchen  verbergen 

en, 

lV»,  vjr, 

i'P/i». 

Gert» 
\  33. 

Zouden  het'^dan  (leden  geweeft  zyn,  op  dat  de  vyandt daar  in  niet  mogt  neftelcn  ?  maar  die  hadden  zy  niet. 
Wel  dan  mogten  het  hunne  hoeven  en  woningen  zyu 
geweeft?  Maar  het  was  zotheit  den  vyanden,  die  te  dezen 
einde  quamen  aantrekken  ,  die  moeite  te  beneemen.  Of 
20U  het  eindelyk  kooren  zyn  geweeft,  opdat  hetzelve 
niet  mogte  dienen  om  den  vyandtlyken  leeftogt  te  ver- 
grooten?  Maar  dewyl  het  in  het  begin  van  de  lente  was  , 
ftont  het  zelve  noch  groen  op  t  veldt,  en  kon  door 
het  vuur  niet  vernielt  worden.  Claudtus  Drufus  ̂   diende 
Raadt,  naar  het  wingeweft  Germamén^  den  toenaam  van 
CcrmamcHs  gegeeven  heeft,  is  de  eerfte  van  de  Romeinen 
geweeft  die  de  BROEKTERS  aangegreepen , 
en  hen  in  een  Scheepsgevecht  op  de  Kems  overwonnen 
heeft:  by  gevolg  zyn  Ólc  Arnfibaren  en  de  Chamaven^  in 
welkers  landt  de  zoete  Eems  alleenlyk  vlooten  kan  voe- 

ren ,  toen  onder  den  naam  der  BROEKTEREN  gereekent. 
Ttberius  ,  broeder  van  Drufus  ,  voor  de  tweedem.aal 

Germanièn  ingetrokken  zynde,  heeft  dezelve  ook  t'on- dergebragt.  Maar  zy  het  juk  niet  konnende  verdraagcn, 
hebben  geen  gelegentheit  laten  voorby  gaan  om  het  zelve 
af  te  werpen.  Zy  hebben,  met  Arminius  cn  de  Cberuf- 
iff»,de  Romeinfche  Keurbenden  ter  neêr  gehouwen,  en 
den  Arent  van  de  negentiende  Bende  onder  den  buit 
wechgedraagen  ;  daar  na  vervolgens ,  met  Claudius  Civilis  en 
ót  Batavjers ,  de  Romeinfche  legers  meer  dan  eens  op  de 
vlucht  geflagen,  de  winterlegeringen  der  Keurbenden 
vermeeftert,  eerft  den  Overjicn  Onderveltheer  ^  daarna  de 
Vloot  en  het  Admiraalsfchip  zelfs  genomen  en  wechge- 
voert ,  tot  een  gefchenk  voor  Velleda^  eene  Maagt  van 
hun  volk  ,  die,  vanrontomme,  voor  eeneGodinne  geëert 
wierd.  Over  den  eerften  afval  heeft  Cafar Gennamcus  ^  de  | 
broeder  van  Drufus,  hen  wel  zeer  ftreng  gellraft,  neêr- | 
houwende  alledie  hem  voorquamen,  en  alles  verwoeften- : 
de,  ja  zelf  den  Arent  weerom  bekomende.  Maar  om 
den  tweeden  afval  te  ftraffen  is  niemant  voor  den  dag  1 
gekomen  :z\sda.tyeJlriciusSpuriK>ta,  diehenflechts  met  den 
oorlog  dreigde ,  hen  genoodzaakt  heeft  hunnen  Ko- 

ning, die  balling  was  ,  weer  aan  te  neemen;  om  welke  | 

heerlyke  overwinning  T'rajanus  hem  een  zeeghaftig  pronk- 1 
beeldt  heeft  laten*  oprechten.  Hier  door  is  de  trotsheit ! 
van  dat  volk  toegenomen,  en  met  een  by  de  naburige 
Volken  de  haat  tegens  hunne  trotsheit;  die  eindelyk  daar 

toe  uitgeborften  is,  dat  zy ,  eene  t' zamenzweering  ge- 
maakt hebbende,  over  de  feftig  duizent  BROEKTERS, 

voor  de  oogen  van  de  Romeinfche  Krygsknechten ,  als 
tot  een  vermaakelyk  fchoufpel ,  door  hun  geweer  en  wa- 

penen omgebragt  hebben,  waar  door  het  ganfche  volk  , 
ten  minden  van  de  kleine  Broekteren,  byna  geheelyk  uitge- 

rooitis.  Als  nu,  nadezegrootenederlaage,  zeer  veel  landt' ledig  lag  ,  xyn  aanftonts  andere  volken  ,  op  den  buit ; 
loerende,  derwaarts  verhuilt:  onder  welke  wel  de  voor-  ; 
naamfte  geweeft  zyn  de  Chamaven  ,  e\\  de  Amfibaren,  (ik\e  \ 
van  de  Gatten  en  Cherufken  vry  gekocht  waren,  als  zynde  j 
voor  dezen  Schutsgenooten  geweeft  van  de  verflagenen :  1 
en  daar  beneffens  ook  de  Tubanters,  en  miflchien  noch  | 
meer  andere  die  dieper  in  het  landt  woonden ,  welke 
volken  tot  het  verhuizen  en  omtrekken  zoo  gewent 
waren  ,  dat  eindelyk  alle  die  aan  beï  de  kanten  van  de 
Wezer,  van  de  Ehe  af  tot  aan  het  landt  der  Vriezen  en 
deViRh-jn  toe, met  eenen veranderden bynaam,  WALEN 
genoemt  zyn  ,  en  noch  hedendaags  genoemt  worden: 
gelyk  7«?«Va^  de  (linker  kil  of  arm  des  Rhyns  zeer  nadruk- 
kelyk  met  dezen  naam  noemt.  Aan  dezen  kant  van  de 
Wezer  ooge  ik  voornamentlyk  op  de  Weflphalingcrs ,  onder 
welke  in  onzen  tydt  noch  die  zelfde  genegentheit  blyft 
om  te  verhuizen,  en  van  woonplaats  te  veranderen.  En 
nu  zy  dit  met  het  geheele  volk  niet  meer  kunnen  doen  , 
trekken  zy  met  hoopen  uit  hun  landt,  niet  alleen  jong- 
mans  ,  maar  zelf  (het  geen  by  andere  Natiën  ongehoort 
is)  ongetrouwde  dochters.  Deze  gemelde  flagting  nu  , 
waar  van  Tacitus  gewaagt,  fchynt  meeft  voorgevallen  te 
zyn  by  den  Rhyn  en  de  Drufiaanfihe grift  ;  dewyl  dezelve 
gefchiedt  is  in  het  gezicht  der  Romeinen,  en  omdat  de 
Chamaven^  die  zich  in  hun  landt  neêrgeflagen  hebben  , 
naaft  aan  dien  oever  geplaatft  worden  ,  zoo  wel  van  Au- 
fonius  in  de  befchryvnig  van  den  Moefel,  als  in  de  Reis- 

kaart van  Peutinger  ,  en  van  anderen.  Maar  ondertuf- 
fchen  is  de  geheele  naam  der  BROEKTEREN  hier 
door  zelf  noch  niet  uitgeftorven:  want  daar  van  is  noch 
zoo  een  vruchtbaar  voortteelzel  overgebleven ,  dat  zy  tal- 
ryk  genoeg  geweeft  zyn  om  de  eerfte  Bende  uit  te  maa- 
ken ,  als  de  volken  die  tuffchcn  den  Rhp  en  de  Ehe  aan 
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den  Oceaan  leggen  ,  niet  lang  nadat  Keizer  Maxlminus 
de  Over-Rhyniche  gcftraft  had  ,  met  heele  fchaaren  naar 
de  bovenlanden  verhuisden:  en  dat  zy  boven  de  anderen, 
die  met  den  naam  alleen  van  Franken  le  vrcden  waren, 
hunne  woonplaatzen  genomen,  en  daar  hunnen  ouden 
en  eigen  naam  langen  tydt  behouden  hebben.  Want  in 
deze  ftandtplaatze  vindt  men  in  de  reiskaart  dc  BROEK- 

TERS, en  by  den  Dichter  Ctaudianus  worden  zy  de  by-  iv.Conf, 
woonders  van  het HercynifiheV\fa\Ai  genoemt.  Zoo  dat  zy  Hotiorii, 
hunne  grenzen  uitgebreidt  hebben  tot  in  de  wildernifTen 
van  den  Paltz  en  van  Frankenlandt ,  die  gemeenlyk  het 
v0bmVuaïb  en  ̂ pEj)t)art  genoemt  worden.  Want,  naar 
de  befchryving  van  Cicfar  ,  ftrekt  zich  het  Hercynifche 
Waldt  niet  veel  laager  als  Spi'.rs,  en  daar  tegen  over 
aan  de  andere  zyde  van  den  Rliyn.  Maar  nadat  de  na- 

volgers van  Theodofius  ddn  Grooten ,  vrede  met  de  Franken 
gemaakt  hebbende  ,  de  Romeinfche  bezettingen  ,  die  aan 
beide  kanten  van  den  Rhyn  lagen,  voor  de  tweede  en 
laatfte  maal  daar  van  daan  hadden  verdreven  ;  fchynt  het 
dat  het  grootfte  gedeelte  van  het  landt  ,  het  welk  de 
kleine  BROEKTERS  wel  eer  bezeetcn  hadden,  nadat 

deChamaven  daar  met 'er  tydt  uitgeftorven  waren,  den 
Vriezen  ten  deel  gevallen  is :  en  wel  deze  ,  die  Noort- 
waarts  aan  over  de  Veenen  woonden ,  en  die  vervolgens 
hun  niewe  landt,  naar  de  gelegentheit  der  ̂ inberUeEIim / 
den  naam  van  ̂ uitÜCCll/  en  by  verkorting  SutpÖClt  gege-. 
ven  hebben,  welken  naam  de  geheele  üraaffchap  noch 

hedendaags  behoudt.  Maar  zelfs  worden 'er  overblyfzels 
van  den  naam  der  Vriezen  in  het  eigentlyk  Over-Yflël ,  in 
de  plaatzcn  JfricëUjplfi/^riesenba'g  /  ƒ  nc5cntaeeu  /gevonden. 
BRUELIS,  by  anderen  BR  UWE  LIS,  een  Kaf- 

teel  of  Ridderhofftadt  en  Huis  in  Zeelandt,  op  Zuld-Beve-  houvó 
landt.    Heeft  eenen  zeer  ouden  tooren,  die  voortydts  tot  i.D. 
eene  toevlucht  en  fterkte  voor  de  nabuurigen  diende,  ƒ.  144, 
wanneer  dc  Vlamingen  eenige  invallen  of  ftropingen  qua- 

men doen.    De  Heeren  Edelen  van  Bruelis  ,  uit  Henegou- 
wen, zyn  'er  nu  bezitters  van  ;  die  'er  een  heerlyk  Slot,  SmalUg. 

met  zwaare  muuren,  rontom  in 't  water  ,  aangebouwt  Kr. van 
hebben.    In  't  jaar  I3f2.  word  van  Heer  Simon  van  Bruelis  Zed. 
gewaagt,  als  Ridder,  en  Neef  van  Hertog  IVillem  van  f.-]i^. 
Beyeren,  Grave  van  HoUandt,  enz.    geboren  van  eene 
dochter  uit  Haam/lede ,  en  getrouwt  aan  Juffr.  .  .van  Heen- 
vltetvan  Cattendyk,  welker  moeder  was  uit  d' Edelen  van 
Stapele:  Hy  won  by  haar  twee  zoonen  ,  namelyk  Heer 
Jakob  van  Bruelis  ,   getrouwt  in  Henegouw  ,   en  Heer 
Simon  van  Bruelis  \  dan  noch  eene  dochter ,  vrouwe  Mar- 
garetha  van  Bruelis,  geworden  AbdifTe  van  Rhynburg,  den 
3  Junius  1470  overleden.    Heer  Simon  van  Bruelis  nam 
tot  zyne  eerfte  Echtgenoote  Hadevjich  van  den  Abele  y 
welker  moeder  was  uit  het  Adelyk  geflacht  van  If^eldam ; 
tot  zyne  tweede,  Machtelt  van  Schengen ;  by  d' eerfte  ver- 

wekte hy  Heer  Antonis  van  Bruelis;  by  de  tweede  Mac/j- 

telt  van  Bruelis ,   getrouwt  aan  Heer  Jakob  van  den  Abe'le , Camelia  van  Bruelis ,  getrouwt  aan  Heeryan  van  Zuidlandt, 
en  Maria  van  Bruelis,  die  't  kloofterleven  aannam.  Heer 
Antonis  ,  Heer  van  Maalfteede ,  verbondtzich  met  Avefoete  ̂  
dochter  van  Coppelaus :  zyne  acht  quartieren  ftaan  te  Capelle , 
in  de  Kerkglazen  ,  namelyk,  Bruelis,  Cattendyk,  Haam- 
Jlede,  Stapel,  Abele,  Weldamme ,   Reinierswale ,  Maaljlede, 
Hy  liet  ns,  Henrik  van  Bruelis,  ongehuuwt  overleden 
ria  van  Bruelis ,   getrouwt  aan  Heer  IVillem  van  Cats ,  by 

wien  zy  kinderen  won  ,   en  hier  door  is  't  Slot  Bruelis ^ 
in  't  jaar  1492.  erflyk  aan  't  bloet  van  den  gemelden  Heer 
IVillem  van  Cats  gekomen :  gelyk  het  ook  noch,  1696.  van 
Heer  Pieter  van  Cats  van  Bruelis,    geboren  Baron  van 
Veenhuizen  ,  Maaslandt,  en  Maaslandt-fluis  ,  Heer  in 
Cats,  Capélle,  Biefeling,  's  Heeraartskerke ,  Heinkens- zandt,  Overzandt,  Heer  van  Bruelis ,  enz.  bezeten  word. 
De  overige  kinderen  van  Heer  Antonis  waien  Cornelia  van  ̂ dem 
Bruelis,   die  ten  Echtgenoot  kreeg    Anthony  Pots ;  Lys-  S^"^^^- 
beth  van  Bruelis  ,   getrouwt  aan  Pieter  van  den  Ooftende;  '^"i* 
en  Henrik  van  Bruelis  ,   die  in   huwelyk  nam  Vrouwe  7*^* N.  van  Maaljlede ,  en  uit  haar  heeft  nagelaaten  Hadewy 

van  Bruelis.' BRUGMAN,   (JAN)   is  in  de  Nederlanden  een 

Monnik  geweeft  van  St.  Franciskus  Orden.    Hedendaags  QtH^  ' 
is  'er  noch  een  fpreekwoordt  van  hem,  als  iemant  zich  gejch, 
niet  wil  laten  beweegen  om  iets  te  doen  ofte  geeven;  i.d. 
Ik  zal  '^  niet  doen,  al  kundt  gy  praaten  ,  of  al  preekte  gy  als  f  154. 
BRUGMAN.    Deze  woorden  gaan  door  veeier  mon- 

den,  maar  weinigen  is  d' oorfprong  bekent,   die  deze 
is.   Jan  Brugman  leefde  omtrent  1460.  Hy  was  van  een 

zeer'  ftreng  leven  ;   daar  by  zeer  driftig,  in  het  volk  tot eenen  deugtzaamen  wandel  aan  te  zetten,  wa.ir  door 
hy  in  uitftckende  grootachtinge  raakte.    Hevig  voer  hy 
uit  tegen  de  meell  in  zwang  gaande  zonden  zynes  tydts, 
onder  allerlei  flag  van  menfchen ,  vooral  tegen  de  hoere- 
ry,  overdaadt,  en  gierigheit  der  Roomfche  Geeftelyken; 
tegen  d' onrechtvaardigheit  der  Magiftraaten,  en  groote 
Heeren;  dan  ook  tegen  de  misdryven  der  Gemeente. 
Niemant  verfchoonde  hy,  verkondigde  de  plaagen,  die 
over  't  Landt  Üoiiden  te  vallen,  zoo  net  en  juilf,  dat  hy 
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byna  voor  een  Propheet  gehouden  wierd 

lyn  vcrblyt"  tc  Gronift^i-»  ,  is  daar  na  te  Amjh-ldani ,  en 
aller  ueg'en  in  Holb»dt ,  en  't  Sticht  Utrecht  gekomen. Zyne  tong  was  als  van  eenc  betooverende  wclfprekendheit, 
daar  door  hy  ieder  kon  bekooren  tot  het  geen  hy  beoog- 

de, en  beweegen  tot  het  het  geen  hy  wilde.   Wat  hy  aan  j 
groüten  of  kleenen  verzocht,  hem  kon  niet  geweigertj 
worden.    Daar  door  leï  hy  veele  twiilen  neer,  cn  be- 
quain  veele  voordeelen  voor  de  Geellelyken.  Dikmaals 
heeft  hy  ook  de  Gemeenten  van  zwaare  laften  en  be- 
twaarnillcn  ontheft  :   en  daar  uit  is  't  gedachte  fpreek- 
woordc  ontdaan:  als  ook  noch  een  ander,  hoewel  van 
Hechter  alloi ;    BRUGMAN  zocht  zielen  te  wtmen , 

1)  RUM  M  E  N ,  een  Gcldcrfch  Dorp  onder  het  quar- 
tier  van  Arnhem^  anders  van  de  Meluwe  ,  in  rdiivjcKZoom. 

TocwGelderlandt  en  Zutpbcn  ̂   in  het  jaar  ij'47.ecnc  fchat- 
tinge  van  75-000  guldens  opgelcgt  wierd ,  was  het  quar- 
tier  van  Ar»hcm,  een  der  vier  quartieren  van  dat\^orllen- 
dom,  daar  in  gellelt  op  1710S  guldens:  tot  die  fomme 

moll  ï''eliiwe»zoom  ,  een  der  vier  vcrdeelingen  van  het 
j1rnheinfihe  quartier,  laften  ijyo  guldens;  't  minfl:  van  do 
gedachte  vier  deelen  dezes  quartiers :  die  dan  omgefla- 
gen  over  de  13  dorpen  van  l^elttwenzoom,  (lont  het  dorp 
Brurtimcn  op  3ZI  guldens,  i  ftuiv.  3  penn.  voor  d'  In- hcemlchen  ,  dan  noch  voor  de  Uitheemfche  gegoedden 

op  341  guldens,  15-  iluiv.  3^  penn. B  R  U  M  M  E  N  is  een  aanzienlyk  Dorp  op  de  Feluwe, 
een  gemeene  Duitfche  myl  boven  Zutphcn  ,  waar  van 

If'ithma»,  Graaf  van  Zutphcn,  de  helft  toegeftaan  heeft 
aan  de  Abdye  van  Elte».  Welke  gifte  Keizer  Otto  de  I.  in 
den  jare  979.  Otto  de  lil.  in  den  jare  996.  en  Lotharins 
de II.  in  den  jare  1134.  beveiligt  hebben  :  het  behoud  noch 
den  zeiven  naam  onvcrandert. 

1  Vw. t.o. 

Idem 

B  R  U 

Eerrt  had  hy  'vlucht  toe  genomen  hadden,  en  liet  BrunhUde  in  bewa- 
ringe  houden  :  maar  de  Aujlrafiers  cifciuen  haar  met 
zulKen  ernll  weer,  dat  zy  in  vryhcit  wierd  geRelt.  Doch 
Frcdegond,  Gemalin  van  Chilpctik^  deectt  Mcroveus  in  een 
Ivlooiler  (lecken,  daar  hy  echter  uit  oiitvloodt  ,  maar 
toen  wierd  hy  door  Fredegonds  bcllel  vermoordt;  die  ook 
Childebcrt  en  Drunhildc  aan  kant  poogde  tc  helpen  ,  dat 
ontdekt  wierd.  Oiidertullchcn  llorven  Childebert ,  cn 
zyne  Gemalinne,  kort  na  malkandercn,  niet  zonder  ver- 

moeden dat  Fredegofid  haar  vergecven  had  ,  of  veellicht 
Briinhilde  zelve  ,  om  't  bcwint  in  haarc  handen  te  krygcn  gV 
of  te  behouden.  Hy  liet  twee  zooncn  m ,  Theodebert  en 

Th'irry  :  'Theudebcrt  bcquam  Aiijlrafui  ,  cn  Th'tr>y  Bttrgun- diëfi,  en  het  Koningkryk  Orieans.  Beide  warenze  noch 
zeer  jong,  en  Honden  derhalvcn  onder  voogdy  van  hun- 

ne Grrootmoeder  ;  welker  bellier  de  Aujlrajlers 
zoo  onverdraaglyk  viel,  dat  ze  haar  geweltdadig  uit  het 
koningklyk  Paleis  haalden,  en  naar  de  grenzen  van  het 
Koningkryk  voerden,  daar  ze  haar,  met  vodden  en  lom- 

pen bekleedt,  by  het  Kalteel  Arcies ,  op  de  Rivier  a  Aubc\ 
die  de  Koningkryken  van  haare  zoons  zoonen  van  mal- 

kanderen fcheidt,  alleen  lieten  (laan.  Zecker  arm  man,  j^^^ 

daar  voorby  komende,  bragt  haar  te.  Chalo»s  o'f  Sao»e 
by  haaren  zoons  zoon  Thiery die  haar  blydelyk,  met 

gramfchap  tegen  d'yf«yZrtf/;^rj,  ontfing,  en  haaren  Leids- man met  het  Bisdom  Auxerre,  ter  vergeldinge  voor  zyne 

moeite, begiftigde.  BrunhUde  had  aan 't  Hof  weer  al  het- bewindt;  zy  hitfte  den  jongen  Koning  tot  ontucht ,  met 
allerlei  vrouwlieden,  op,  vreezende  dat,  indien  hy  eene 
echte  Gemalinne  nam  ,  die  hem  zou  mogen  beweegen 
om  haar  gezagh  te  befnoeijen.  By  eene  van  deze  zyne 

boelinnen  kreeg  hy,  in  't  jaar  601.  eenen  zoon  Sigebert, BrunhUde  liet  ondertuilchcn  veele  voornaame  perfoonen 

om't  leven  brengen:  leefde  in  fchandige  onkuisheit,  zich 
BRUNHILDE,  BRUNECHILDE,  by  de' vermengende  met  allerlei  Ilag  van  mannen,  zoo  van  hoo 

Franfchen  BRUNEHAUD  geheten:  vermits  deeze  '  gen  als  gcringen  (laat.  Onder  meer  andere  harer  ontuch- 
haatelyke  en  fnoode  Vrouwe  is  Koningin  van  Aujlrafia  telingen  was  'er  een  jong  Heer,  Pm^/t/»/ genaamt :  zy 
geweell,  tn  Aujhafta  eene  groote  ftreek  der  Vereenig- ,  verhief  hem  tot  Hertog  der  Transpirane»  ;  wilde  hem 

groot  Hofmeeller  maakcn ,  maar  eerft  moft  Bartould  ,  die 
dat  Ampt  bekleedde  ,   van  kant  geholpen  zyn  ;  daar 

breeder  van  fpreeken."  Sigebert',,iy  haafl  middel  toe  wift   te  vinden.    Koning  Thierry zoon  van  Chdoveus  Koning  van  porde  zy  aan  om  zynen  broeder  Theodobert  ( beide  wa- 

Mezer. 
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He  Nederlanden  heeft  bevat  ,  en  wy  ook  in  't  verhan 
delen  van  Aujlrafia  van  haar  kortclyk  gewaagt  hebben 

lullen  wy  'er  nu  wat 
Koning  van  Aujlrafia  . 

Frankryk,  had  met  zyne  drie  andere  broeders,  Cherebert ,  ren  't  haar  zoons  Childeberts  zoonen)  te  beoorlogen,  en 
Guntram  (de  twee  oudften )  cnChilpcrik  (de  jongde  uit  '  ' een  ander  bedde )  het  geheel  Koningkryk  van  Vrankryk 
door  't  Lot  verdeelt :  dat  aan  Cherebert  het  Koningkryk  van 
Parys;  aan  Guntram  't  Koningkryk  Orleans  ,  en  een  groot 
gedeelte  van  Burgundien;  aan  hem  Sigebert  het  Koningk- 

ryk van /^«y?rrt7/iz;  en  aan  C/j^/Vpm',^  het  Koningkryk  vJo/z/öw 
gaf.    Daarenboven  had  elk  van  hun  een  gedeelte  van  77'/'^rr)'zynen  broeder 'T'/^f-Of^^^mo^'t  lyf , 'en  in  zyn  Ryk.  Dg  Auxern 

zyn  landt  te  vermeeileren :  maakte  hem  ten  dien  einde 
wys  dat  Theodobert  zyn  broeder  niet,  maar  de  zoon  van 
eenen  Hovenier  was ;  't  zy  datze  daar  mede  te  kennen  idem 
wilde  gceven    dat  zyne  moeder,   Gemalin  van  haren  AUier. 
zoon  Childebcrt ^  hem  in  overfpel  by  eenen  Hovenier  ge-  ihid. 
wonnen  hadde,ofweHn  de  wicge verwilTelt.  Daaropvjel  idem 

Ac^uitanién ,  en  van  Prove-nce;  opdatze  gezamcntlyk  ver 
plicht  zouden  daan  deze  Landtfchappen ,  met  hunne  ver- 
eenigde  magt ,  te  verdeedigen.  Zeer  ongeregelt  waren 
de  huwelyken  van  de  Koningen  Cherebert,  Guntram,  en 
Chilperik,  broeders  van  ó/^rócr/ :  want  Guntram  ,  na  eene 
diendmaagdt,  van  zyn  Hofgezin,  gefchonden,  en  mis- 

bruikt te  hebben  ,  trouwde  Mariatruda,  dochter  van 
den  Hertog  Magnacharis ;  maar  hy  verdict  haar  wel  haad, 
om  eene  haarer  Staatjufferen,  Auftorgilda  Bolica  genaamt, 
ter  Gemalinne  te  neemen.  Chilperik  verdict  Koningin 
Audovera,  onaangezien  hy  drie  zoonen  by  haar  gewonnen 
hadde  ,  om  eene  haarer  Kamerjudcren,  de  fchendige 
hoer  Fredegond  (eene  gruwelyke  moorderefle  van  't  Ko- 

ningklyk bloet,  van  hem  zelf,  en  van  zoo  veele  anderen) 
ter  Koninginne  te  verheden.  Cherebert  dreef  Ingeberga  van 
hem  wech  ,  die  hy  al  by  't  leven  van  zynen  Vader  C/o- 
tarius  getrouwt  hadde;  en  nam  Merofleda,  de  dochter  van 
eenen  Wol  werker,  naderhandt  haare  zuder  Marcorefa  , 

hoewel  zy  eene  Nonne  was,  en  vervolgens  'Theodogitda, 
eene  Veeherders  dochter.  Sigebert,  om  een  wettig,  en 
met  zynen  daat  overeenkomend  huwelyk  te  doen,  ver- 

kreeg ter  Gemalinne  BrunhUde,  dochter  van  AthanagUdus 
Koning  der  Fifigothen.  De  Poëet  Venantius  Furtunatus 
heeft  de  Bruiloftdaatfie  befchreven  ;  maar  hy  was  daar 
niet  te  gelukkiger  om.  Sigebert  trok  op  om  zynen  broe- 

der ChUperik  te  beoorlogen  ,  en  hem  het  Koningkryk 
Soijfons  te  ontweldigen  ,  omdat  hy  zeer  onrudig  was  ,  en 
groote  tweedracht  tufTchen  zyne  broeders  verwekte. 
Chilperik  maakte  een  verbondt  met  zynen  broeder  Gunt- 

ram van  Orleans,  tegen  Sigebert,  die  Chilperik  binnen  Door- 
wik  meende  te  befluiten,  maar  Fredegond,  Chilperiks  ̂ odt- 
looze  Gemalin  ,  liet  hem  door  twee  jongelingen  om 
't  leven  brengen  :  dit  is  het  eerde  booze  duk  van 
'tgeene  volgen  zal.  Childebcrt,  zoon  van  Sigebert  by  deeze fnoode  gewonnen,  was  noch  geen  vyf  jaren  oudt  toen 
zyn  Vader  uit  de  wereldt  wierd  gerukt  in  't  jaar  sjs-  en 

Fauchet  dus  jong  Koning  van  Auftrafia.  Mcroveus ,  zoon  van 
L.Getfr.  Chilperik ,  Koning  van Soi fans ,  die  zich  meeder  maakte  van 

't  Paryfche  Koningkryk  ,  en  't  deel  van  Cherebert,  nam BrunhUde  (hy  was  toen  noch  maar  18  jaren)  ter  gema- 
linne. Zyn  Vader, ten  hoogden  daar  over  misnoegt,  lokte 

dei«  üiewgetrouwdca  uit  de  Kerk,  daar  zy  hunnen  toe- 

Idem 
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beide  legers  donden  tegen  een:  doch  de  Leenmannen  van 
de  twee  Koningen ,  zulk  eenen  heilloozen  oorlog  vervloe-  G*//r. kende ,  traden  tuflchen  beiden  tot  verdrag.  Protadus,  de 
Pol  van  BrunhUde,  wou  zulks  verhinderen  ,  maar  wierd 
doodtgeflagen.  BrunhUde  wid  zich  haad  te  wreeken  over 
hen,  die  haren  lieveling  uit  de  wereldt  geruimt  hadden, 

die  zy  alle  in  't  korte,  den  eenen  na  den  anderen,  aan  zy- 
nen geed opofferde.  OndertuflTchen  vermaakte  zy  zich,  in 

plaats  van  hem  ,  met  veele  andere  Heeren  van  't  Hof  ter 
verzadiginge  van  haare  beedige  geilheidt.  St.  Didier ,  Bif- 
fchop  van  Lions,  wegens  de  groote  ergernifle,  en  ampts- 
wegen  verpligt  ,  onderdont  openbaare  vermaningen 
daar  over  te  doen :  maar  deze  Jcfabcl  deed  hem  in  eene  Q„^fi„ 

vergaderinge  van  BiflTchoppen,  die  van  haare  handt  vlo- 
gen,  ecrd  ontWyen,  bannen,  en,  twee  jaaren  daar  na,  ̂^^^^ 

door  haare  trouwanten  deenigen.  T'hierry  ondertuflchen,  jrant. over  zyne  veelvuldige  hoereryen  en  ontuchtigheden,  ^.xij, 
eene  knaginge  in  zyn  geweeten  voelende,  wilde  eene 
echte  Vrouwe  neemen,  dat  BrunhUde  verhinderde;  gelyk 

zy  ze  allen  om  hals  holp  ('t  waren  dan  geedelyken  of 
wereldtlchen )  die  de  ongeregeltheden  van 't  Hof  niet  goet- keurden.  De  Gemalin  van  7wöi^^^^rf,  broeder  van  Thierry, 
mod  den  geed  door  vergif  uitbraaken ,  en  BrunhUde  wierd 
voor  de  vcroorzaakder  van  haare  doodt  gehouden.  Dé 
dour  haar  aangevangen  kryg,  tudxhen  de  tvyee  broeders, 

zynen  voortgang  gekregen  hebbende ,  wierd  Theodebert ,  Ko- 
ning van  Aujlrafia,  met  zynen  ganfchen  dam  uitgerooit. 

Eene  dochter  van  hem  ,  Bertrada  geheten  ,  bleef  in  't  le- 
ven: haare  fchoonhcit  bewoog  T'hierry  zodanig,  dat  hy befloot  haar  ter  Gemalinne  te  neemen ;  0md.1t  hy  zich 

verbeeldde  dat  Theodebert  zynen  broeder  niet  geweeftwas. 
kantte  zich  daar  tegen,  zeggende,  om  hem  daar 

van  af  tc  houden,  dat  het  hem  niet  geoorloft  was  zyns 
broeders  dochter  te  trouwen.  Thierry,  als  razende  van 
liefde,  berdte  daar  op  verwoedt  los;  „Gy  booze  yyandin 
„  van  Godt ,  hebt  gy  my  niet  wys  gemaakt  dat  Theodebert 
5,  myn  broer  niet  was?  waarom  hebtgy  my  dan  zulk  eenen 
,',  vervloekten  broedermoordt  doen  bcdryven  ?  Daar  op 
doeg  hy  zyne  handt  aan  den  degen,  en  zou  zyne  Groot- moeder doorregen  hebben ;  maar  hem  wierd  zulks  belet, 
en  zy  van  daar  weggebragt.  BrunhUde  wierd  door  die 
bejegeninge  zoo  verbittert ,  daar  de  vrees  voor  Thierryt 

ver» 
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by  quam  ,  dat  7,e  hem  ,  ïoo  als  hy  uit 
het  badt  iradt  ,  eenen  vergiftigen  drank  gaf,  daar  hy  aan 
(lorf,  in'tjaaróii.  Hy  liet  wel  zes  zoonen  na,  maar 
alle  buiten  echt  ;  namelyk  Sigebert^  Childebert^  Corbe  , 
Meroveus  ,  en  noch  twee  andere.  Aan  Sigebert  had  hy 

Atillrafia  gemaakt,  en  aan  Childeberty  Burgundicn.  Brun- 
^«xerr^  jjj^ggj^^je  nu  ,  wegens  dezer  Vorften  onmundigheit , 
t  '^^  .  weer  te  zullen  heerfchen,  en  op  hunnen  naam  of  naamen 
Galefint  jiiies,  naar  haar  welgevallen ,  te  verrichten  ;  maar  d' /f/z- 

Jtra/ifche  Heeren,  imondcvheit /Irniilphus  en  Pipyn  ,  kon- 
tTEurop.  j^^^  xoo  eenen  vervloekten  handel  niet  langer  verdraagen; 
c  tfried  en  wilden  zich  veel  liever  onderwerpen  aan  C/ö!'<?r/axir^t'» //. 

die  toen  over  Neuflria  heerfchte  ,  en  naderhandt  alleen 

'  Monarch  over  geheel  l^rankryk  ,  met  den  byiiaam  van Ie  Grand ,  geworden  is.  DeicClatariusv/as  zyne  fnoodc 
moeder  Fredegond  (de  Franfchen  noemen  haar  eene  hel- 
fche  Furie  ,  en  gevleesde  Duivelinne)  zeerongelyk,  en 

had  veele  Vorltelyke  deugden  over  zich.  D'  /Inflraficrs 
trokken  de  Burgmdiers  in  hun  verbondt  tegens  Br/inhilde; 

en  Koning  C/otór/»x,  van  hunne  genegenthcit  t'  zynwaarts 
verzeekert,  viel  in  Auftrafia.  Brunhilde  deed  hem  aan- 

hy  zou  zich  van  daar  maaken  :  maar  hy  liet  haar 
weetcn  ,  dat  het  Erfdeel  van  Thierry  hem  ,  en  niet  zyne 
Baltaerden  toebehoorde.  Sigebert,  Koning  va»  Jz^/irafia, 
fchiktezy  tegens  hem  te  velde,  en  beide  de  Legers  Honden 
tegen  malkanderen  ,  en  tot  den  aanval  gercedt  :  maar,  in 
plaats  van  den  aanval ,  wierd  in't  heir  van  Sigebert  d' af- 

tocht gebiaazen-  Clotarius  vervolgde  het  Ai/Jlrufifche  heir, 

ïonder  het  te  beledigen,  dat,  als 't  op  den  oever  der Jtfo»e gekomen  was ,  óV^^r^^r^ nevens  zyne  broeders,  Corbe, 
en  Meroveus ,  aan  hem  overleverde:  Childebert  ontvloot 
het  wel  te  paerdt  ,  echter  heeft  men  nooit  verno- 

men waar  hy  eindelyk  gebleven  zy.  Dat  eenige  Opftellers 
van  Stamlyften  hier  uit  goedtgevonden  hebben  te  Hel- 

len ,  dat  dees  Childebert ,  dus  ontkomen  ,  Stamvader 
zou  geworden  zyn  van  de  Graven  van  Habshurg,  en  der 
Aartshertoglyke  Oofte-/irykjche  ,  daar  na  Keizerlyke ,  Linie ; 
word  by  vernuftige  oordeelers  voor  een  verdichtze!  ge- 

houden. Andere  Schryvers  ftellcn  Sigebert ,  een  van 
Theodeberts  zoonen ,  die  alleen  de  moortdadige  handen  en 
laagen  van  de  Godtvergeetcne  Brmihildc  ontkomen  zou 
iyn,  ten  Stamvader  van  dn  Ilabsburgjche  hmie:  mogelyk 
zal  't  voor  waarfchynlyker  ( indien 't  geen  fabel  is)  by 
den  verftandigen  Leezer  doorgaan.  Clutarius  bragt  dan 
den  Baltaerdt  Sigebert  om,  ook  Corbe,  maar  ftak  Mero- 
veus  in  een  Kloofter:  Brunhilde  had  zich  met  Chaudelane , 

zufter  van  Koning  Theodorikus  oi  Thierry ,  naar 't  Kafteel 
Corbe,  in't  Landt  der  Transjuranen ,  begeeven ;  maar  met 
'er  haaft  wierd  zy  gevangen  en  voor  Clotarius  gebragt  :  de 
Krygsraadt  zat  over  haare  zaaken  :  Clotarius  zelfs  was  haa- 
ren  befchuldiger  ,  haalde  alle  haare  misdaaden  op  ,  en 
klaagde  haar  boven  dien  aan  als  Moorderelfe  van  tien 

Koningen;  maakende  het  noch  grooter  als  't  was  in  der 
daadt:  want  twee  had  hy  zelf  van  kant  geholpen ,  name- 

lyk Sigebert  en  Corbe,  ten  ware  men  rekende  dat  'er 
Brunhilde  de  verre  oorzaak  van  was ,  en  zy  alzoo  van  haar , 

of  door  haare  fchuldt  ,al  mede  om't  leven  geraakt  waren. 
DeFranfche  Krygsraadt  befloot ,  dat  zy  den  allerwreedtlk-n 
en  fchandelykllen  doodt  verdient  hadde.  Zy  wierd  dan 
drie  dagen  lang  elendig  gepynigt;  daar  na  op  eenen  Ka- 

\iarti/i.  meel  door  het  Leger  gevoert,  vervolgens  aan  den  llaert 
rufus  van  een  Mcrrie-paerdt  gebonden  ,  dat  ,  voorthollende, 

haar  't  hooft  verpletterde,  en  door  Uraaten  ,  velden  , 
doornen  ,  enz.  loopende,  haar  in  ftukken  fcheurde;  of, 
volgens  andere  Schryvers ,  wierd  zy  met  armen  en  bee- 
nen  aan  vier  paerden  vaft  gebonden ,  en  dus  in  ftukken 
gcreeten ,  daar  na  wierden  de  deelen  verbrandt,  en  de 
afch  in  de  lucht  geftrooit.  Dit  zeer  vreeffelyk ,  echter 
rechtvaardig  oordeel  van  Godt,  door  menfchen  uitge- 
voert  ,  heeft  zy  geleden  in 't  jaar  613.  Deze  Brunhilde 
heeft  in  't  jaar  fSo  doen  beftraaten  den  weg  van  Camerik naar  Atrecbt,  van  Atrecht  tot  Theroane;  en  voorts  van 
Theroant toxa.in  de  zce,  alles  met  groote  fteenen  bevloert. 

De  ftraat  word  noch  heden  ChauJJ'ee'  de  Brunechilde ,  of  de ftraat  van  Brunhilde  geheten  ;  hoewel  zy  ze  eigentlyk  niet 
van  niews  opgemaakt,  maar  verbeetert  heeft. 
BRUNISSE,  of  BRUYNISSE,  anders  ook 

OOSTDU  VELANDT,  een  Dorp  in  Ze^W;,  op 

't  Eilandt  Schouwen  ,  in  't  Duvelandt  gelegen.  Het  word 
van  Srnallegange  een  groot  Dorp  genoemt,  vermits  het 

meer  dan  hondert  huizen  ,  nevens  eene  l'choone  Kerk , en  tooren  heeft;  ook  eene  goede  Haven,  daar  geladen 
Schepen  af,  en  aan  konnen  komen.  Het  is  eene  Heer- 
lykheit  met  groote  Jurisdiftie.  Voor  den  laatllen  Waters- 

eland.  "oodt  lag  het  in  tretielyke  Plantagien  ,  en  had  omtrent 

197.  '  gemeeten  ,  of  50  Hollandtfche  Mergens  Boomgaar- den,diedoor  dezen  ramp,  in  het  jaar  1682. te  nietgingen: 
maar  men  heeft  'er  wéér  niewe  geplant.  De  Kerk  en 
Predikant  \mBruniJfe  ftaan  onder 't  Claiïis  van  Schouwen. 
BRUWELIS  een  Kafteel  en  Adelyk  Gellacht  in  Zee- 

landt ;  zie  BRUELIS. 

CRYDORP,  of  BRIDORPE,  een  der  Dorpen 
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en  Ambachts-Heerlykhcden  op  't  Eilandt   Schouwen  ,  in  soxhora 
Zeelandt.     Grave  Floris  van  Hollandt  had  voorgenomen  Kr. van 
van  dit  Brydorp  in  Schouwen,  en  van  Arnemuiden  in  /f «/-  Zed. 
cheren  Kooplteeden  te  maaken,  blykcns  eenen  brief  van  i.D. 

'tjaar  1288.  want  Brydorp  had  eene  zeer  goede  reede , />.  26(5. 
en  den  toevloedt  van  veele  Kooplieden ;  't  welk  zulke  378. 
fedachten  in  Grave  Floris  fchynt  veroorzaakt  te  hebben.  Smalltg, 
sToch  meer  andere  Ambachten  en  Hcerlykhedcn  ftelt  T-^J^. 

Srnallegange  in  't  Eilandt  Schouwen,  doch  van  minder  ge- 
zag en  aanzien  ,  namelyk  Duvendyke ,  Brieskerke,  Niewer- 

kerke ,  Zuidlandt,  die  meell  alle  van  de  zee  zeer  veel  gele- 
den hebben  ;  maar  Zuidkerke,  Bricskerke  ,  en  St.  Jakobs- 

Kerke  zyn  'er  in  't  geheel  van  ingezwolgen. 
BU  AT,  zoon  van  den  Coloncl  de  BUAT,  die  zeer  Aitz. 

groote  dicnflen  aan  den  Staat  der  Vereenigde  Nederlan- y?<«<sif 
den  heeft  gedaan  ,  als  ook  deze  üart/ zelf;  een  Edelman  vol  Oorl. 
moedt,  waarvan  men  blykzagindenflag  der  Nederlanderen  tz.D. 

tegen  de  Zweden  ,  op't  Eilandt  Funen  in  Deenemarken  ,'\n  f-  ?53' 
'tjaar  165-9.     Toen  de  Hollandtfche  Boeten  en  Sloepen  3('°' 
met  het  volk  van  de  Oorlogfchepen  naar  landt  voeren  ,  ̂̂"^"J' 
fprong  hy  allereerft  met  den  degen  in  den  vuift  half-lyfs 
in  zee,  om  d'  eerfte  aan  landt  en  aan  den  man  te  zyn.  ̂'^  o 
Hy  was  Pagie,  ofEdelknaap  van  Prins  Willem  van  Oran]en^^} den  II.  geweert,  die  hem,  wegens  zyne  goede  hoedanig-  ̂ j/i,aal 
heden  ,  zeer  beminde ,  en  met  een  Ritmeefterfchap  had  .^^^^ 
voorzien.    Zyne  Echtgenoote  was   de  Dochters  doch-  staatz. 

ter  van  den  gewezenen  Raadt-Penfionaris  ,   den  Heere  3J0." Jakob  Cats.    Een  zonderling  vriendt  was  hy  van  Prins 
tVillem  den  III.  hoewel  toen  noch  buiten  bewindt  van  den 

Staat  ;maarzulks  is  hem 'tmeeü  nadcelig  geweeft.  Yverig 
was  hy  in  het  bevorderen  van  de  zaak  en  't  belang  zyner 
iloogheit;  en  om  den  Prins  te  zien  opklimmen  tot  eenig 
hoog  bewint,  was  hy  geenzins  de  minfte  bewerker:  doch 
een  gedeelte  der  Staten  en  Steden  van  Hollandt,  ook  eenige 
der  andere  Provintiën,  arbeidden  daar  tegenaan;  inzoüder- 
heitde  Heeren  de  PVit.  Hy  handelde  dan  daar  overheime- 
lyk  ;  doch  ook  over  eenige  andere  zaaken  zelf  metkennille 
vandenPenfionarisde/f^/Z,en,  zoo  gezegt  word,  ookvaa 
denStaat,  merEngelandt  ;gelyk  ook  J.  del-Fit  hem,  uit  eige 
beweeginge,  in 'tjaar  1666.  toen  Engelandt  met  den  Staat 
in  oorlog  was,  verzocht  had,  fchriftelyke  onderhandelin- 
ge  met  dat  Koningkryk  ,  en  Koning  Karei  den  II.  door 
middel  zyner  vrienden,  te  willen  houden;  dat  zommigeii 
der  Regeeringe,  als  gezegt  is,  niet  onbewuft  was.  Op 
dien  voet  dan  voortgaande,  levert  hy  onvoorzichtig,  by 
andere  brieven,  eenen  brief  of  meer  over,  zich  zelfs  raa- 
kende  ,  aan  den  Pejtfionaris  voorgemeldt,  daar  iets  uit  wierd 
bemerkt,  dat  hem  tot  een  misdaadt  van  Staat  kon,  offcheen 
te  konnen  llrckken,  waar  over  hy  dan  ook,  door  laftvan 
de  Statenvan  Hollandt ,  gevangen  genomen  wierd.  DeStatea 
Generaal,  daar  van  hy  beëedigt  was,  en  de  Provintie  van 
Zeelandt  ,  op  welkers  betalinge  hy  Öont  ,    wilden  deel 
in  den  Gerechtshandel  tegen  hem  hebben  :  maar  die  vaii 
Hollandt  floegen  die  beide  plat  af,  als  hun  gevangen  al- 

leen ,  by  pricventie ,  enz.  en  ubi  te  invenio  ibi  te  punio;  datis 
aaar  ik  u  vinde ,  firaffe  ik  u.    Want  de  toeleg  van  de  be-  , 

vorderinge  zyner  Hoogheit ,   dien  hy  'er  onder  gemengt  ̂ f^-!^ 
hadde,  zag  te  verre ;  dit  was  te  zeer  tegen  de  borll  van  de  ̂ '/,^ iVitien,  en  wierd  voor  eene  aan  den  hals  flrafbaare  mis-  f^ra 
daadt  opgenomen  ;  ook  zoo  krachtig  by  de  gemeldeHeeren  360. 
aangedrongen ,  en  met  magt  van  een  groot  deel  der  Sta-  Hifior. 
ten  van  Hollandt  voortgezet,   dat  Buai  zyne  fententie  zerhaal 

kreeg,  van  'met  den  zwaerde  gejlraft  te  worden  dat '' er  dep  ̂ 46. doodt  na  volgt ;  die  ,  onaangczien  de  ernftige  en  met  rede-  349. 
nen  gefterkte  betuigingen  van  die  van  Z(rc/<?«^/^,  het  gunllige  351. 
voorfchryvens  van  den  Keurvorjl  van  Brandenburg ,  de 
voorbeeden  van  veele  en  voornaame  hooge  Hoofden ,  en 
de  getrouwe  dienften  zyner  Voorouderen  ,  en  van  hem 

zelf,  den     Oftber  in  't  jaar  i66ó.  'm'' s Gravenhage  wierd uitgevoert  ;  daar  veel  gemor  overviel.    Indien  de  zaak 
aan  de  Generaliteit  gekomen  ware  ,   hy  had  'er  voor- 

zeker 't  leven  doorgehaalt.    By  zyne  doodt  betuigde  hy 
zich  onlchuldig  aan  eenig  't  allerminfte  Verraadt  tegen  ̂ -'J^' het  Landt,  en  buiten  fchuldt  te  fterven,  vermits  al  dat 
hy  gedaan  had  ,  tot  bevordering  van  den  Vrede,  en  ten 
beften  van  den  Staat  was  gericht.    Het  wierd  van  veelen 
zeer  miflelyk  opgenomen  dat  men  B7(at,  zelfvan  de  Wit 
aangezocht  om  heimelyk  met  Engelandt  te  handelen  tot 
Vreede,  alleen,   omdat  hy  daar  onder  de  bevorderiiige 
van  Zyne  Hoogheit  beoogt  hadde,  gelyk  eenen  verrader 
deed  fterven  ,   even  als  ware   het   landtvcrradery  des 
Prinfen  bevorderinge  te  behartigen,  enz.    Zeelandt  was 

vol  misnoegen,  en  de  Staten  van  d'  andere  Provintiën 
gaven  ernüige  fchriften  uit,   betuigende  tegen  dit  Ho l- 
landtjch  ,  en  der  Heeren  de  Wits  bedryf ;  gebruikten  harde 
uitdrukkingen,  en  dat,  indien         wegens  de  gedachte 
Onderhandelingen  fchuldig  was,  daar  hy  niet  in  was  ge- 
trecden  dan  op  laft,  of  verzoek  van  den  Raadt-Penfiona- 

ris, enz.  men  wel  vraagcn  mogt,  watmen  dan  vooreen 
oordeel  zou  mogen  vellen  van,  of  tegen  de  Staten  van 
Hollandt,oi  wel  van  den  Heerc  de  Wit, die,  buiten  eenige  ken- 
nilfe  der  andere  Provintiën,  in  eene  i-xikdtCcnaaïtieitxii- 
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kende,  afioiidcrlyk  met  £«jf/<W/ hadden,  of  had  gclaft 
CU  verzocht  onderhandeling  te  houden;  artykelen  van 
Vrede  hadden  gezien  en  onttangen  ;  zonder  aan  de  andere 
Provintien  daar  van  iets  te  melden ;  nevens  veel  meer 

andere  dingen  ,  die  wy  voorby  gaan.  ündertud'chen 
baarde  dit  een  at"keer  en  bitteren  liaat  van  het  grootlle 
deel  der  gemeente  tegen  de  Heeren  dc  U^it\  door  wel- 

kers toeclocn gezegt  word,  als  't  ook  fchynt,  meelt 
2yn  leven  verloren  te  hebben.  De  brave  Ritmeeller  Hcnry 
de  Fleury  de  Cula/t ,  Heer  van  Btmt ,  St.  Sire,  en  de  la  Forejl 
de  Gijl ,  wierd  derhalven  in  't  gemeen  meer  beklaagt  dan 
befchnldigt.  Na't  onthoofden  wierd  hy  van  ïyne  dienaa- 
ren  in  eenc  doodtkill  geiegt  ;  ccrft  op  de  Voorpoort, 
's  avondts  naar  zyn  huis  ,  cn  den  volgenden  nacht  in  de 
Kloollerkerk  gebragt  ,  en  aldaar  in  het  graf  van  zyn 
Vrouws  Grootvader  ,  den  Hcctcjakob  Cats,  gelegt. 
BUCHELIUS,  (ARNOLDÜS)  J.  U.  D.  een  ïeer 

geleerdt  cn  ervaaren  Heer  inde  Griekfchcen  Latynfche  taa- 
ien ;  daar  by  een  goedt  Poëet ,  en  ongemeen  ver  gevordcrt  in 

dckcnnille  der  Oudheden  van  de  Nederlandtfche  en  andere 
Gevveften.  Zyne  Aanmerkingen  en  Aantekeningen  op  Jleda 
en  BcLi  flrekken  'er  tot  volkomen  bcvvysvan;  onder 
welken  arbeidt  hy  overleden  is,  anders  zouden  ze  nochvry 
volmaakter  uitgekomen  zyn  ;  hotw cXGysbertus  Lap  van  IVa- 
leren  't  geen  'er  aan  de  Hijloria  Ultrajeéiina  van  BuchcHus 
noch  ontbrak,  gelukkig  en  hidorikundig  volvoert  heeft. 
Arnoldiis  Btichelhis  was  in  't  jaar  lyó^.  den  17  Macrt 
geboren,  ftorf  t' Utrecht  den  if  julius  i64i.oudt76jaarcn 
en  eenige  maanden.  Hy  heeft  zyneBoekeryaan  de  publy- 
kc  Utrechtfche  Bibliotheek,  die  alle  week  tweemaal,  des 

Woensdags  en  Saturdags  namiddag ,  in  't  Koor  van  St. 
Jans  Kerke,  geopentword,  gemaakt. 
BUCHORST  is  een  Sterkte  ,  ofKafteel  geweeft, 

op  den  flinker  oever  van  den  YlFel,  recht  tegen  over  de 
twee  Foerften,  {l^oorftcn)  en  is  te  gelyk  met  dezelve  in 

,  het  jaar  i2Z2.  van  Otto  den  //.,  BiJfchop  van  Utrecht  af- 
geworpen: gelyk  dit  verhaalt  word  in  het  perkamente- 

boek  van  Utrecht  en  van  Bcka.  De  plaats  behoudt  noch 
hedendaags  den  naam  van  Buekhorfi  ,  leggende  anderhalf 
uur  boven  Campen. 
BUCKISCOPE;  wat  voor  een  hedendaags  Dorp 

in  Hdlandt  het  zy;  zie  op  BUKISCOPE. 
BUDEL,  by  zommige  BUEDEL,  een  Dorp  in 

de  Meijerye  van  's  Hertogcnbofch    Toen  voortydts  geheel 
Brahandt  op  eene  jaarlykfche  Ichattinge  of  bede  van  140000 
guldens  was  geltelt  ,  molt  de  Meijery  van  den  Bofch  in 
die  ibmme  draagen  19379  guldens  ,  16  Ituivers  3  penn. 
Daar  toe  \x'ï\.\.*i\  o^wxxütx  ï'edelandt  oi  Peellandt,  eender 
vier  quartieren  van  de  Meijerye  van  den  Bofch,  5-692  guld. 

Houve    ̂ °  ftuiv.  3  penn.    welke  omgeflagen  over  de  27  of  28 
ü.r.Kr.  Dorpen  van  het  Peellandtfch  quartier  ,   quam  het  Dorp 
i  £),     Budel  op  117  guldens  ,  en  9  penn.  te  Itaan ;    het  laagfte 
ƒ.367.    van  alle  Dorpen  ,  behalven  Nederwetten ,  Stipout,  en  Gel- 

dorp.   Het  heeft  echter  zync  eigen  Bank  ,  en  vier  Jaar- 
Oudenh,  merkten.     Een  goedt  deel  der  Inwoonderen  zyn  Kra- 
befchr.    mers  ,  die  het  geheele  landt  doorreizen  ;  daar  van  zegt 
va»  den  men  van  hen;  Datmen  geene  merkten  in  Nederlandt  vindt, 
Bojch,    of  daar  verfchynenBudelaars  op.  Eenige  willen  dat  ze  dien 
i-^'      naam  naar  den  Buidel  draagen,  om  dat  ze  wegens  hunne 
^■4''      Koopmanfchappen  ,  den  veel  handelen  ,  en  doen rammelen. 

ninfem.  BUECHOLT,  een  Dorp  of  Buurt  in  de  Vriefche 
Grieteny  Stellingvjerf-lVeJleinde  ,  onder  't  quartier  der 
Zevenwolden ,  word  onder  't  Dorp  Beul,  over  den  Jlroom 
gelegen,  begrepen. 

Winfem.  BÜER,  BOER,  of  BOUR,  een  Dorp  in  de  Vriefche 
Grieteny  Franekeradeel,  in  't  quartier  IFe/iergooiile  op  BOER. 

DeRaey  EUEREN,  BUREN  ,  BUIREN,  en  BUUREN , 
nicï.  een  Graaffchap,  en  Steedtjein  't  Welterdeel  van  Gelder- 
Ceogr.  landt,  inde  Neder-Betuwe,  tulFchen  deLeyè,  endeL?»^^, 

naaft  aan't  Graaffchap  Culemburg.  Dit  Graaffchap  heeft, 
behalven  het  Steedtjen  Bueren,  een  ruim  beflag  van  lan- 
deryen,  en  verfcheide  Dorpen  onder  zich.  Onder  die 
fpant  Bofichern,  of  Beufecom,  wegens  zyne  oudtheit  en 
grootte,  de  kroon;  't  is  ook  wegens  zyne  Paerdemerkt 
zeer  vermaart;  zie  op  BOS  ING  HEM.  D' andera 
Dorpen  zyn  Tricht,  Bueren  -  Malfen,  Stermont,  en  Aft. 
S.  V.  Leeu'jjen,  ftclt  Arichom  ,  Ravesway  ,  Buyrmaljfen  , 
Stermont,  T'richt ,  tn  Beuftcher/t.  L.  Guicciardyn  zegt ,  dat Bueren  geen  Leen ,  noch  aanhang  van  Gelder  is ;  maar 
een  Landt  op  zichzelven,  evenwel  binnen  de  paaien 
van  Gelderlandt  gelegen.  Maar  Pontanus  ,  of  zyn  Ver- 
taalder  en  Vermeerderaar,  A.  v.  Slichtenhorft ,  toont  zich 
daar  over  niet  weinig  gebelgt;  Dus  fpreekt  hy :  „  Dat 
„  beide  de  Landen  \anÉueren en  Culemburg,  van  oudts  af, 
„  door  een  Leenbandt  aan  Gelderlandt  vaft  zyn  ,  kan 
„  met  reden  niet  geloochent  worden;  zoodat  ik  my  niet 
„  min  op  Guicciardyn  moet  vergrammen  ,  als  over  hem 
;,  verwonderen,  wanneer  hy  miszaakt  dat  Bueren  een 
„  Gelderfch  Leen  ,  of  in  Gelderlandt  beklemt  zy ;  en,  al- 
„  hoewel  geene  redenen  meldende,  dit  gevoelen  dryft, 
„  dat  het  is  eea  Graaffchap  op  zyn  eige  handt  ̂   zoo  leeft- 
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„  men  immers,  dat  in  't  jaar  120S.  Otto  Heer  vanBwfr^», 
„  met  zynen  zoon  Alard ,  hare  Burgt  van  Bueren  t'  eene- „  maal  in  handen  van  Ac/W^/ hebben  overgelevert,  van 
„  hem  en  zyne  Erven  te  Leen  verheven  ,  cn,  tot  hunnen 
,,  dienlt  en  verzoek  ,  t'  allen  tyden  belooft  te  openen  , 
,,  zig  noemende  zyne  getrouwe  lieden.  Dat  meer  is, 
,,  Alard  van  Bueren  heeft  in  't  jaar  1343.  zich  in  eenen 
„  brief  verbonden  ,  van  zync  kinderen,  die  hy  nu  had  , 
„  of  namaals  mogt  winnen,  in  geenerlei  wyze  te  zullen 
„  mannen  of  wyven,  dat  is,  uithuwelyken,  noch  zy- 
„  ne  Hcerlykheit  aan  eenigen  Heer  of  handt  brengen  , 
„  ofte  Leencn  ,  hy  en  deede  het  met  raadt  cn  geheit  van 
„  zynen  lieven  Heer,  den  Hertog  van  Gelder.  Dit  gaat 
„  wat  verder  dan  de  gewoone  Leenplicht  ,  en  fmaakt 
„  eenigzins  naar  eigenhorigheit.  Behalven  dat  de  Broe- 
„  ders  tVillem  en  Kainald  van  Guligh,  Hertogen  van  Gelder^ 
„  by  twee  onderfchcidc  Handtvelten ,  de  eene  gegeeven 

„  op  Saturdag  na  Allerheiligen  ,  in  't  jaar  1379.  d'  an- 
„  dere  in  't  jaar  1402.  wanneer  zy  daar  by  van  de  St.  Jans 
„  Ridders  vermaan  doen  ,  die  in  hunne  landen  gezeten 
„  waren  ,  en  hun  goedt  daar  leggende  hadden ,  onder  de 
„  zelve  befcheidentlyk  uitdrukken  ,  de  Bevelhebbers  van 
„  Arnhem  ,  Niewmeegen ,  Ingen ,  en  van  Bueren.  Zoo 
„  dat  naderhandt  Vorft  y^rwW,  vermits  de  blykelyke  on- 
„  trouw  van  zynen  Smalheere  en  openbaaren  vyandt , 
„  Heer  Willem,  't  landt  van  Bueren  in  den  grondt  heeft 
„  bedorven,  en  de  Stadt  zelve  hem  afgenomen;  daar  na 
„  in  Leen,  en  in  pandtfchap  uitgegeeven  zznGerard,  out- 
„  Iten  Zoon  van  Culemburg,  en  in  't  jaar  1449  de  Vry- 
„  heden  van  zyne  getrouwe  luiden  van  Bueren  en  Bofichern 
„  geitandt  gedaan ;  zie  voorts  BUEREN,  enz. 

BUEREN:  een  Steedtjen  met  een  Kafteel  , in 't Zuid-  feR-wy 
welterdeel  van  Gelderlandt ,  in  't  Graaffchap  van  Bueren, 
aan  de  Linge,  byna  even  verre  van  Thiel  en  van  li^k  te  Geogr. Duurftede ,  te  weeten ,  van  yder  omtrent  een  myle  weegs ;  op 

of  aan  een  klein  watervlietjen  ,  voortydts  de  Molengraft,  ̂   ' 
of  ̂ t  Molenwater  genaamt  ;  het  legt  als   op  een    drie- g"^' 
fprong ,  tulfchen  Tiel,  IVyk  te  Duurfteede ,  en  Culemburg. 
P.  7Wo»;<?»«j en  andere  (tellen  den  omvang  ontrent  op  lyoOp  ̂ '^^ 
treeden.    Het  Kafteel  legt  buiten  de  Stadt,  en  wordt  ge-  inGuicê. 

rekent  in  de  rondte   te  beflaan  eene  ruimte  van  1360  ƒ  ,^g_  ' treeden:  het  heeft  vier  toorens,  met  driedubbelde  gtaf- pgntan. 
ten,  en  176  binnenvertrekken.  Tot  bewys  van  de  fterk-  Geld. ge 
te  van  dit  Slot  kan  dienen,   dat  Hertog  Adolf  van  Gelder  ,fch.  t.D. 
op  den  ganfchen  Gelderfchen  bodem  ,  geen  verzekerder  ƒ.  u. 
plaats  wilt  uit  te  vinden  ,   noch  te  kiezen  ,  om  zynen  Idem 
van  hem  gevangen  Vader  daar  in  op  te  fluiten ,  dan  in  Pontan, 
dit  Kalteel  van  Bueren:  zie  op   ADOLPH  VAN'^'''' 
GELDER.   In  den  aanvang  der  Nederlantfche  beroer- 

ten, enden  oorlog  met  Spanjen,  toen  Prins  IVillem  de 
I.  uit  het  landt  geweeken  was,   en  alle  zyne  goederen 
verbeurt  verklaart  waren  ,  duurde  het  echter  niet  lange 

of  de  Prins  kreeg  weer  eenen  voet  in't  landt,  en  maak- te zich  kort  daar  aan,  door  eenen  Vogelzang,  meefter  van 
't  Kafteel  te  Bueren,  in  het  jaar  15-71.  krygende  denKafte- 
lein  liltiglyk  gevangen  ,  en  daar  door  met  een  het  Slot 
in  zyn  gewelt;  dat  zich  dus  toedroeg.    Door 't  beleit  Mettr. van  den  gemelden  Vogelzang   wierd  de  Magiftraat  van  ijtitrl. 
Bueren  aangezet,  om  hunnen  Droflaart  en  Kaltelein,  on-  Hifi. 
der  fchyn  van  iet  met  hem  te  verhandelen  ,  in  de  Kerk  /;73. 
te  ontbieden:   Hy  quam,  maar  wierd  valt  gehouden  ,  en  Hooft. 
gedwongen  een  deel  zyner Soldaten  te  ontbieden,  quans-y.is^. 
wys  om  geldt  te  ontfangen  ;  daar  op  wierd  het  Slot  ge-  idem 
makkelyk  verovert.    Deze  Sterkte  bleef  echter  niet  lang  Hooft. 

onder  Prins  Wtllems  gebiedt.    De  Heer  van  Hierges    be-  f^-f'^^' 
legerde  ze  in  't  jaar  if75'.  met  eenige  Spaanfche  benden;  "^j- 

worp  twee  Batteryen  op  ,  voorzag  ze  met  15-  ftukken  ge-  ̂or.^.B. fchut ,  befchoot  ze  geweldig  ,  maakte  bres,  en  kreeg 
dus,  ten  deele  door  gewelt,  ten  deele  door  lafhartigheic 
derBezettinge,  het  Kafteel  en  de  Stadt  in  zyn  bedwang  , 
waar  na  hy  alles  pionderde.    Maar  der  Spaanfchen  bezit 
duurde  mede  daar  niet  lang.    By  den  inval  van  de  Fran- 
fchen  in  den  Vereenigden  Staat  ,  in  't  jaar  1672.  heeft 
deze  plaats,   zich  niet  magtig  noch  fterk  genoeg  bevin- 

dende om  den  Maarfchalk  van  Tnrenne  ,   die  met  een 
zwaar  leger  naderde,  te  wederftaan,  van  hemSauveguarde 
verzocht,  en  die  ook  ,  zoo  voor  de  Stadt  ,  als  voor  de 

onderhoorige  Dorpen  verkregen.    Ondertuflchen  wier-  Valken. 
den  ze  van  de  Franfchen  al  vry  ftreng  gehandelt  ,  ter  tydt  wrvi. 
toe  dat  deze  alle  hunne  veroveringen,  in't  jaar  1673.  •S"^'* 
weer  moften  verlaaten.    Het  Claflis  v.m  Bueren  is  het/''4°** 
tiende  Claffis  van  Zuid-Hollandt  ,  daar  onder  hooren  de 
Kerk  en  en  Predikanten  van  de  Steedjens  Bueren,  Culem-  p^^j^jf^ 

burg,  Tfetftein  ,   en  Leerdam;  ̂ e  Dox^ien  Soelmont ,  Syder- 
velt ,  Erigem  ,    Schoonderwoert ,    Benfchop ,    Tricht  ,  Ever' 
dingen ,  Bueren-Malfen ,  Afch ,  Bofichern  ,  en  Ackoy. 
BUEREN.  (HEEREN,  daar  na  GRAVEN 

VAN)  Onder  de  oude  Heeren  van  Bueren  vindtmen  , 
in  de  Jaarboeken  en  Handtveften  den  allereeriten ,  Alard 
van  Buren,  in  't  jaar  1125-.  Otto  van  Buren  ,  in  't  jaar 
1190.  Goofen  van  Buren ,  in 't  jaar  125-6.  en  1271.  Alard 
va»  Buren i  in  't  jaar  iiz8.  en  I2j8.  Otto  en  Alard,  Vader en 
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en  Zoon  ,  in  't  jaar  1208.  Onder  welke  Hecrcn  van 
Buren,  gemelde  Heer  0«o,  in  't  jaar  1315'.  de  Stadt Thiel  (toen  nocli  Brabandts)  ganfch  buiten  verwachtinge 
overviel,  floeg  de  Burgers  doodt,  en  flecpte  daar  eenen 
groeten  roof  en  buit  van  daan.  Zyn  zoon /^/izr^^  word 
afzonderlyk  op  het  1314-  en  1343.  gemeldt ;  IVarner  van 
Buren  op  't  jaar  i35'4.  Hy  was  Commandeur  van  het 
Duitfcheu-  huis  te  'Itel;  noch  een  Om  in  't  jaar  i35'ó. 
y1lard,H  eer  xanBuren  en  Beufecom ,  nam  aan,  en  onder- 

hield, in  het  jaar  1377. op  zyn  eige  beurs,  zeven  gewapen- 
de Ruiters,  ten  dienfte  van  den  Grave  van  Blois.,  en 

Machtild  van  Gelder:  Otto,  Heer  van  Buren.,  en  Overfte 

in  het  jaar  1377.  en  13S0.  met  zyne  broeders  Ja-a  en 
Arend:  Heet  (Vernard  van  Buren ,  in 't  jaar  1400.  Catha- 
rina  va»  Buren.,  Gemalinne  van  Fr  e  der  ik  den  UI.  tienden 

Heer  van  den  Berg,  geflorven  den  14  Junius  in 't  jaar 
1410.  Om,  oudtftc  zoon  van  Buren,  heeft  in  't  jaar  1408 
geleeft;  Alard ,  in  den  flag  van  Gor'mchem  gefneuvek, 
vindmen  op  't  jaar  1417.  Willem  Heer  van  Buren  en 
BeHfecom,{  by  zommigen  Lami/ert ,  doch  qualyk  ,  genaamt ) 
gaf,  in  't  jaar  1416.  byzondere  Landtrechten  aan  zyne 
Onderdaanen  ;  zyn  broeder  Jan,  Proofl:  te  Aken,  word 

in  't  jaar  1427  gemeldt ;  hy  dong  ook  in  't  jaar  145-7  naar 
Acn  BiJJch'jppelyken  Jloel  Utrecht ;  Balthazar  van  Buren ,  in 
't  jaar  143Ó.  Dirk,  Bahhazars  zoon,  in't  jaar  1492.  Simon 
vanBuren,  in  't  jaar  I5'39.  Otto  van Burenin  't  jaar  I495'. 
De  voorgedachte  IVillem  van  Bueren  heeft  met  zynen 

broeder ,  in  het  jaar  1427.  op  de  Stadt  T'tel  eenen  behendi- een  aanflag  ondernomen:  hy  fpande  te  gelyk  aan  met 
Hertog  Adolph  van  den  Berg  ,  nevens  den  Biffchop  Dicp- 
holt  v&n  Utrecht,  en  deed  zynen  Leenheer,  Vorü  Ar- 
mld  van  Gelder  ,  eenen  hevigen  oorlog  aan  ,  die,  om  'er 
wraak  van  te  neemen,  en  hem  te  ftrafFen,  het  Steedtjen 

Bueren,  in  't  jaar  1430.  met  gewelt  innam,  begiftigende 
daar  mede  zynen  broeder  Heer  Willem  van  Egmont;  en 
dus  raakte  de  Heerlykheit  van  Buren,  in  't  voorfchre- 
ven  jaar  1430.  aan  't  huis  \2LnEgrnont.  Willem,  de  voorige 
Heer,  ftorf  in  balHngfchap.  Vit  Willem  van  Egmont,  eer- 
ften  Heer  van  dien  ftam,  zyn  gefproten  Heer  Jan  van 
Egmont ,  eerlte  Grave  van  Egmont;  en  Heer  Frederik  van 
Egmont,  tweede  Heer  uit  de  Egmontfche  familie,  en 
eerfte  Grave  van  Buren  ,  daar  toe  door  Koning ,  en  na- 
derhandt  Keizer  Maximiliaan  den  I.  in't  jaar  1492.  verhe- 

ven, en  te  gelyk  ook  Grave  van  Leerdam  geworden; 
zyn  zoon  Floris  van  Egmont  ,  Grave  van  Buren  en  Leer- 

dam, wierd ,  na  de  doodt  van  zynen  broeder  Wemmer  van 
Egmont ,  ook  Heer  van  Yffelftein  ,  van  St.  Martensdyk 
inZeelandt,  Cortgeen,  Cranendonk,  Jaarsveldt;  hy  was 
Ridder  van'tGulde  Vlies,  en  Stadthouder  van  Hollandt, 
wierd  gemeenlyk  Fleurtje  Dunbier  geheten;  hy  over- 
leedt  in  't  jaar  I5'39.  liet  na  Heev  Maximiliaan  van  Egmont , 
Grave  van  Buren  en  Leerdam,  Heer  van  Yfleiltein  , 

St.  Martensdyk,  enz.  Ridder  van  't  gulde  Vlies,  Stadt- 
houder van  Vrieslandt;  hy  was  zeer  aangenaam  by  Kei- 

ler Karei  den  V^.  ftorf  aan  een  keelgezwel  ,  zittende  te 
Bruffel  op  eenen  ftoel ,  Kers-avondt  in  't  jaar  i5'84.  had 
maar  cene  eenige  Erfdochter  ,  Vrouwe  Anna  van  Egmont, 
Gravinne  van  Buren  en  Leerdam  ,  Vrouwe  van  Yffel- 

ftein, St.  Martensdyk,  Jaarsvelt  ,  Launoy,  enz.  gebo- 
ren in't  jaar  15-33. en,  ''^'^  J^^^  iffi-  getrouwt  aan  Prins 

Willem  den  I.  van  Oranjen,  Grave  van  Naffauw,  Baron 
van  Breda,  enz.  Bruidt  en  Bruidegom  waren  beide  elk 
even  18  jaaren  oudt :  zy  overleedt  den  24  Maert  I5'f8. 
oudt  25-  jaaren  ,  achterlatende  Philips,  na  zyns  Vaders 
doodt  Prins  van  Oranjen,  en  eene  dochter  door  huwelyk 
Gravinne  van  Hohenlo.  Dus  is  Buren  aan  het  Huis  van 

Naffauw  en  Oranje  gekomen.  Prins  Philips,  in't  jaar 
1618  kinderloos  overleden  ,  maakte  zynen  halven  broe- 

der Maurits  ,  Grave  van  Naffauw,  &c.  Erfgenaam. 

'  Vrouwe  Maria,  zuüer  van  Philips,  was  in  't  jaar  15-95- getrouwt  a.a.n  Philips,  Grave  van  Hohenlo,  Baron  van 
Liesvelt  op  de  Lek:  maar  hy  overleedt,  zonder  wettige 
kinderen  na  te  laaten  ,  in't  jaar  1606.  op  't  huis  te  Tjjel- 
ftein,  en  zy  ftorf  op  't  Slof  te  Buren  in't  jaar  1616.  Prins 
Maurits,  dien  zoo  veele  goederen  waren  toegevallen,  en 
ongetrouwt  overleden  was,  had  tot  Erfgenaam  zynen  eeni- 
gen  halven  broeder.  Prins  Frederik  Henrik;  wiens  zoon 
was  Prins  Willem  van  Oranje  de  11.  en  dezes  zoon,  Prins 
Willem  de  III.  Grave  van  Buren  ,  gelyk  naderhant  Ko- 

ning van  Engelandt,  Schotlandt  en  Yrlandt  ,  overleden 
in  den  jaare  1702.  den  20  Maert,  en  met  hem  is  die  tak 
van  dien  doorluchtigen  Stam  afgebroken ;  zie  voort  op 
WILLEM  DEN  I.  WILLEM  DEN  II.  WILLEM 
DEN  III.  PRINSSEN  VAN  ORANJE;  MAURITS; 
FREDRIK  HENRIK,  ENZ. 
BUEREN-MALSEN,  een  Dorp  op  den  Ge Ider- 

fchen  Bodem  ,  maakt  met  Trichi  het  tweede  Schoutampt 
in  't  Graaffchap  Buren. 

B  U  E  R  U  M ,  of  B  U  R  U  M ,  een  der  zes  Dorpen  van 
de  Vriefche  Grietcnye  C ollumer landt ,  in  het  quartierOof- 
tergoo,  is  een  goet  Dorp,  en  van  vruchtbaar  landt,  paa- 

iende aan  d'  Omlanden ;  heeft  t'  zamen  met  Monnikezyl 
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Kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Dok- 
kum. 
BUESICHEM,  BOESINCHEM,  word  in 

den  brief  van  Andreas,  Biflchop  van  Utrecht,  van  den 
jare  1131.  een  Kerk  en  Renthoeve  (Curiis)  genoemt. 
De  IX  Indiélio,  als  ook  de  Giftbrief,  dien  Heda  daar  by 
voegt,  toonen  overvloedig  aan  dat  hy  verkeerdelyk  ge- 
fchreven  heeft  het  jaar  11 30.  Het  is  een  Dorp  van  het 
Graaffchap iJar^;?,  hov cnCuilemèurg  ,aan  den  flinker  kant 
van  de  Lek,  en  word  hedendaags,  door  omzettingc  der 
letteren  van  den  tweeklank  ,  B  E  U  S  I CH  E  M  genoemt: 
Want  de  oude  bywoonders  van  den  Rhyn  hebben,  in  de 
tweeklanken  eu  enou,  de  u  voorgezet ,  die  wy  nu  achter 
zetten.  Van  deze  plaatze  heeft  een  adelyk  geflagt  den 
naam  van  BOESINGEN  gehadt  ,  waar  van  dikwyls  ia 
deGunftbrieven  gewag  gemaakt  wordt,  byzonder  in  dien 
van  Otto  den  11.  Bilfchop  van  Utrecht  ,  op  het  jaar 
1228.  doch  de  XIV  Indiéiio  wyft  wederom  aan,  dut  hier 
moet  ftaan  1226.  voornamentlyk ,  dewyl  Biffchop  Otto 
niet  gèlecft  heeft  tot  aan  het  jaar  1228.  (Zie  verder  van 
dezeplaatsop  BOSINCHEM.) 
BUIREN,  BUYREN,  BUUREN,  BUREN, een 

Dorp  onder  Gelderlandt ,  doch  getrokken  onder  Hollandt. 
YmhLandt,   deStadt,  Heeren,  Graven;  zic  BUEREN 
BUKISKOPE,  ook  BUCKISCOPE,  en  BU- 

KESCOP.  In  de  oude  brieven  en  regifters  van'tKloof- 
ter  Rhynburg  vintmen  'er  een  van  't  jaar  1222.  door  Grave 
Willem  van  Hollandt  uitgegeeven,  daar  in  hy  de  Kerk 
van  St.  Maria  te  Rhynsburg  begiftigt  met  100  ponden,  om 
daar  voor  te  koopen,  van  Heer  Gysbert  van  Amftel,  de 
goederen  vznBukcfchop  ,  met  het  recht  der  inkomften  :  de 
koopbrief  is  ecrfl  in  het  jaar  1233  gemaakt;  cn  daarin 
leeftmen  Bukifcope.  In  andere  zeer  oude  fchriften  vindt- 
men  Buckijcope ,  Buckefcop  ,  als  ook  Blindelmeerebroek ,  Mar- 
dingerlandt,  enz.  Dat  Nardingerlandt  het  landt  van 
Haarden  is,  is  buiten  alle  twyfel  ;  maar  Blindelmeerelroek 
en  Bukifchope  ,  weeten  de  Schryvers  niet  wel  t'  huis  te 
brengen.  Van  't  eerfte  genoemde  woordt  ,  zie  op 
BYLMER-BROEK.  Aangaande  Bukifcope,  vermoedt- 
men  dat  'er  het  Dorp,  hedendaags  Benfchoop,  of  Benjchop genaamt  ,  in  het  landt  van  YfeKlein,  door  verftaaii 
wordt ,  indien  men  zyn  ooge  laat  gaan  op  Grave  Willem^ 
Bukejchop,  of  Bukefcop.  Anderen  evenwel  meenen  dat 
Buskoop,  of  Boskoop,  byzyden  Tt'rGoa,  daar  mede  gemeen  t 
word,  als  met  het  geluidt  op  't  voorige  flaande  ,  en  beter 
over-een-komende.  In  dit  laatfte  gevoelen  is  de  Heer  M, 
Alting,  zonder  hier  over  eenigzins  te  weifelen,  gelyk  hy 
hier  van  het  volgende  opgeeft. 
BUKISCOPE,  BOSKOOP,  aan  de  rivier  de 

Gouw,  een  uur  gaans  aan  deze  zyde  desRhyns,  word  in 
den  brief  van  Floris  den  IV.  Graaf  van  Hollandt,  van 
het  jaar  1232.  BUESCOOP  genoemt;  doch  in  dien  van 
Gysbert  van  Amftel,  van  het  jaar  1233.  BUKISCOPE. 
(Zie  hiér  van  verder  boven  op  BOSKOOP.) 
BULGERSTEIN;  dit  is  een  Kafteel  binnen  de 

veften  van  Rotterdam  gcweeü.  Men  meent,  dat  het  dien 
naam  bekomen  heeft  van  eenen  Bulgcrus,  uit  adelyk 
gedachte;  of  van  eenen  uit  Bulgarien,  die,  herwaarts  ge- 

komen, zich  daar  terneder  zou  gezet  hebben.  Immers 
d'oorfprongk  des  naams  is  onzeker.  In  het  jaar  15-73 
heeftmen  noch  eenige  overblyfzels  van  dit  Kafteel  ge- 
zien. 
BULLOIS,  een  Polder  en  Heerlykheit  by  Bo»?»??- 

nede  :  welke  Polder,  met  de  andere  daaraan  leggende 
Polders,  namelyk  Natars ,  Kykuit ,  Bornebroodt  ,  enz. 
die  van  Hollandt  zich  eenen  langen  tydt  aangematigt 

hadden;  maar  zy  zyn  by  verdrag,  in't  jaar  1687.  weer 
aan  de  Staten  van  Zeelandt  overgelevert ;  nadat  ze  doot 

eenen  vreefelyken  inbreuk  der  zee,  in't  jaar  1682  elendig 
veel  geleden  hadden,  ja  Bommenede  zelf  ten  eenemaal 
behalven  de  Kerk  enTooren,  wech  was;  zie  op  BOM- 
MENEDE. 
BUNNIK,  een  Dorp  in  het  Sücht  Utrecht ,  onder 

hetOverquartier;  heeft  Kerk  en  Predikant,  daar  de  Buurt 
Vechten,  etxvjdx^  Fechna ,  ook  toe  behoort,  ftaande  onder 
de  Claffis  van  Rhenen  en  Wyk. 
BUNSCHOTEN,  of  BUNSCOOTEN,  in 

oude  brieven  Bunfcoeten  ;  nu  is  't  een  Dorp  onder 
't  Sticht  Utrecht  ,  iii  het  quartier  van  Eem.landt:  voortydts 
is  het  cene  Stadt  met  poorten  en  muren  omringt  geweeft. 

Biffchop  Jan  van  Arckel ,  BunJ'choten  vermeeftert  hebben- de, brandde  het  te  famen  met  Emenes,  en  geheel  Eem- 
landt -a-f.  De  oorzaak  waarom  deze  Heer  Jan,  Biftchop 
van  Utrecht,  Bunfihoten ,  enz.  zoo  ongenadig  handelde, 
was ,  omdat  de  Ingezetenen  van  die  ftadt  zich  aan  de 
Hollanders,  zyncVyanden,  buiten  eenige  noodtzaake, 
hadden  overgegeeven :  deze  ramp  is  hun  in  het  jaar 

1429  overgekomen.  In  de  St. Pontiaans  vloedt,  in'tjaar 
15-5-2.  h{id  ook  Bunfihoten  zyn  deel:  daar  alleen  wierd 
de  fchade  aan  de  Dyken  op  een  tonne  gouts  begroot. 
Het  dorp  Bunfchotcn  heeft  Kerk  en  Predikant  ,  ftaande 
onder  'c  Claffis  van  Amersfoort. 

BÜRCH 

M.  Alt. 

Not. Cerm. 

Inf.part. 

il.pag. 

3'- 

InAndr. 

Epi/c. 

Ccmm. 

Amfi. 

f.U. 
Conm$* 

ly». 

M.  Alt. 

Not. Germ. 
Inf.P.  II. 

A.  Jun. 
in  Ba:, 

B. Neand, 

Bru^m. 
"joor  Scr, 

Kron, 
Smalleg. 

gr.  Kr. 

v.Zeel. 

ƒ698. 

699. 
Houve. 

idem i.D. 

/IJl. 
Vnfii 

Jaarb. 

itb-  iO. 

Pontan. 
Geld. 

gcfchicd. 
l.D. 

/."li  8, 

GM. Scderl. 
JVaterv, 

/>.i48. 



184  B  U  R 
BURCH,  BURCHT,  lic  op  BURGH,  BURGHT. 
BURCll,  (VAN  DER)  zie  op  BURCJH,  cm. 

jtu;„.      BURCHANA,  BYRCHANIS  (BÜRK  UM  ) 

jvw.  leggen  23  Eilanden  langs  het  llrandt  van  dc  Noordt- 
G^rm.     Tcc,  van  dcn"/i-6v»  af  tot  aan  het  Cimbrifche  voorgek-rgte , 
Jntp.i.  ot"   den  hoek  van    Jiulandt,    loo  wel  nu,   uls  ten 
hi/i.      tydc  van  Plinius;  die  het  aanzien!yi<flo  daar  van  ztgt  te 
NAt.lib.  te  zyn  BURCHANA,    het  vt^elk  ünifus  met  gewelt 
iv.f.  13.  vermeelkrt  heeft,  en  van  Strabu  15YRCHAN1S  genoemt 

wordt.     De    Romeinfche   krygsknechten   hebben  het 
BOüNLAN  r  (/•;//'<ir;V<)  genoetnt,  naar  de  gelykheit  van 
dat  gewas,  het  welk  daar  van  zelf  voortquam:    en  dit  is 

het  'al  dat  wy  van  dit  Eilandt  door  de  Ouden  wecten.  De benaming  van  het  zeer  beroemde  of  Eilandt , 
welke  Pltriiits  aan  dit,  zoo  wel  als  aan  het  Ei/andf  der 
Bataivcren  geeft ,  llrekt  met  eenen  tot  een  groot  kentceken, 
dat  BURCHANA  al  zoo  zeer  heeft  uitgemunt  onder 
deze  drie-en-twintig  Eilanden  langs  de  Zeekull  leggen- 

de, als  het  EilauJt  der  Batawcren  onder  alle  de  Eilanden, 
of  Half-eilanden ,  die  in  den  Rhyn  leggen.  Doch  uit 
den  tcgenwoordigen  toeltant  van  yder  in  hetbezonder, 
kan  men  niet  licht  oordeelen,  wat  Eilandt  onder  die  alle 
zooveel  aanziens  en  vermogen  gehadt  heeft,  dat  Drnfits 
genoodzaakt  is  geweelt  alle  de  magt  van  het  Roomfche 
Leger  daar  tegens  aan  te  voeren:  dcvvylzc  alle  tegen- 

woordig zoo  onmagtig  zyn  ,  dat  'er  nauwelyks  een  is 
het  welk  het  gewelt  van  een  eenige  bende  krygslieden 

zou  kunnen  tegengaan.  Echter  zyn  'er  verfcheide  rede- 
nen die  my  overhaalen  in  het  gevoelen  van  onzen  Clii- 

Cerm.  i'erius\  die  vaftllelt  dat  BURGHEM,  of  BORKUM  , 
Antic^.  een  Eilandt  gelegen  tulfchen  de  gaten  van  de  Eems  , 
VA.  III.  dit  BURCHANA  van  Strabo  en  PUmus  is :  het  welk 
cafi.ió,  milTchien  dezen  naam  gekregen  heeft  van  het  Duitfche 

woordt  25crQen  /  hetwelk,  onder  anderen,  ook  beteekent , 
weer  bekomen  het  geen  door  Ichipbreuk  in  zeeiswech  ge- 

raakt ;  dewyl  het  zelve  Eilandt  ,  als  leggende  tulTchen 
twee  Zeegaten,  hier  zeer  bequaam  toe  is.  Maar  ik  meene 
datmen  het  op  de  gelykluidendheit  der  woorden  alleen 
niet  moet  laaten  aankomen.  Noch  ook  kan  zulks  goedt- 
maaken  het  getuigenis  eens  beroemden  Rechtsgeleerden 
onzer  Stadt ,  die  verklaart  ,  dat  op  25o?fiUlll  in  zynen 
tydt  een  gemeen  Landtshuis  is  geweeft,  het  welk  het 
5Ö0Ollï)«Üö  genoemt  wierdt  :  hoedanige  benaminge  het 
Eilandt  zelf  by  dc  Romeinen  gehadt  heeft.  Want  hoe- 

wel ik  dit  alles  geenzins  voor  niet  met  al  reekene ; 
en  men  van  zulk  een  van  zelf  voortkomend  Boon- 

gewas nu  ter  tydt  niet  het  minde  weet:  echter  vinde  ik 
den  meellen  grondt  van  zeekerheit  in  de  beCchryvinge 

^^^^  die  Ptolemxus  ons  geeft  van  de  gaten  der£e»z/,  als  van 

Ub"\'i  Weftergat,  of  dat  van  de  t^echt,  en  van  het  Ooüer- 
cap \i  ê^^'  het  welk  in  zynen  tydt  van  malkander  acht  uuren 

gaans, ofzesgemeeneDuitfche  mylen,  zonderdat'erecnig ander  tulTchen  beiden  was ,  af  gelegen  heeft.  Waar  uit  blykt 
dat  BURCHANA  toen  ter  tydt  waarlyk  een  zeer  aaa- 
zienlyk  Eilandt  is  geweeft,  en  ver  het  grootfte  van  alle 
die  langs  de  Zeekuft  leggen,  als  in  zynen  omtrek  begry- 

pende  de  Eilanden  "Jujla^  Banta.,  en  Buj'a.,  die  nu  ter  tydt, door  ondiepten  of  niewe  llenken  ,  van  een  gefchciden 
zyn  :  dat  het  zelve  vervolgens  genoegzaam  heeft  kunnen 
bevatten  eene  groote  menigte  inwoonders  ,  die,  buiten 
twyfel,  geweldig  veel  vermeerdert  zyn  door  den  toevloet 
van  menfchen  van  't  bygclegen  vafle  landt  ,  die  ,  uit 
fchrik  voor  Z)r///«/,  derwaarts  de  vlucht  namen,  als  tot 
eene  vryplaats  midden  in  de  woefte  baaren.  Men  behoeft 
zich  derhalven  niet  te  verwonderen ,  dat  men  zoo  groot 
eene  meenigte  van  't  Roomfche  leger  heeft  moeten  te 
werk  ftellen  ,  om  zoo  een  volkryk  Eilandt  te  vermeefte- 
ren :  terwyl  de  andere  Eilanden  zich  hadden  overgege- 

ven, mits  dat  men  maar  langs  de  zeekuft  heene  voer. 
Doch  het  is  onzeker  of  dit  BURCHANA  onder  de 
Vriezen  heeft  behoort,  of  onder  de  Chaukcn:  BORKUM 
altoos  hoort  nu  onder  Vrieslandt,  maar  onder  dat  Vries- 
landt  ,  het  welk  hedendaags  ook  een  gedeelte  van  het 
Chaukenlandt  beflaat,  en  met  den  naam  van  Oojl-Vneslandt 
meeft  bekent  is. 

3.  rff  _  B  U  R  C  H  A  R  D  U  S ,  de  XX III  Bijfchop  van  Utrecht , 
BeUin  opvolger  van  Conradus  :  hy  quam  in  't  jaar  1099.  door 
Burch.  verkiezinge  der  Capitulairen  en  Canoniken  t' fZ/rf^^ï ,  tot' 

den  Biflchoppelyken  ftoel  •  was  een  godtvruchtigen devoot W.de 
Prieftcr  geweeft,  en,  geworden  ,    van  eenen 

^r"^    •  vreedzamen  aardt:   kon  zeer  veel  ongelyk  verdraagcn , 
J-^'^-    en  zocht  niet  dan  in  rufte  met  zyne  nabuuren  te  leeven: 

daar  door  floeg  hy  alles  in  de  befte  vouw;   en  bragt 
Utrecht,  onder  zyne  Biftfchoppelyke  regeeringe,  in  ecncn 
blocijenden  ftaat:  temeer,  omdat  Grave  Floris  van  hul- 

P.a.      landt,  de  Vette  gebynaamt,  ook  geen  onruft  zocht.  Dit 
Dldenh.  nu  was  de  reden  waarom  ook  Ihllandt  ganll'h  gcenen 
de  ipifc.  ovcrlaft  van  de  Stichtfchen  leedt,  als  voorheen  meeft  al- 
Germ.     tydt  van  de  Voorzuaten  van  Heer  B:irchard,  namelyk, 
\}.Veld.  van  de  Biffchoppen  Conradus,  H^illern  van  Gelder ,  Berntilph, 

en  Adelbold,  gefchiedt  was.  In  zoo  eenen  geruften  vrede 
regeerdehy  zyoBisdom  13  jaaren  lang;  ovcrlccdt  den  18 
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May, II 12.  legt  in'tWeftcn  van  den  Dom  t'  Utrecht  bc- 
graaven  ;  zyn  Opvolger  was  Godebaldt.  Jan  Veldenaac 
getuigt  met  luttel  woorden,  in 't  leven  dezes  Billchops , 
het  geen  wy  hier  van  zynen  inborft  ,  en  zyn  bedryf,  uit 

anderen,  hebben  .aangetekent.  De  Schryver  van  't  Bata- 
via Sacra  zegt,  dat  deze  Burchard  door  wettige  verkiezin- 

ge is  BilFchop  geworden:  Een  man,  zegt  Heda,  (voegt 

ny  'er  by  )  wiens  afkomjl  en  gcjlachtrekening  ik  niet  heb  kun- 
nen opfpeuren.  Hy  is,  zegt  Heda  al  verder,  een  godtvruchtig 

man  geweeft ;  en  heeft  de  geeftelyke  wydzels  met  eigen  handen 
gegecven ,  en  Pricftcrs  en  D.akcnen  gcwydt.  Waar  op  dail 
de  Schryver  aantekent;  „  Dit  word  voor  iets  zeldzaams 
,,  gehouden  in  de  Utrechtfche  Billchoppen  die  in  de  laa- 
,,  tere  eeuwen  geleeft  hebben  :  want  zy  hadden  't  zoo 
,,  druk  met  hunne  tydelyke  heerfchappye  ,  dat  ze  dc  be- 
„  dieninge  der  wydinge  aan  de  zoo  genoemde  Wybil- 
,,  fchoppen  overdeeden. 
„  Deze  Bitrchardits  ( (taat  'er  in  't  vervolg)  heeft  Zeker 

„  Landtgoedt,  gelegen  tuffchen  de  rivieren  de  Lek,  en 
„  de  Linden,  toegewezen  aan  de  Kerken  van  S.  Maarten, 
,,  en  van  ó'.  Salvator;  zoodanig  datzc  overal  op  het  zelve 
,,  landtgoedt  een  Moederkerk,  vry  van  alle  BilFchoppe- 
,,  lyke  dienftbaarheit  ,  zullen  mogen  timmeren  ,  (waar 

„  door,  volgens  d'  Aantekcnaar,  verftaan  wordt,  zeke- ,,  re  rechten  en  vereeringen,  die  den  Bilichop  van  rechts 
„  wege  toequamen  ,  of  die  dc  BilFchoppen  zich  door- 
„  gaans  ,  of  op  zommige  plaatzen  aanmatigden. )  Hy 
,,  heeft  ook ,  tot  laatfenis  zyner  ziele  ,  eenige  andere 
„  goederen  gefchonken  aan  het  Kapittel  van  St.  Jan  te 
„  Utrecht;  in  den  tweeden  brief  uitgedrukt. 
BURDIEP,  BORNDIEP  ,  BO  U  R  D I E  P, 

word  by  Fredcgarius  Schnlaflicus  ,  een  fchryvcr  van  de  ijot. 
achtfte  eeuwe ,  B  U  R  D I N  E  genoemt ;  maar ,  door  mis-  Germ. 
vatting  van  den  affchryver,  zoo  ik  meene  ,  voor  B  U  R-  inf.Pw. 
DIPE;  het  welk  licht  heeft  kunnen  gebeuren  ,  doordien /"«j^.  }i 
de  Longobardifche  letteren  N  en  P  byna  de  zelve  ge- 

daante hebben.  Want  BURDIPE,  ofBOERDIEP 
is  de  rechte  naam  geweeft  van  den  Zeeboezem,  die  zich, 
na  de  tyden  der  Romeinen ,  eenige  eeuwen  lang  ,  wydt 
uitgeftrekt  heeft  tuflbhen  Weftergo  en  Ooftergo,  en  nu 
al  voor  langen  tydt  weer  in  een  vette  kleigrondt  veran- 

dert is.  Gemelde  fchryver  ftelt  het  gat  van  deze  uitwa- 
teringe  ,  ó^x^lT  Carolus  Martellus ,  in  het  jaar  728.  met  zyne 
vloot  ingeloopen  is  ,  tulTchen  de  twee  (OjJEll /  of  ̂ gen  / 
dat  is  Eilanden,  die  hy  ,  onkundig  van  hunne  eige  naa- 
men  ,  alleenlyk  onderfcheidt  naar  haare  gelegentheit  ten 
Ooften,  en  ten  Weften.  Het  Eilandt  dat  aan  de  rechter- 

handt of  Ooftwaarts  leidt,  heeft  de  zelve  fchryver /fa- 
Jlrochia  genoemt  ,  het  welk  nu  Amelandt  is.  Dit  BOER- 
DIEP,  of  BORNDIEP  heeft  zich  in  Zee  ontlaft  neffens 
het  fteedtje  UITGONG,  daar  een  beroemde  haven  was, 
waarom  het  zoo  genaamt  fchynt  van  het  uitgaan  der  fche- 
pen,  ter  plaatze  daar  nu  Bcllikum  ,  of  Berltkum  is.  Emo, 
Abt  van  l-Verum,  noemt  dezen  inhaam  op  het  jaar  1224 
BORDENA.  In  het  perkamenteboek  van  Utrecht,  het 
welk  van  de  zelfde  XIII  eeuwe  is,  word  Frieslandt,  het 
welk  de  Hollanders  Ooft-Vrieslandt  genoemt  hebben  , 
door  de  BORNEDA  gedeelt  in  twee  deelen,  waar  van 
het  eene  zich  uitftrekt  tot  Stavoren ,  en  het  ander  tot 
aan  de  Lauwers.  Deze  beide  benamingen  komen  naait 
aan  eene  andere,  waar  door  de  Vriezen  den  Zeeboezem 
het  I30RNDIEP  ,  of  het  riviertje  ,  dat  van  Olbcöom 
in  den  zeiven  loopt,  de  BORNE  genoemt  hebben.  Het 
toeneemen  van  de  Zuider-zee,  heeft  veroorzaakt  het  toe- 
Hymen  van  dezen  Boezem.  En  hier  door  meene  ik  dat 
genoegzaam  te  niet  gedaan  zyn  alle  de  verbreide  ver- dichtzelen van  de  BURDO.  (Zie  hier  van  verder  op 
BOURDIEP. ) 
BURDO,  eene  rivier,  die  tuffchen  de  Eilanden  der  Ho«w. 

Schelling  en  Amelandt  plag  te  loopen;  zie  op  BORNE, 
BOORN,  en  BOURDIEP. 
BUREN;  het  Landt,  het  Graaffchap  ,  de  Stadt;  zie 

op  BUEREN. BURGH,  (DEN)  een  HollandtfchBorp ,  gelegen  op 
't  Eilandt  TfA-if/,  het  Oude  landt.  Heeft  Kerk  en  Predi- 

kant ftaande  onder  't  Claflïs  van  Alkmaar. 
BURGH,  of  BURGHT.  Het  was  in  oude  tyden  een  M.  v.c 

Koningklyk  Slot  ELINI  (Aureliam,  Aurelii,  AurundUii)  Houvc. 
van  het  gemeene  volk  ,  door  verbafteringe.  Koning  Ezel- 
Oors-Burgt  geheten,  en  gelegen  hebbende  by  Voorburg , 
wordt  gehouden,  in  overoude  tyden  ,  de  vefting  of  fterk- 
re  der  Gatten  en  Saxen  ,  in  Rhyn-Delfs-Landt ,  enz.  ge- 

weeft te  zyn;  zie  op  AURUNDILII-SLOT. 
BURGH,  (ADRIAAN  VAN  DER)  voerde  den 

naam  van  Jonker;  is  geweeft  Griffier 's  Hoofs  \znUtrecht,  Houvt 
daar  hy  overleedt  in  't  jaar  1606.    Hy  was  een  goedt  i.U- 
Poëet;  heeft  verfcheide  geeftelyke  gedichten ,  in  de  La-/ 'M- 
tynfche  taaie,  uitgegeeven, 
BURGH,  (LAMBERTUS  VAN  DER)  geboren 

t^  Utrecht ,  daar  zyn  Vader,  Adriaan  van  der  Burg ,  Prefident .P 
van  't  Hof  van  Utrecht,   en  zyn  broeder  voornoemt  Grif- 
jier  geweeft  waren;  heeft  befchreveu  en  uitgegeeven  de 

Gellacht- 
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Geflachtlyft,  en  de  Gefchiedenijfen  van  de  Hertogen  man  Sa- 

voyen.  Is  veele  jaaren /-)t'Crf»«j  van  St.  Marie ,  in'tCano- 
nicale  Collegia  fAw^/,  geweelt  ,  daar  hy  geHorvcn  is 
den  17  Auguftus,  1617.  hywas  geboren  den  11  der  zeiver 

B  U  R  igy 
den  Burght  bouvvdenze  eene  Vcfting,  of  eenKafleel,nu 
binnen  £«y<?»ftaande,  cnzcttedcn,  metgcmeenen  raade, 
daar  eenen  Kaftelein  of  Burghgrave  in ,  nevens  veele  dap- 

pere mannen  ,  ter  bewaringe  ;  ook  opdat  deeze  Burgh- 
Lainb.    maandt,  i^i-    Ontrent  vier  maanden  voor  zyne  doodt, ;,,  ̂ ^-^Ji-i- de  kooplieden ,  gaandeen  komende  van  en  naar 

£ur- 
ghius. 

houve 
H.  V. 
Kroii. 
I  deel, 
/.I4S. 

■van  der  liet  hy  t' Utrecht  een  boekjen  van  weinige  bladeren  druk- 
Burg/jjofken^  onder  den  titel  j¥,dis  Div^e  Marine  l/irginis  in  Civitate 

Ultrajeèenfi  Admtranda  Origo ,  tocgeeigent  aan  zyne  Mede- 
broederen ,  de  Canonikken :  voor  dit  boekjen  van  twee 

bladen  zietmen  zyne  afbccldinge  in  eenc  kopere  plaat. 
BURGH  en  BURGHT-SLUIS  ,  een  Dorp  en  Heer 

lykheit  in  ZecUndt^  op  't  eilandt  Schouwen  ;  omtrent  een 
half  uur  van  Haamjlede  en  IVe/lerfchouwen ,  van  waar  men 

naar  't  dorp  fi«rg^^,  duinwaarts  op  ,  door  lufligc  planta- 
gien  gaat  :  ook  is  het  Dorp  zelf  zeer  vermaakelyk  be- 

plant; door  het  Dorp  gaatmen,  langs  eenige  dreevcn  vol 
fchoon  geboomte ,  naar 't  Heeren-huis  Kraijejiein  gemamt , 
een  oudt  bewatert  flot  ,  en  Graaflyk  Leen  ;  allerwegen 
met  vruchtbaare  en  andere  boomen  omtuint  of  omringt. 
In  't  midden  van  't  dorp  Burgh  is  door  den  Heer  in  der 
tydt  (169Ó. )  eene  konftige  en  lierlyke  niewe  kerk  ge- 
bouwt;  vermits  de  vorige  tooren,  en  een  gedeelte  van  de 
kerk, voor  eenige  jaren  neêrgeftort  waren.  Deze  heerlyk- 
heit  heeft  eene  haven  aan  de  Burgt-Sluis ,  daar  zich  de  in- 

"Kr'van  gezetenen  niet  alleen ,  maar  ook  andere  naby  gelegene  Dor- Zul.fol.  pen  van  dienen,  zoo  tot  het  affcheepen  van  hun  vee  ,  als 

Smalle 

691.  ïandtgewas  ,  enz.  defgelyks  om  't  geen  hun  ontbreekt 
van  andere  plaatzen  te  bekomen.  De  gedachte  Heerlyk- 
heit  met  het  Slot  Kraijefiein ,  behooren  nu  aan  Heer  Pieier 
de  Hubert  ;  wiens  vyfde  Grootvader  was  Cornelis  de  Hu- 
bert  ̂ Cnrneln  zoon,getrouwt  met  eene  dochter  uit  het  ade- 
lyk  huis  vzn  Haam/ie  de  ,düa.r  hy  drie  zoonen  by  won, Jan, 
Jakob,  en  Herman  de  Hubert.  Deze  drie  gebroeders  ,  en 
elk  van  hunne  nakomelingen,  wierden  ó.oox Keizer Maxi- 
miïiam,  en  zynen  zoon  Keizer  Karei  den  V.  wegens  goe- 

de dienflen  aan  Aartshertog  Philips  ,  in  zyne  reize  naar 
Spanjen,  gedaan,  met  den  Degen  vereert,  om  dien  altydt 
te  mogen  draagen  ,  en  yder  drie  dienaars  daar  mede  te 
mogen  wapenen:  eene  groote  privilegie  in  dien  tydt;  maar 

Idem  nu,  door  ingebroken  misbruik ,  zeer  gering  geacht.  De 
Srnalle-  Geflachtlyft  der  Huberiten  ,  en  eenige  aanmerkelykheden 
gonge  daar  by,  vindt  men  in  de  niewe  gxoott  Kronyk  van  Smalk- 

gange. houve  BURGHOORN,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt,  onder 
iD.  Alkmaar,  in  'tBailjuuwfchap,  en  de  vrye  Heerlykheit  van 
fol.  141.  Schagen.  Onder  Sigebert ,  XH  Koning  van  Auflrafm,  viel 
Sigthtr-  liadulfus,  Gouverneur  \^n'Thuringen,\a.{\  hem  af,  maakte 
tusTrit- verbondt  met  de  Sclaven ,  Pinidi  geheten  ,  en  flocg 
hemius.  ̂ .y^s  Heeren  heir.  Fauchet  ,  dezen  handel  verhaalt  heb- ToMchet  -      ■  - 
f-  353- 

(Miltenburg  en  Sclavenhurg,  geleiden  en  befchermen  zou. 
„  Wegens  dit  geleide  der  kooplieden,  wierd  deze  Burcht 
„  genoemt  LEIDEN,  of  GELEIDE-BURGT ;  by  wel- 
„  kc  Burgt  naderhandt  zoo  veele  huizen  getimmcrt  wier- 
!„  den,  dat 'er  eindelyk  eene  fchooneStadt  van  geworden 
!,,  is :  Dit  zou  ontrent  het  jaar  400,  of  449  zyn  gefchiedt. 
iMen  zegt  dzt  Hengijlus ,  het  Hooft  van  de  wedergekecr- 
den  n\t  Britannien ,  en  Hertog  der  Angel-Saxen ,  oi  Koning 
der  Fricfen  ,  immers  uit  de  Friefche  Koningen  afkomftig, 
met  de  zynen  Stichters  van  dezen Burgtgew eed  zouden  zyn. 
Dus  zou  de  Bnrgt  lang  voor  de  Stadt  gemaakt  en  gebouwt  Joh. 
zyn  geweeft  ,  dat  ook  ('t  ander  in  zyn  wezen  latende)  Gerbr.de 
waarfchynlyk  is.    De  nauwkeurige  Scriverius  ,  dit  voor-  Leidisin 
geeven  van  den  bouw  en  de  Üichtinge  van  den  Burgt  ver-  chr.iiol. 
haalt  hebbende,  voegt'er  by,  of  dit  volkomelyk  te  geloo-  Oud. 
ven  ftaat,  zal  ik  niet  zeggen,  dewyl'er  my  geene  zeeker-  ̂ ol.Kr. 
heit  van  ter  handen  gekomen  is.    Byna  het  zelfde  heeft/"'-  3i« 
y.  y.  Orlers,  als  gezegt  is,  in  zyne  befchryvinge  van  Lei- 
den,  als  in  't  voorbygaan  aangehaalt.   Maar  S.  van  Leeu- 
wen  flaat  een  hooger  toon  ,  verwerpt  dit  ganfchelyk  voor  P' 
eene  fabel :  't  Geen, zegt  hy  ,de  Hollandtjche Kronykfchryvers  \J^' 
beuzelen  van  eenen  Engijim,  die  ontrent  het  jaar  400.  uit  /^j'i^J'* Engelandt  overkomende  ,  dezen  Burgt  gedicht  zoude  heb-  xD 
ben,  is  van  geen  geloof  ter  wereldt:  het  gemeen  gevoe-yj/jgj^ 
len  is,  dat 'er  de  Burgt  is  geweefl:  voor  de  bouwinge  p.scriv. 
der  Stadt  ;  onder  welker  befcherminge  de  daar  rontom  ind'0.  ' gezetenen  zich  zouden  begeeven  hebben ,  en  zou  hier  uit  ein-  Holl.  Kr- 
delyk  eene  Stadt  geworden  zyn.  Men  kan  ook  zien,uit  d'om-  fol.  217. 
ftandige  gelegentheit ,  dat  deze  Burgt  buiten,  en  aand'ee-  Orhrs 
ne  zyde  der  ftadt  heeft  geftaan  :  'twelk  vaft  geftelt  ,  moet  befchr. 
hy  al  vry  oudt  wezen :  vermits  Lugdunura  Batavorurn  on-  '^'"^ 
trent  20.  jaren  voor  Chrilhis  geboorte  gebouwt  is  ;  welk 

Lugdunum  waarfchynlyk  bellaan  heeft  in  't  Kafleel,  en  de  Z"*^- 
Sterkte  van  dezen  vS?/r^Zi^,  en  de  onderhoorige  Landtzaaten  ̂ ■^>'^^- daar  rontomme  :  want  men  wift  in  die  tyden  indezeLandt- 

üreeke  van  geene  bemuurde  lieden,  daarom  noemtze  7"^?- 
citus,  Fici,  bewoonde  Vlekken.  Zoo  is't  dan  waarfchyn- 

lyk, iax  Minucius  Plancus ,  omtrent  22  jaaren  voor  Chrif- 
tus  geboorte,  de  Stichter  dezes  Bar^^j  geweeft  is.    Maar  5. t/;?» 
veele  zullen  oordeelen ,  dat  dit  als  iet  onzeekers  te  \ex- Leeu-w, 
werpen  is,  en  mogelyk  wat  anders,  even  onzeker,  in  de  Bat  il~ 
plaats  ftellen.    De  Burgt  wordt  opgegeeven  ,  volgens  de  lu/lr  f. 
meetinge  van  den  vermaarden  Landtmeeter  yan  Pieterszoon  i8o. 
Douw ,  gedaan  in  't  jaar  1610.  behalvende  buitengraft ,  groot 

bende  ,  op  't  jaar  652.  zegt,  dat  koning  Sigebert  door  't  te  zyn,  512  vierkante  roeden;  te  weeten,  't  benedenplein 

Idetn 
Houve 
ID. 

bofch  Burchone  trok,  hy  verftdat  daar  door,  dat  hy  zynen 

togt  deede  door  het  woudt  Burchone  ,  by  't  Kloofter  of 
d' Abdy  van  de  ftadt  Fulda,  in  't  ftukjen  landt  de  Buchen 
genaamt  (tuflchen  'Thuringen  ,  Frankenlandt ,  IVetterauw , 
en  Heffen  gelegen )  van  hem  in  Thuringen  geplaatfl.  Maar 

Vander  Houve  die  van  T'huringia ,  'Thuredrecht ,  dat  is  Dor- drecht., maakt,  en  van  de  Thuringers  by  gevolg  Dortenaars ,  ook 
.  Duur jleder s ,{[ii.&t  niet  toe  dat  zulks  voorgevallen  zy  in  het 

•  ̂34-  DuitjchT'hurinxen ,  noch  omtrent  het  klooller  Fulda ;  maar  in 
het  Batavifch  Thurivgen ,  daar  v an  Thuri-nger  of  Duringer  Stadt, 
en  Thurendrecht ,  de  twee  Koningklyke  Hooftüeden  wa- 

ren. Hy  ftelt  ook  dat  veellicht  Koning  Sigebert  van  Au- 

flrafia  over  den  Rhyn-YJJ'el  getrokken  is  ,  en  zoo  voort 
door  het  dorp  Burchonexn  IVeJl-Friesla-ndt ,  ter  plaatze  daar 
nu  het  Dorp  en  de  Heerlykheit  Burghoor-n  legt,  en  vervol- 

gens door nzzv 't  Dordrechts  T^huringia. BURGHT  TE  LEIDEN,  in  Hollandt;  wegens 
de  zonderlinge  Oudtheit  ftrekt  hy  tot  een  veriierfel  der 
ftadt.    Is  niet  alleen  het  eerfte  ,  en  alleroudfte  gebouw 
van  die  plaats  ,  (daar  hy  in  den  aanvang  buiten  üont  , 
maar  nu  al  eenige  hondett  jaaren  binnen  heeft  gedaan) 
maar,  boven  dat,  eene  der  al leroudde Sterkten  in  geheel 

Hollandt :  ']a.  zoo  oxidt ,  datmen  noch  van 't  begin,  noch van  de  Stichters  ,  uit  eenige  oude  Kronyken  of  Schrif- 
ten,  eenige  de  minde  zekerheit  kan  bekomen.  Onder- 

tulfchen  houdmen  dit  voor  ontwyfelbaar ,  dat  deze  Burght 
L         veele  jaaren  voor  de  ftichtinge  der  Stadt  Leiden  gebouwt 
jfc».     is.    Vermits  het  aan  vade  gewisheit  ontbreekt,  moetmen 
\^Mfiens  zich  vergenoegen  m.et  de  berichten  van  oude  Schryveren. 
an en 
hri. 
mr.p. 
'J.  J. 
.  Or- » 
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Als  de  Saxenfer  Friezen,  V  xnmen  met  de  Sclavifchen  o? 
Hollandtfchen ,  weder  uit  Britannien  gekomen  waren ,  heb- 

bende d' anderen  in  dat  gewed  gelaten;  en  zy  nu  niet 
weetende  wat  ter  handt  te  neemen,  als  zynde  een  volk 

van  zeer  onrudigen  aart  ,  trokkenze  t'zamen  naar  een 
groot  Bofch ,  daar  hebben  zy ,  by  den  Rhynftroom  ,  een 
groot  Kadeel,  tegenwoordig Le/W^w  genoemt,  gedicht. 
Nadat  zy  uit  het  gedachte  Bofch ,  o«f  zonder  genade 
genoemt,  niet  zonder  levensgevaar,  het  wildt  gedierte 
verdreven  hadden ,  wierpen  zy  dezen  W^/^/ op  ,  van  aar- 

de die  zy  uit  den  Rbyn  opgefchoten  hadden.  Boven  op 

Lelden .60. 

300;  de  fchuinire  hoogte  met  het  gangpadt  aan  den  afge- 
muurden  kring,  144  roeden  ;  en  de  bovende  kring  met 
den  muur  68  roeden.   De  grondt  of  voet  van  den  Burgt 
is  veel  hooger  dan  de  gemeene  grondt  der  Stadt.  Aan  de 
Zuid-Oodzyde  heeft  hy  een  bequaame  deene  deiger,  van 
omtrent  5-0  trappen,   waar  langs  men  gemakkelyk  op  den 
Burgt  kan  koomen:  op  den  grondt  van  't  bovende  plein, 
is  een  dikke  muur  gebouwt  ,  van  omtrent  21  voeten 
hoog,  kringswyze  befloten;  bevattende,  met  het  muur- 

werk, de  voorgemelde  68  roeden;  zoo  dat  daar  boven 

een  bequaam  gangpadt  blyft.  Binnen  aan 't  muurwerk , 
eenige  trappen  opgaande,  is  een  verheven  overwulft  padt  Houve. 
gemaakt,  van  waar  men  befcheidentlyk  ,  niet  alleen  de  H.V.Kr. 
dadt  Leiden  ,  maar  ook  de  omgelegc  fchoone  Landtsdou-  x-D. 
we.  Dorpen,  en  Kadeelen  kan  overzien.    In  dit  opperde iSr. 
binnenperk  zietmen  eenen  zeer  diepen  put  ,  daar  door  Haejlem 
men  (naar  't  gemeene  volks  zeggen)  onder  de  aarde  plag  '^^i*if- 
te  konnen  gaan  tot  aan  Katwyk  op  Zee  ;  maar  dit  vindt /'•3^;' 
by  verdandigen  geen  geloof.    D' opgaande  fchuinte  van  Orders den  Burgt  is  rondtom  ,  met  allerlei  dag  van  vruchtboo- 

men,  beplant.    Buiten  twyfel  is  deze  Sterkte  tot  be-^' 
veiliging  der  inwoonderen,  tegen  den  aanloop  der  vyan-  ̂ dem 
den,  gebouwt;  en  verder  om  bevrydt  te  zyn  voor  de  hee-  Scriver. 
vig  overdroomende  vloeden  ,  die  zy ,  toen  de  Rhyn  noch 

by  Katwyk  in  Zee  liep,  by  dormwinden  zeer . onderwor-  ̂ "^fl'»' 
pen  zyn  gcwecd;ten  dien  einde  hebben  zy  den  grondt  ook 
daar  omtrent  hooger  gemaakt  dan  de  Zee  kon  ryzen : 
de  Burggrave  daar  voor  zoo  wel  zorge  dragende,  als  om 
zyne  Burgzaatm,  tegen  der  vyanden  overval  ,  te  befcher- 

men, alzoo  't  gebiedt  hem  daar  over  te  gelyk  met  de  zor- 
ge toequam.    Toen  nu  Hollandt  Graven  hadde  gekregen, 

regeerden  de  Burggraven  in  't  hunne,  nevens  de  Graven in  hunne  Graaflykheit,  zoekende  yder  zyn  recht  en  gebiedt, 

zoo  veel 't mogelyk  was,  tebewaaren;  zoo  niet  zyne  heer- 
fchappy  te  vermeerderen ,  met  den  onderhoorigen  Landt- 
en  Burgzaat  te  drukken.    Daar  over  ontdont  nu  en  dan  , 
al  verfchil,  voornamelyk  toen  de  Bnrgt  een  Stadt  wierd; 

en  Leiden,  om  niet  deeds  met  den  Burggrave  in  twid  te  j^J^'^"^' 

daan,  hem  nu  en  dan  eenige  voorg        '  . ---l  . den  afkocht;  dat  zoo  lang  duurdt 
men  van  't  gebiedt  der  Burggraven 
niet  voor  't  jaar  1420.  onder  de  regeeringe  van  Grave  yan  (j,, A  a  vaa 
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van  Beljcren ,  gefchiedde.  Onder  dc  rcgccringc  van  D'uL- r/-t,dcn  U'^Grave  van  //o//<<«./^,  vindtmcn  dat  Hakwyn^hx 
zyncn  Bur^^t\^n  dc  Friezen  belegert,  hüoggemelden  Gr^w 
ter  hulpc  riep,  en  dat  liy  van  hein  ontzet  wierdt.  Men 
leell  ook  van  eenen  anderen  HaL-ivyn  ,  Bur^rave  van 
Z,c-/ic'«,  en  Heer  van /()«AW^ ,  overleden  in 't  jaar  1198. 
dat  gedachte  HaL-wy»  twee  zoonen  naliet  ,  JaLl;  ,  ïynen 
nazaat  in  't  Burggraafjih^ip ,  en  Philips ,  Banner-Heer  van 
H'aj]'eyia.f.  Het  verdere  Gellachtregiller  kanmen  vinden 
by  /r.  zanGou.ihove»^  in  lïOudc  HoUimdtfche  Krouyk.  Vrou- 

we /f./.<,  eenige  Erfdochter  van  Dtdcrik  den  V II  Grave  van 
JIulLinde  &c,  vliedende  voor  haren  Oom  Willem  ,  zocht 
7ich  in  dezen  Burgt  te  bergen:  zie  op  ADA,  GRAVIN- 
N  E,  &c. 

Pontani  B  U  R  G  H  T  te  Nlewmeegcn  ,  in  Gelderlandt ,  is  een  OVCr- 
cAdtrf.  oudt  Gebouw,  aan  of  naar  de  Kleeflche  zyde  ,  op  den 
j,ejdAtJ,  Hoenderbcrg  (Hunnenberg).  Men  acht  dien  van  JuUhs 

C.ej'ar  gebouwc  te  zyn,  ahoo  hy  daar  gcftadig  eenc  llerke 
bezettinge  hield  ;  als  een  breidel  voor  een  deur  naar  Duitfch- 
landt,  ook  om  zich  aan  Rhyn  en  U^aal  daar  van  te  be- 

dienen. Indien  dit  valt  (laat,  heeftmen  reden  van  ver- 
moeden ,  dat  de  Bttrgt  van  Leiden  ook  van  de  Romeinen 

gebouwt  is  ,  en  mogelyk,  zegt  S.  van  Leeuwen,  omtrent 
op  eenen  tydt;  omdat  de  form  en  't  maakzel  den  anderen 
zeer  gelyk  zyn.  Men  gelooft  dan  ,  immers  gillmen,dat  hy 
van  Juliiis  Cu'feir  eerR  gclticht  is.  Dat  geloof  heeft  den  Burgt 
weleer  groot  goedt  gedaan  ,  want  men  Iccll  meer  dan 
eens  in  de  KÏeejJche  'Jaarboeken  ,  dat  Hertog  Karei  van 
B.'irgmidicn,  toen  hy  in  't  jaar  1473.  Niewmeegcn  (dat  hy 
belegert  hadde)  van  allen  kanten  deerlyk  doorboorde, 
op  groote  Ürafte  verboodt  dezen  Burgt  te  bcfchadigen ; 
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zouden  leggen  JDatcrbuifl.  Van  welk  woordt  (daarmcn 
van  had  moeten  maaken  Watribtirgiuyn,  of,  naar  dc  eigen- 
fchap  van  de  Latynlche  taaie,  yadriburginm)  o(  Amr^tamts 
zelf,  of  ,'t  geen  ik  oordcele  nader  aan  dc  waarheit  te  komen , 
een  waanwyv.e  affchryver ^/Wr/Z'«r(T/«wgcmaakt  heeft; als 
of  het  een  woordt  was ,  niet  in  dit  landt  by  de /irtr<ïï;tTj  oor* 
fprongkelyk,  maar  van  buiten  uit  het  landt  der  Latyncn  en 
Grieken  gehaalt ,  en  llordig  t'  zamengcHanll  uit  het  La- 
tynfch  woordt  q:iatnor  ,  en  het  Grielcfch  pyrgos,  dat  is, 
tOO,2H/  of  burgt:  zoo  dat  het,  gelyk  zy  gilfen,  of  liever 
droomcn,  een  Slot  zou  zyngevveeil  met  vier  toorens,  of 
met  zoo  veele  bolwerken  ,  indien  men  het  wil  gelooven  , 
verÜerkt :  niet  denkende  dat  het  woort  faurtjcn  hOïiJ  zuiver 
Duitfch  is,  van  het  vvcrkwoordt  bcvgcu  /  en  deszelfs  deel- 
woordt  ijcblU'acil  en  ijctiOïiJfU /  alzoo  genoemt  zynde,  om 
dat  zoo  een  bunj  is  een  fciiuilplaats,  of  een  plaats  van 
bewaringc  en  befchuttinge.  Want  tot  dezen  einde  heeft 
men  eeril  eenige  huizen  by  malkander  gezet  ,  daar  na 
eene  befchutting  daar  om  gemaakt,  en  eindelyk  vaftighe- 
den  van  meerder  (terkte  ;  zoo  nochtans ,  dat  zoo  een 
plaats  altydt  den  naam  van  buvij/dat  is,  fchuilplaats ,be- 
hicldt.  Indien  Cluverius  aan  zyne  tweede  gililiig  een  dier- 
gelyke,  of  grooter  waarfchynlykheit  had  kunnen  geeven  , 
zou  de  geheele  zaak  van  hem  betoogt  zyn.  Maar  Ammia- 
nus,  een  Schryver  die  niet  alleen  in  dien  tydt  heeft 
geleeft,maar  ook  een  ooggetuige  is  geweeft , verhaalt  uit- 
drukkelyk  dat  Julianus,  nadat  hy  de  ÓW;V»  en  dcCharnaven , 
die  over  de  Maas  hadden  durven  komen,  verflagen  had, 
of  behouden  en  onbefchadigt  weer  naar  huis  laten  trekken, 
eene  fchipbrug  gemaakt  hebbende,  over  den  Rhyn  is  ge- 

gaan ;  en  in  dien  zomer  ,  van  zyn  eerfte  Burgemeefter- 
als  eene  Sterkte  opgerecht  vimjulius  Ctcfar,  een  volmaakt  j  fchap,  wel  drie  oude  valligheden  ( of  Burgten  )  &3.n  de  Maas 
voorbeeldtvooralleKrygshelden,allerVeldtheerenVeldt-  herbouwt  heeft  :  maar  dat  hy  in  zyn  tweede  Burgemeef- 
heer , en Opper-krygsbouwmeefter.  Deze i?«<r^/ draagt  den  j  terfchap  weêr  bemagtigt  heeft  zeven  Steden,  (want  die 
naam  van 't/^ij/i^qf,  of  dat  zommige  achten  (zegt  noemt  de  vervallc  Latynfche  taal  Civitates)  waarin 
de  zelve  Pontaan)a\s  of  men  zei  iTalenhof,  naar  de  IFaal,  'de  voorraadthuizen  der  Romeinen  van  deBarbaren  geplun- 

IVaalfche  Franken;  doch  (voegt  hy'er  by)  naar  myn  be-jdert,  of  vernielt  waren  ,  nadat  de  Keurbenden  door  de 
grip  zoumen  eer  moeten  fpellen  Vrankenhof,  of  ̂ r«»//!q/",  toegevendheit  van  Conftantvn  den  Grooten  ,  waar  van  Zö?;;- 
allengks  vcrbartert  in^^<ï//'Aqf;  omdatiC^z;'^/ ^^Gröoï,  Koning  I  fpreckt,  van  den  Rhyn  wechgejaagt  waren:  en  dat 

in  t.yue  der  Franken,  daar  zeer  dikmaals  zyn  hof  gehouden  heeft, '  hy  de  veften  dezer  ftcden  ,  zonder  dat  iemant  zulks  toen Schalk,  nadat  het  van  hem  weder  verniewt  ,  of  herbouwt  was.  fleurde  ,  herftck  heeft ;  ook  den  weêr  overgegaan 
Anderen fchryven  deze Veftingbouw  aan  dien  braven Dr«-  is,  en  wel  ter  fluik  met  fcheepen,  dewyl  de  Barbaren 
fus,  Veldtheer  en  Stiefzoon  Keizer  Augujïus ,  toe:  an-  hem  belettcden  zulks  opentlyk  met  eene  brugge  te  doen  ; 
deren  aan  de  oude  Bataweren.  Toen  de  Noormannen  dit,  die  hy  zeer  ftreng  heeft  geftraft,  en  maar  eenige  weini- 
treffelyk  gebouw  zeer  fchendig  vernielt  hadden,  is  het  gen  in  genade  aangenomen;  zoo  dat  hy  alle  de  Ger- 
door  Keizer  Frederik  BarbaroJJd  ,  omtrent  het  jaar  1 1 ff. !  manen  in  dat  zelfde  jaar  weer  over  den  Rhyn  te  rug 
weder  opgehaalt  ;  en  eindelyk  door  Catharina  van  Kleef,  j  gedreven ,  en  aan  het  Ryk  de  oude  grenzen  weer  herft-elt 
die  zoo  ontrouwe  Gemal  inne  y^n^  ov^Arnold  van  Gelder,  heeft.  ̂ Vant  in  zyn  derde  Burgemeefterfchap  ,  als  nu 

verbetert.  De  Burgt  word  van  den  B^^^-^^r^ï^'e  bewoont  (want '  ganfch  Gaulen  in  ruit  en  vrede  was,  heeft  die  Keizer, in 
Nyrneegen  voert  niet  alleen  den  titel  van  V^j'/éNymeegen;  i  het  landt  van  P^ryj  den  winter  doorbrengende ,  de  Brittan- 

d.p.i\'^.  maar  ook  van  Burggraaffchap)  die,  naall  den  Stadthouder ,  i  nifche onruften door  eenen  Onderveldtheer  geftilt,  en  een 
346.  Cancelier  en  Raden,  de  eerlte  is  onder  alle  andere  Drof-i  weinig  daar  na  de  Alcmannifche  in  het  landt  der  Rbeten 
547.  ten  en  Amptlieden  van  't  Vorftendom,  en  des  Nymeeg-  in  eigen  perfoon:  en  daar  van  daan  met  zyn  leger  opge- 
eene  fchen  Quartiers.  Wy  hebben  boven  gezegt,  dat  zommi- j  broken  zynde  naar  Fannoniën  ,  heeft  hy  den  Rhyn  nooit 
ganfcke  gen  van  gedachten  zyn  dat  de  Burgt  wel  van  de  oude  { weêr  bezocht.  Derhal  ven  zyn  in  het  naaftvolgende  jaar, 
bsfchr.  Bataweren  hexboMWt,  of  zelf  gebouwt  mogte  zyn ,  omdat  1  na  dat  de  Saliën  en  de  Charnaven  te  rug  gedreven,  en 

ze  meenen,  datiyy»«^^^^»eerft  den  naam  vanjB«^<2azi'j-yW^ 
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Cabbe- tna  Ned. 

Water-V. 

zou  gevoert  hebben 
BURGHT  te  Groningen;  zie  op  GRONINGEN. 
BURGHT  teUtrecht;  zie  op  WILTENBURG  en 

VREDENBURG. 
BURG  HTS  WEER,  BORGHSWEER,  een  Dorp 

in  de  Groninger  Ommelanden ,  onder  de  Oldampten.  In  den 
zeer  vervaarlyken  inbreuk  en  watersnoodt  van  die  Pro- 
vintie,op  den  iz"*'"  en  13  November  16S6.  zyn  in  dit  dorp 
17  menfchen  verdronken,  8  huizen  ganfch  wechgerukt, 
7  meeft  bedorven,  26  paerden  ,  en  172  zoo  koeijen  als 
jonge  heeften  om  hals  geraakt.  Dit  Borgswecr  is  veree- 
nigt  metTermunten;  kerk  en  predikant  (laan  onder 'tClaf- 
fis  van  't  Wefler-Cjuartier. BURGINATIUM.  Het  Reisboek  van  Antoninus  en 
de  Augsburgfche  Reiskaart  maken  met  de  zelfde  benaminge, 
en  op  een  en  de  zelve  plaatze  gewag  van  BURGINA- 

TIUM; namentlyk  twee  uuren  gaans  van  Arenatium,  en 
wat  minder  van  ColoniaTrajana.  Waar  uit  genoeg  blykt, 
dat  het  zelve  gelegen  heeft  aan  de  bovenlte  grensfchei- 

Arena-  dinge  der  Bataweren.  Cluverius  plaatft  het  buiten  het 
f«»»;zic  Eilandt,  twee  dingen  te  gelyk  onderftellende  :  als, 
boven,  vooreerft,  dat  het  de  zelve  plaats  is,  die  by  Ammianus 
Co  oma  J[farcellinus  Quadriburgium  genoemt  word.  Ten  tweeden, 

^'"^1^^"^' dat  het  krygsvolk  van  den  Keher  Julianus  ,  deze  plaats letter  C  ̂̂ ^^"^  g^^^^egen  en  opgebouwt  hebbende  ,  niet  overgegaan 
■  is  op  het  Eilandt,  De  eerfte  giffing  is  voorwaar  zeer waarfchynlyk,  omdatditBURGlNATIUM  in  het  Reis- 

boek allernaall  onder  ColoniaTrajana,  en  vry  wat  ver  boven 

Caftra  Herculis  geftelt  word.  En  by  Ammiamis  'xsQuadribur- 
^/■«/M  tufTchcn  de  beide  legerplaatzen,  namelyk,  die  van de  dertigfte  Keurbende,  en  die  van  Hercules.  Maar  aller- 

zieinde  meeft  Cajïra  Herculis,  om  dat  beide  deze  benamingen,  tot 
IcttefC  haare  volkomenheit  gebragt  zynde,  een  en  de  zelfde  kracht 

en  beteekenis  hebben  :  want  BURGINATIUM ,  of  liever 
Burginactm^  betekent  een  25ucgt  aan  ö^t  tuatcï;  wy 

M.  Alt. 

Kot. Cerm. 
Jnf.P.  I. 

Arena- tium 

Cerm. Antiq. 

lib.  II. 
cap.  ̂ 6. 
Caftra 
Hercul. 

in  het  zelfde  ,  waar  in  de  overige  Germanen  weer  over 

den  Rhyn  gejaagt  waren,  en  wyders  de  oude  Grensfchei- 
ding  of  Grenspaal  van  het  Ryk,  namelyk  de  middellle 
arm  van  den  Rhyn,  en  niet  de  flinker,  weêr  herltelt  was, 
deze  plaatzen  weêr  bemagtigt  ,  en  tegens  het  byna  gedu- 

rig overfieeken  der  Frrt»Xv»  aanflonts  weêr  herltelt,  na- 

mentlyk Biyigium  ,  Antunnacum ,  Bonna,  Nivefium,  'Trice- 
fmce,  Quadriburgium,  Caftra  Herculis:  zynde  alle  vaftig- 
heden  aan  den  Rhyn,  die  de  grensfcheiding  van  het  Ryk 
was.  Waar  uit  volgt  dat  QUADRIBURGIUM,  of 
BURGINATIUM,  niet  geweeft  is  buiten  het  Eilandt 
aan  den  flinker  kant  van  de  ̂ ^W,  maar  binnen  en  aan  de 
rechter  zyde  van  het  zelve ,  doch  aan  den  flinker  kant  van  den 
Rhyn  vooraan  op  het  Batawerlandt  ;  daar  nu  ter  tydt  is 
het  half  eilandt  'jS *£52a\)enluaert /  en  de  Sterkte,  die  van 
den  beroemden  Kolonel  Schenk  den  naam  gekregen  heeft,  ' 
(  by  Schenkenfihans  bekent.)  <  Want  men  moft  de  Batavjers 

beveiligen,  van  ̂ menjulianjtsi'xch,  als  zyne  Bon  tgenooten» wederom  bediende ,  en  wel  allermeeft  regende  Chamaven, 
en  andere  Saïiin  ,  die  langs  den  anderen  oever  woonden. 
Waar  toe  nergens  een  bequaamer  plaats  kon  gevonden  of 
gewcnfcht  worden  ,  eensdeels  wegens  de  gevoeglykheit, 
om  haar  te  verfterken;  andersdecls  omdat  de  voor- 

raadt, langs  alle  de  gaten  van  den  Rhyn  en  deMaaze,  zoo 

gemakkelyk  derwaarts  opgevocrt  kohde  worden.  Alhoe- wel ik  niet  kan  ontkennen,  dat  het  oude  Slot  %\xSt\\^ 

bliug/  het  welk  de  flinker  kant  van  de byna  inga- 
z wolgen  heeft,  met  de  plaatzing  van  het  Reisboek  en  de Reiskaart  al  zoo  wel  overeenkomt.  Doch  die  deze  plaats 

verder  van  den  Rhyn  af  ftellen,  of  ook  hooger  als  de  le- 

gerplaats van  de  dertigfte  Keurbende,  {ffncefim.e  cajïra') onder  welke  is  Hadnanus  Valefrus ,  zyn  al  te  wyd  ver- 
doolt, en  worden  door  het  gezeide  genoegzaam  weder- 

legt.  Tot  hier  toe  de  Heer  Alting.  De  plaatzen  in  dezei) 
vermeldt  ,  als  Burginatium ,  Arenatium  of  Arenacurn, 

ertCaJlraHerailiskun  men  nazien  in  de  tweede,  en  voor- 

pament- 
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namelyk  ïn  de  derde  en  vierde  kaart  van  den  gedachten 
Hccre,  waar  in  het  Eilandt  der  Batauwers  vertoont  word. 
Dc  andere  plaatxen  ,  als  AtiUimnaaim Bonna,, 

Novefium,  'tricefim<c  kan  men  vinden  in  de  eerdekaart, 
genaamt  Defcrivtio  Germani.c  Infertoris  AntiqUiC. 
BURGWERT,  een  der  zeven-cn-twintig  Dorpen  van 

de  Vriefche  Grietenye  Wonjt-radeel ,  onder  't  quarticr  //'?ƒ- 
tergo^  met  een  fpitzcn  tooren,  gelegen  aan  de  trekvaart 
van  Bolïwaerdt  naar  Leeuwarden  ,  begrypt  onder  zich 

eene  Buitenbuurte,  Siungdyk  geheeten ,  alsmede  de  Sta- 
ten Donia,  en  Ockinga.  Dit  dorp  heeft  kerk  en  predi- 

kant ,  t'zamen  met  titchtum  en  Hartwert,,  Itaande  onder 
't  Claffis  van  Boljwacrt  en  U'^orhim. BURMANIA.  Ecnoudt  adelyk  geflachtinFrieslandt, 

datgroote  en  dappere  mannen,  eeuwen  lang, heeft  uitgcle- 
vert;  en  daar 'er  hedendaags  noch  veele  van  ,  in  verfchei^ 
detakken,'t  HoogStaats-Krygs-en  Rechtsbeftier  beklceden. 
BURMANIA,  een  Slot  of  adelyk  huis  in  de  Vriefche 

Grietenye  Ferwerderadeel ,  onder  't  quartier  Ooftergo. 
BURUM,  BUERUM;  een  dorp  in  Vrieslandt  zie 

op  BUERUM. 
BUSCHUSA,  BOSHUISEN.  Inden  Giftbrief  van 

het  jaar  1083,  waar  in  Didenk  de  vyfde  optelt  alle  de  gif- 
ten ,  die  2yne  Voorouders  en  verwanten  gedaan  hebben 

aan  de  Abdye  van  ̂ ^mondt  ,{Abbatia  Hecmundana)  noemt 

hy  BUSCHUSA",  by  welke  plaatze  zyn  vader  Graaf 
Floris  gegeeven  hadde  twee-en-dertig  Hoeven  ,  (Man- 
fus .)  Want  door  dit  Latynfch  woordt  worden  gemeen- 
lyk  verftaan  Hoffteden,  Boereplaatzen ,  zelfs  ook  die  vry 
aanzienlyk  zyn,  waar  over  een  Hoevenaar  of  Meijer  ge- 
flelt  wordt;  gelyk  uitdrukkelyk  in  den  Giftbrief  \znDide- 
rik  den  Zevenden ,  in  het  jaar  1 199.  ftaat.  Echter  vertaalt 
Meits  Stoke  deze  Manfus  door  iBojgeil ;  het  welk  in  deeze. 
plaatzen  een  bekende  maat  van  landt  is :  zoo  eens ; 

%\\  Huuslede  Morgen  bjie/ 
atw  baerto  öie  ©iffcljerie. 

En  wederom 

SSp  Delf  an  öcpöen  fïbeii 
l^egeiitkn  Morgen  te  fclöen  tibat. 

welke  woorden  in  den  Giftbrief  op  deze  wyze  uitgedrukt 
liaan  :  de  eerfte  aldus.    Tujjchen  het  riviertje Sculingbeeke  en 
Hurejlede  Manfus  1  V.  de  tweede  aldus  ;  by  Delf  X  Man- 
fus  ;  en  aan  den  andere  kant  van  DelfYX.  Manfus 
het  einde  word  de  lengte  van  deze  IX  Manfus  begroot  op 
5-000  fchreeden,  van  Schipluy  tot  aan  Maaslandtfluis  ,  waar 
door  de  vertaling  van  Melis  Stoke  byna  omver  geftooten 
wordt.   Verder  fchynt  dit  Bushufen  te  zyn  een  Dorp  van 

Kennemerlandt,  genaamt  BUS,  aan  het  begin  van'tY; 
leggende  eene  gemeene  Duitfche  myl  boven  Beverwyk  ̂  
ooitwaarts  aan.  Behalven  dit  is'er  noch  een  ander  Boshui- 
fen  dicht  onder  Leiden. 
BUSCHUSE  legt  in  Hollandt ,  en  word  van  den 

Rymkronykfchryver,  Melis  Stoke  ,  dus  genoemt,  gewaa 

BUS  BUT  BUY  BYL  187 

zekere  op  tc  gecven  ,  getuigt  gevonden  te  hebben  ;  dat 
Henrik  de  de  Strydtbaare ,  Hertog  van  Brabandt  ̂   in  het  eerde 
jaar  van  zyne  règeeringc,  dat  is,  volgens  het  grootejaar»- 
boek,  in  het  jaar  iiSf.  heeft  laaten  uithouwen  eenBofch, 
om  den  grondt  bcquaam  te  niaakcn  tot  verftcrking  van 
eene  niewc  lladt  ,  tegens  de  vyandtlyke  aanvallen  van  de 
Geldcrfchen,  die  daar  door  den  naam  gekregen  heeft  van 
Bufcum  Ducis  ,  in  het  Latyn  wordt  het  overgezet  Silva^ 
dat  is,  het  Bofch  van  den  Hertog.    Echter  brengt  Haraus 

gende  van  de  Giften  ,  door  Grave  Flons  van  Hollandt  den 
/.  en  zyne  Gemalinne  Geertruid  ,  aan  het  klooder  van 
Egmondt  gefchonken;  hy  fpreekt  aldus: 

5Dcefc  ifïoitn^ö  enbe  fm  topf  (©ccrtmtbt 
<£5aücn  bcc  goct  rot  «égmonbc  / 

n.stote  9!"  €fcinojbrif  renten  Dyf  poiibe 

Ri»'w*r  ^nbc  een  oncc  /  baac  toe  luebe 
fol  19.'  3n  Bufcïjiife/  enbc  t'ceiict  anber  (ïcbe Me-  ilebben  fl  mcbe  gerent 
mde.  CVuee-  enbe-  tlnintig  cmm  ontrent  / 

25p  5B»elf  an  bcubcn  fibcn 
l^egentien  morgen  te  felVien  tiben. 

Efclnordclf  is  waarfchynlykfl  nu  Affendelf;  zie  op  Affendelf: 
door  BUSCHUSE  moetmen't  gewezen  Slot  Bw^wtc» 
verdaan :  doch  de  Heer  M.  Alting  pad  het  boven  op  een 
dorp  in  Kennemerlandt ;  zie  hem,  en  hier  verder  van  op 

,  BOSCHHUIZEN. 

M. AU  Cen  BUSSCHEN,en'^  ï^ertogenbulTcTje  vermeldt 
ü'n^Ner.  Melis  Stoke  op  het  jaar  1277.  het  welk  toen  al  een  fraaije 
lem.  dadt  geweed  is,  en  mogelyk  de  Hooftdadt  van  het  vier- 
to/P.i.  de  gedeelte  van  Brabatidt^  het  welk  nu  ter  tydt,  naar  de 

zelve,  de  iBcijerpe  üan ',éï|ettogenbofct)  wordt  genoemt. 
Want  Hertog  Jan  de  eerde  had  daar  toen  ,  om  Floris  den 
vyfden  Grave  van  Hollandt,  kindtskindt  van  zyne  oude 
Moeije,  met  den  riddcrlyken  halsbandt  te  begiftigen  ,  in 
erooten  getale  by  een  doen  koomen  alle  de  aanzienlyk- 
Ite  Oorlogsmannen,  tot  het  beroemde  deek-  en  renfpel, 
dat  gemeenlyk  Tournoyen  wordt  genoemt.  Dat  deeze 
dadt  onder  Hertog  Jan  den  derden  ,  immers  in  het  jaar 
1312.  al  onder  de  vier  Hooftdeden  \a.nBrabandt  gerekent 
is  geweed,  heeft  Haraus ,  de  zeer  beroemde  Schryver  van 
de  zaaken  van  Nederlandt,  met  eenen  bygebrachten  Gift- 

brief klaar  aangetoont.  Of  fchoon  dezelve  dan  niet  on- 
der de  allerouddc  Steden  kan  getelt  worden,  zoo  is  zy 

echter  zoo  niew  niet,  als  de  zeer  geleerde  Hadrianus  Va- 
/<?Aaj  gemecnt  heeft.  Joh.  If  Pontanus een  zeer  geloof- 

waardig man,  die  niet  gewoon  is  onzekere  zaaken  voor 

voor  den  dag  het  gemeene  jaargedicht 
godefrIdVs  dVX  e  sILVa  peCIt  OpIdVM. 

dat  is  ;  Hertog  Godefroy  heeft  van  het  bofch  een  Stadt  gemaakt t 
Waar  door  aangewezen  wordt,  dat  dit  werk  van  Hertog 
Godefroy,,  Vader  \an  F/enrik  ,  in  het  jaar  1184  is  uitge- 
voert;  'twelk  het  laatde,of  opeen  na  het  laatde  jaar  van 
zyn  leven  is  geweed,  volgens  het  groote  Nederlandtfcha 
Jaarboek,  en  ook  volgens  Haraus.  Maar  AWaj  fchryft, 
dat  Godefroy  nu  al  gedorven  was  in  het  jaar  11S3.  den  20 
van  Oogdmaandt.  Het  is  eene  beroemde,  aanzienlyke, 
zeer  ruime, en  derke  Stadt, zynde  het  Hooft  van  het  vier- 

de gedeelte  van  Brabandt;  neffens  het  welke  zy  onder  de 
gehoorzaamheit  der  Vereenigde  Nederlanden  gekomen 
is.  Zy  legt  ter  plaatze  daar  de  twee  riviertjens  de  Dom^ 
mei  en  de  A ,  die  daar  niet  verre  van  daan  ontdaan ,  t'za- 

men vloeijen  ,  omtrent  een  uur  gaans  van  daar  zy  by 
de  Sterkte  Creï)ffo^«r,  met  eene  gemeene  kil ,  in  den  Maas- 
droom  dorten.  Zie  verder  van  dezeStadt  endeMeijerye 
op  'S  HERTOGENBOSCH. 
BUTTINGEN,  eene  iVmbachts-heerlykheit  in  de  Smailegi 

Provintie  van  Zcelandt,  op  't  tWznèi  IValcheren ;  doch  zeer  ƒ.668. 
klein,  alzoo  t'zamen  met  de  Heerlykheit  Sandtvoorde 
niet  meer  dan  678  gemeeten  ,  162  roeden,  en  f  voeten 
uitmaaken,  en  aldus  een  weinig  meer  dan  339  Hollandt» 
fche  mergens. 
BUYKSLOOT,  BUYCKESLOOT,  eJgentlyk  Houvi. 

BEUCKELSSLOOT,  een  Hollandtfch  Dorp  in  If^ater-  Comme» 
landt ,  tegen  over  Amjleldam.  Aan  d'  andere  zyde  van  het  h"^ 
T  legt  de  Waterlandtfche  Dyk  ,  en  daar  achter  IVater-  -^'"fi- 
landt;  aan  en  op  den  gedachten  Dyk  leggen  de  dorpen  *'^3' 
Beuckel,  of  Beuckelsfloot  (in  Biükjloot  verbadert  )  Nieuwen-  f"^^^' dam  ,  Schellingwoude ,  en  Durckerdam.     Geheel  Buikfloot^ 
en  Cadoelen  behooren  onder  Schellingwoude.    Onder  Buick- 

doch  op  'floot  hoort  de  Voolcvuyk  ,  echter  in  eigendom  aan  die  van  ̂  
Amdeldam  ,  immers  ten  meerendeele  ook  het  Dorp,  of  ̂* de  Buurt.   Buikfloot  is  ter  dezer  tydt  veel  beeter,  grooter, 

en  neeringryker  dan  Schellingwoude  zelfs  :  't  heeft  eene 
Sluis  die  de  Buikflooters  veel  voqrdeel  toebrengt,  wegens 
de  doorvaart  der  fchuiten  van  Edam,  Monnikkedam ,  Broek  ̂  
en  m.eer  andere  plaatzen  naar  Amfteldam  :  ook  hebben  ze 
een  profytelyk  Veer  dat  aan  de Graaflykheit  behoort; maar 
die  dat  aan  hen  voor  eene  geringe  fomme  overlaat.  Buik- 
floot  heeft  kerk  en  predikant,  daande  onder  't  Claflis  van 
Edam. 
BUYKSLOOTER  MEER,  een  klein  «ffgcmaalen  ̂ ^^^ 

Meertjen  in  't  Zuiderdeel  \an  Zuidhollandt ,  cn  If  'aierlandt ^  DlHion 
tegen  over  de  ü^Ax.  Amjleldam,  en  even  over  't  Y.  Geotr 
BUYREN,  een  Graaffchap  met  een  deedtjen,  en  oudt 

kadeel,  op  den  Gclderfchen  bodem:  zie  BUEREN. 
BUYTENHEINING,  een  klein  eilandtje  m  Hollandt,  cornm. 

het  legt  in  den  Ydroom  ,  onder  den  Banne  van  Ofdorp ,  Am(l' dwers  van  den  hoogen  dyk  af,  omtrent  halfweegs  van  f.i^6, 
Haarlem.   Ook  legt  daar  by  't  Eilandtje  Hoeksoog  desgc 
lyks  in  't  Y;  in  die  Eilandtjens  is  niet  dan  een  weinig 
hooi-  of  weilandt,  voorts  zynze  met  riet  bewallen. 
BUYTENPOST,  het  fierlykde  en  grootde  Dorp  van  SchotA' 

de  Vriefche  Gn^im) q  Achtkerfpelen ,  onder  't  quartier  Üofler-  nm. 
go  ,  daar  't  gerecht  gehouden  wordt  ;  en  de  veerwagens  Vy'Infem. tudchen  Leeuwarden  en  Groningen  pleideren.  Geduren-  befchr. 

de  den  oorlog  tudchen  Spanjen  en  den  Staat ,  heeft  deeze  ''""^  ̂ '■» 

booms Watert, 
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Gricteny  veei  moeten  liitdaan  ,  en  onder  anderen  zien  ̂ ^^'f 
dat  de  Soldaatcn  ,  onder  veele  verwoedingen  ,  ook  de  ̂ y^^r, 
kerk  vunBuitenpufi ,  en  die  vznSuyderhu)fur/i  in  brandt  da- 

ken en  vernielden.  Naderhant  zyn  ze  beide  weder,  veel 
heerlyker  dan  ze  te  vooren  waren,  opgebouwt.  De  pre- 

dikant, die  ook  Lutkepod  bedient,  daat  onder  het  Claffis 
van  Dockum. 
BYLMERBROEK,BYLEMERBROUK,en  Co»,m. 

BYLE-M EER-BROEK,   (in  oude  brieven  BEN- Amfl. 
DEL-MEEIR-BROUK)  ook  wel  DEN  BROEK/.139. 
gezegt,  is  eene  dreekvan  laage  en  waterachtige  Landen , 
onder  het  Gerecht  van  Hoog-Bylmer ,  by  't  Abkouder-Mecr , 
ten  Noord-Ooden  van  de  plaats,  daar  vermoedelyk  in 
oude  tyden  het  Reigers-bofch  heeft  gedaan :  't  word  ook 
anders, in  oude  fchriftcn  en  kronyken,y2tv^erj-^röf/- gehe- 

ten.   Het  is  een  Slot  of  Heeren-huis  geweed,  zeer  vcr- 
maakelykin  zyneleg-of  dandtplaatzc;  maar  waar  diedip- 
telyk  geweed  zy,  is  niet  zeker.    Eenige  meencn  omtrent  jd(m 
Ouder-  of  Amflel-  Ouderkerk  :   vermits    uit  oude  brieven  Cnmm. 
blykt  dat  het  in  Amflellandt  ge.ü.zm  heeft.    In  eenen  Ver-  thi.1, 
dracbrief,  waar  in  Heer  Eggebcrt  va»  Aamftel,  aan  Biffcbop 
Godofredits  van  Utrecht ,  de  Landen  en  Gerechtigheden, 

Aai  door 

I 
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door  hem  m  AmficllaMdt de  Kerke   van  St.  Marten 
*' tVn-ti»/ ontwcldifjt,  atiwcert,  viutmcu  ook  het  Meer 
dat  Bottklmerbruk  geheten  word.    Het  is  te  vermoeden  , 
dat  dit  het  bovcngedachte  Bylemerbrock  zal  lyii.  In  cenen 
anderen  brief  leeft  men  IVttideimerelfroeke  ^  oi  Blindelmere- 

éfrauci,  dat  C.  Cumntelyjt ,  in  lyne  befihryv'wge  van  Amjlcl- 
4Um^  meent   te  Byhuerbroek   t'  huis  gebragt  te  moeten 
worden.   Zommige  mecnen  dat  de  volgende  woorden  in 
den  gemelden  Verdragbrief,  („Maar  van  het  Moer,  dat 
„  Biitdtlmtrbruk  genaamt  word,  met  al  zyn  toebehooren, 

en  de  helt't  van  de  tiende  in  Wifpe,  (taat  hy  geheel, 
eeuwigen  erflykaf;  en7,.)alleen  op  hetMcer  tclfsïien: 

maar  anderen,   met  meerder  fchyn  ,  op  het  Meer  cn  de 

omgelegen  Broeklanden  :   't  welk  de  woorden,  h  Meer 
cn  al  cv«  toebehooren^  tc  kennen  geevcn  ;  lie  voorts  de 
volgende  poll. 
BYLNIER-  of  BYLEMER-MEER,  of  MEIR, 

lou  oudtydts  BcUemcr-  of  Beudelmer-Meer  genoemt  zyn 
Beweert:  het  plagt  een  klein  Meertjen  tc  zyn,  in  het 

Ooikrdeelvan  Hollaudt  cn  Amflellandt^  tütl'chcn  /Imjleldam 
en  fiW/p  ;  doch  is  nadcrhant  door  uitmaling  droog  ge- 

maakt, en  tamclyk  goedt landt  geworden;  zoo  dat  in  dit 
Bylmer-  en  in  het  Diemer-Meer ,  ter  dezer  tydt ,  zeer  heer- 
lyke  Hoflieden  ,  lullige  Hoven  en  vermakelyke  Planta- 
eien  van  ryke  Kooplieden,  en  aanzienlyke  Amlleldam- 
fchcHeeren,  en  Burgeren  gezien  worden.  Zoodanig  was 
deze  Landtrtreek  voor  het  jaar  1700.  Maar  gelyk  op  dien 
tydt  de  Zeedyk  ,   door  eenen  aangeperften  flormwindt  , 
eene  zwaare  breuk  en  doonogt  kreeg  ,  waar  door  het 
Bylmer-Meer ^   vooraan  leggende  ,    geheel  wierd  over-  , 
ftroomt  ,  en  vcele  Dorpen  aan  dien  kant  ,  zoo  van  Hol-  1 
landt  als 't  Sticht,  onder 't  zeewater  raakten,  (terwyl  ■ 
Amfteldam  zelf  groot  gevaar  liep,  en  het  Diemer-Meer 
met  groot  gewelt  ,  en  magt  van  volk  gehouden  wierd) 

zoo  hebben  d'  ingelanden  van  het  Byfmcr-Meer  d'  onkof- 
tcn  van  dykkaadje  ,  en'tdroogmaalen  van  't  landt  niet 
konnen,  of  willen  hoeden,  maar  gezamentlyk  Ipa  ge- 
ftoken,  (gelyk  men  zegt)  en  hunne  fchoone  wooningen 
en  plantagien  ten  befte  gelaaten  aan  de  Stadt  Amfteldam; 
die  het  Meer  wel  weder  heeft  bedykt  ,  maar  tot  het 
droogmaalen  noch  niet  heeft  verllaan  ,  zoo  wegens  de 
twaare  koften,  als  dat  de  grondt  doorgaans  flecht,  en 
ongemeen  veel  flechter  is  dan  die  van  het  Diemer-Meer  ; 
zoodat  nu  die  ganfche  Streek  landts,  van  alle  bewoon- 
deren  en  bruikeren  verlaaten,  onder 't  water  bedolven  , ' 
of  aan  de  buitenkanten  dras  leit:  waar  door  dan  de  Stadt  j 
Amfteldam  al  haare  modderpraamen  ,  met  het  uitgebag- 1 
gcrt  ingewandt  haarer  graften  en  ftroomen,  derwaarts 
zendt  ,  en  in  't  verdronken  Meer  laat  lollen;  zoodat  'er 
by  verloop  van  tydt  (mogciyk  niet  minder  dan  van  eene 
eeuwe)  wel  weder  eenen  droogen ,  en  vruchtbaarder 
grondt  konde  koomcn ,   dan  hy  te  vooren  geweeftis; 
doch  zal  die  dan  ook  alleen  ten  baate  zyner  Bedy keren 

en  Aanleggeren  zyn;   zonder  dat 'er  iemant  eenig  aantal 
of  aanfpraak  op  hebbe : 

Dees  hoogt  hier  d^  Amjleljladt ^  tt'it  modder  opgerezen^ Met  haaren  modder     landt  ten  modderpoel  verwezen. 

Toen  Koning  Lodewyk  de  XIl^.  -van  Frankryk  ,  in  het 
jaar  1672.  den  Vereenigden  Staat  zoo  plotzelyk  met  zyne 

geweldige  krygsheiren  over-  en  op't  lyf  viel,  en  alreeds 
eenige  Provintiën  verovert ,  ja  zelfs  in  Holtandt  al  eenen  voet 
gezet  hadde,  was  de  Magiftraat  van  Amfteldam  zeer  zorg- 

vuldig om  zich,  zoo  veel'tmogelyk  was,  tegen 's  Vyandts 
gewelt  te  verzeekeren.    In  aller  yl  namen  ze 't  befluit , 
om  zich  van 't  water  tot  hunne  huipe  te  bedienen,  en 
daar  door  der  Franfchen  verdere  aannaderinge  naar  hunne 
Stadt  te  beletten.  Zoo  haaftals  des  morgens  demo  Juny 

Valken,  ruchtbaar  wierd  ,  dat  de  Stadt  Naarden  zich  aan  de  Fran- 
verw.    fcben  overgegeven  hadde,  noemden  zyuit  het  midden  van 
Europa   hunne  vergadcringc  de  Heeren  Comelis  Gravelandt  en  Frn- 
/>.  706.   cent  van  Bronkhurjl ,   om  't  geen  aircedts  beflooten  was 
1^7'      uit  te  voeren.    Deeze  namen  terftont  eenigen   van  de 

gewapende  burgeren  ,   die  de  wacht  hadden  ,  by  zich  ; 
trokken  naar  buiten ,  deeden  door  Gravers  den  Diemer-Meer- 
Dyk,  aan  de  eene  zyde ,  doorfteeken  ,  terwyl  de  Heeren 
van  Maarjfeveen   en  van  de  Capelle  het  zelfde  aan  den 
Amfiel-Dyk  lieten  doen.     De  Heeren  ten  Grootenhuize  , 
en  van  Nek  begaven  zich,   met  eenige  Ruiters,  naar 
het  Bylrner-Meer ^    om  daar  diergelyke  doorfnydinge  te 
xnaaken ,  en  de  landen  onder  water  te  zetten,  om  den 
vyandt  dus  te  beletten,  in  geval  hy  nader  quam  ,  aldaar 
legerplaatzen  te  konnen  vinden ,  ofmaaken;  't  geen  de 
hooggedachte  Heeren  volvoerden.     Voorts  wierden  de 
Huizen  van  de  Stadt,  met  den  vloedt ,  open  gezet,  waar 
door  al  het  landt  rondtom  Amfleldam  blank  ftont.  Dus 
verloren  die  va.a  Ar/ijleldam  eenen  tydt  lang  hunnen  oogen- 
luft  ,   van  te  konnen  aanfchouwen  de  anderzins  zoo  ver- 
maakelyke  Landtftreeken  ,    Lufthuizen  ,    en  fchoone 
Plantagien,  van  en  op  het  Diemer-  cn  Bylmer-Meer:  en 
veelen  het  genot  cn  genoegen  van  hunne  fchoone  Hof- 
öeden,  Tuinen,  eu  Beplantingen. 
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AB  AUW, 
CABAUW, 

K. 

zie  KABAUW. 
(T  HUIS  TE)  zie 

CABELlAUWSCHE  EN  HOEK 

SCHE,  zie CACKERS,  zie 
cTDS  ANDT,  ook  CADZAND,  CA2AND; 

maar  beter  ,  volgens  de  oude  brieven,  CATSANDT, 
of  CATSSANDF;  't  heeft  dien  naam,  buiten  twyfel, 
bekomen  van,  of  naardeC^jW;,  Gatten,  {HeJJen)  volke- 

ren die  zich  in  oude  tyden  in  Batavia,  en  de  aangelegene 
Landen  ncêrgcftagcn  en  uitgefpreidt  hebben  ,  waar  van 
veele  plaatzen  in  Hollandt  ,    Zeelandt,  het  Sticht  Utrecht , 
enz.  dien  naam   aan  de  gemelde  Catti,  of  Gatten  vet-  1 
fchuldigt  zyn:  zulks  getuigen  dc  Gatwyken  ,   Gattend^k  ̂ 
Gattenbroek,  Catz,  GatswomL- ,  enz.    zie  op  GATTEN. 
CATSANDT  is  een  klein  Landtfchapjeu  in  Vlaanderen , 
dat  van  den  Oceaan  befpocit  wordt:   aan  de  zyde  naar 
't  Ooften  van  den  Stroom,  het  Ziuarte-gat  genaamt,  van 
den  anderen  kant  door  het  Shujfe-gat ;  van  achteren  wordt 
het  van  andere  wateren,  even  als  eenEilandt,  omvangen. 
Het  legt  aan  hetNoordt-Oofterdeel  van  Vlaanderen,  tegen  Grootii 
Sluisover,  gelyk  daar  opeen  Dorp  leit  van  den  zelfden  jaarb» 
naam.   Voortydts,  veel  grooter  zynde ,  pronkte  het  met  ƒ  468. 
eene  Stadt,  nevens  veele  fchoone  en  ryke  Dorpen,  ook  zyn  R«5| 

daaromtrent,  op  verfcheide  tyden  ,  veele  Veldt- en  Zee- ö"^- 
(lagen  voorgevallen  :  alzoo  de  vyanden  der  Vlamingen ,  zoo  Ge^^r. Engelfchen  als  Hollanders,  en  andere  ,daar  meeft  plagten 
aan  tc  landen,  om  hen  te  trotzeeren,  of  eenen  inval  dieper 
in  het  Landt  van  Vlaanderen  te  doen.    Ten  tyde  van  q^i^.^^ 
L.Guicciardyn  had  de  Zee  alreeds,  door  hevige  ftorm- ^^y^./^/^ 

winden,  meer  dan  de  helft  van  het  Eilandtjen  wcchge- ^/^^  ' nomen  en  vernielt.    Dat  Gatfandt  op  den  Zeeuwfchen  Nederl. 
bodem  legt,  fchoon  nu  onder  Vlaanderen  gerekent,  en/ 307. 
dat  het  van  oudts  aan  Zeelandt,  nevens  andere  Landtjens  Smalleg 

en  Plaatzen,  door  de  Rivier  de  Lieve  van  Vlaanderen  af-  idem 
gefcheiden,  heeft  behoort ,  wordt  va.n  M.Smallegange ,  in  G«'«. 

zyne  groote  Kronyk  van  Zeelandt,  fterken  met  veele  hc-i^'^- 
j  wyzen  beweert.  De  Vloedt  heeft  aldaar,  wegens  de  laagte 
I  des  bodems  ,  eene  zeer  groote  kracht  ,  inzonderheit  by 

j  Noord-wefte  ftormwinden :  deshalven  moet  daar  tegen 
[  aan,  met  zwaare  dyken  en  dammen  ,  gearbeidt  worden. 
Echter  worden  die  zomtydts  noch  om  verre  gefmeten  en  GaUtm 
vernielt;  gelyk  dan  in  den  vervaarlyken  Watervloedtvan  Ned. 

"tjaar  1682.  over  Hollandt,  Zeelandt,  Brabandt,  Vlaande- Watervi 
isfc.   in  't  Landt  van  Gatfandt  doorgebroken  zyn;/''}4S' 

Elizabets-Polder 
en  kleine  St. 
Groote  en  kleine  Polder 

Barbare-Polder  . 
Nieuvj-vliet ,  de  groote 

Anne-Polder  ,    Stik-Polder  ,    Zwarte-Polder  , 
Zandt-Polder  van  Retrenchement , 

Henriks-Polder ,    Scherbiers-Polder  ,    Oud  en  Niew  Breed- 
landt,  enz.  Toen  de^'^/iZ/a/Wfw ,  kort  voor  het  jaar  1300.  in 
het  Landt  van  Grave  Jan ,  Grave  van  Henegouwen ,  Hollandt , 
Zeelandt,  cnz.  vielen;  en  hy  zich  tegen  die  menigte  te 
zwak  bevondt,  fchreef  hy  aan  de  Staten  van  Hollandt  ea 
Zeelandt ,  dat  ze  toch  de  Vlamingen  uit  hunne  grenzen 
wilden  beoorlogen  ,  opdatze  ,   genoodtzaakt  wordende 
hun  eigen  landt  te  befchermen,  aflaaten  mogten  van  Hc- 
negouvj  te  bederven.  Zyne  begeerte  wierd  hem  toegeftaan; 
't  welk  Grave  Guy  van  Namen,   zoon  van  den  Grave  van 
Vlaanderen ,  niet  mishaagde  ;  omdat  hy  daar  door  gele- 
gentheit  kreeg  om  in  Zeelandt  te  vallen,  zynde  van  ge- 
gedachten  om  dieProvintie  vooreen  ontbyt  in  te  flokken: 
maar  de  Zeeuwen  quamen  hem  eerft  op  't  lyf,  en  verniel- 

den op  Gatzandt  alles  door  vuur  en  zwaardt  ,  alle  de 
Vlamingen  daar  uit  dryvende.     Omtrent  acht  jaaren  te  Vo0 
vooren,  in  *t  jaar  1295'.  op  het  einde  der  regeeringe  van  ƒ1.194. 
Grave  Floris  den  V.  hadden  de  Vriezen  ,  ten  verzoeke  van  em66, 

den  gemelden  Vorft  ,   ook  eenen  inval  op  Gatzandt  ge-  Comm. 
daan,  en  een  deel  van  Grave  Gwyes  volk  doodt  gcflagen,  ƒ55- 
en  meer  verwoeftingen  aangerecht;  zie  daar  van  VoJJius 
in  zyne  Jaarboeken ,  en  Gornmelyn  in  zyne  befchryvinge  van 
Amfterdam,  alhoewel  deze  beide,  in  het  verhaal  hier  van, 
niet  in  alles  overeen  komen.    In  het  jaar  1Ó34.  begaf  .  f 

Prins  Maurits  van  NaJJ'auw  zich  van  IVatchcren  in  Z^^-^TVi 
landt,  naar  Gatzandt,   om  dat  Eilandt  den  Spaanfchen -^A^ 
te  ontweldigen  :    Indien  de  Prins  ten  eerften  het  Sluifle- 
gat  ware  ingeloopen  ,  zou  hy  buiten  twyfel  terftont  door 
verraffinge  meefter  van  Sluis  zyn  geworden  ;   maar  hy 
zette  zyn  leger  in  het  Zwarte-gat  aan  landt.  Middeler- 
wyle  bezette  de  Spaanfche  Generaal  ,   Ambrofius  Spinola  , 

den  oever  aan  gccne  zyde  van  't  Sluifte-gat :  doch,  des 
niet  tegenftaande  ,  veroverde  dees  zcegeryke  Vorft  ,  ter- 

wyl de  Spaanfchen   voor  Ooftende   lagen,  Gatfandt, 
Tfendyk  ,  Aardenburg,   cn  zelfs  ook  Sluis.    De  Kerk  en 
Predikant  van  Gatfandt   ftaan    onder  het  Clallis  van 
l^^alcheren  in  Zeelandt. 
CAES  EN  BROODT-SPEL,,  is  een  zeer  ge- 

vaar- 
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vaarlyk  oproer  !n  Hollandt  geweeft;  tie  op  KAES  EN 
BROODTS-SPEL. 
CALANDS-OOGE  ,  CALÈNS-OOGE,  en 

CALANS-OOGE;  zieK. 
CALIGULA,  (GAJUS)  Roomfch  Keizer  ,  een 

wrecdeTyran,  en  afgryfclyke  wclludige,  en  befpotte- 
lyke  zot.  Wy  zouden  van  hem  niet  fpreeken  ,  ten 
waren  'er  zaaken  in  zyn  leven  voorgevallen  v^^aren, 
ons  Batavia  rzktndc  ̂   die  w^y  niet  konnen  voorby  gaan. 
Hy  deede  eenen  togt  naar  Neder-Duitfchlandt,  en  quam 
\n  Batavia  omtrent  en  tuflchen  het  jaar,  of  de  jaren  40. 
en  43.  na  Chriftus  geboorte,  daar  hy  dit  bclachclyk  ftuk 
aanrechtte.  Hy  beval  eenigen  van  zyne  Duitfche  Lyf- 
wacht  over  den  Rhyn  te  vaaren  ,  met  lafl  van  zich  daar 
verborgen  te  houden.  Te  gelyk  gaf  hy  bevel,  datmen 
hem  na  't  middagmaal  verbaasdelyk  zou  komen  aanzeg- 

gen, dat  de  Vyandt  naby,  en  in  't  gezicht  was  :  dit 
wierd  verricht  ,  en  daar  op  't  leger  in  alarm  gebragt. 
Fluks  zet  Caligala  zich  op  de  been,  neemt  een  deel  zyner 
Vrienden  met  zich ,  nevens  zyne  Lyffchutbenden ,  haafl; 
zich  naar  het  bygelegen  Bofch ,  daar  hy  eenige  boomen 
laat  afkappen  ,  en  die  Tropheens-wyze,  als  Zegezuilen  , 
oprechten.  Daar  op  keert  hy  met  ontrtoke  toortzen  en 
fakkelen  weer  te  rugge,  beftraft  de  lafhartigheit  der  geener 
die  hem  niet  gevolgt  waren  ,  verheft  hemelhoog  den 
hoop  die  met  hem  getogen,  en  hem  gevolgt  was,  als  die 
deel  aan  de  zege  hadde;  vereert  deze  volgers  met  een  niew 
flag  van  naamen  en  togtkranffen ;  daar  van  zommige  de  ge- 

daante van  de  Zon,  zommige  van  de  Maan,  en  andere 
van  Sterren  hadden.  Veele  meenen  dat  uit  deze  kranlFen 

van  Cizligula,  om- en  uitgedeelt ,  naderhandt  de  wapen- 
fchilden  der  Heeren  van  (Vajfenaar voerende  drie  waffefi- 
de  züvcre  Maanen  op  een  roodt  veldt,  en  der  Heeren 
\zn  Mateaeffe  ̂   zynde  drie  goude  Sterren  op  een  zilver 
veldt,  ontftaan  zyn  :  maar  andere  neemen  dat  niet  hoo- 
geropdan  voor  eene  meeninge.  Eindelyk  lleltC(z//^a/<2zich 
aan,  als  of  hy  eenen  ftrydt  hadde  aan  te  gaan,  en  zet  zyn 
volk  in  flagorden  op  de  zeeftrandt.  Niemant  kon  mid- 
delerwyle  bedenken  wat  de  Keizer  voor  mogt  hebben ; 
daar  op  gebiedt  hy  zeer  fchielyk  overal  zyn  volk  zee- 
fchelpen  en  zeehorentjes  op  te  raapen,  hunne  helmen  , 
fchilden  ,  en  borftwapens  daar  mede  te  vullen  ,  als  eene 
krygsbuit  ,  uit  den  van  hem  overwonnen  Oceaan  ;  die 
aan  't  Capitool  te  Rome.,  als  Triumphtekens  ,  gewydt,  en 
toegeëigent  mollen  worden.  Ter  gedachtenifle  van  deze 
lyne  overwinninge  ,  liet  hy  ter  dier  plaatze  eenen  zeer 
hoogen  Tooren  bouwen  ,  waar  op  men  vuuren ,  aleens 
als  op  den  Pharus  van  Egfften.,  ontftceken  zou,  om,  by 
donkere  nachten  ,  den  zeevarenden  tot  een  baak  te  die- 

nen. Dat  dit  Itellen  in  dagorder  van  Caligula's  heir  op't 
ftrandt ,  en  omtrent  den  mondt  van  den  Rhyn  gefchiedt 

zoude  zyn,  is  't  gevoelen  van  meell  alle  in  onze  Hilto- rién  Geleerden,  en  in  oudtheden  ervarenen :  Als  ook  dat 
daar  die  zeer  hooge  Tooren,  danr  Suetonius  van  fpreekt, 

van  hem  opgerecht  is;  zie  BRITTEN.  ('T  HUIS  TE) 
Dit  voegen  wy  'er  by  ,  dat  zommigen  den  eerlten  zotten 
togt  van  Caligula  we!  in  het  Bofch  van  Batavia.,  en  de 
zeeftrandt  aldaar,  omtrent  den  Ryn  ,  vaftltellen;  maar 
dat  hy  eerft  in  zynen  tweeden  togt  dien  Tooren  zou  heb- 

ben doen  bouwen,  niet  aan  den  Ryn,  maar  by  Bolomën., 
op  de  Vlaamfche  kufl:  ,  tegen  Engelandt  over  :  anderen  dat 

het  de  Tooren  in  Kormandyen  zou  zyn,  nu  T'our  <^'  ordre 
geheten,  en  wel  eer/ï^'^ar^  (daar  mede  C^zi/Y'ar^  betekende) 
genaamt  geweeft.  Een  ander  iCy/'arg-  legt  ookinZwit- 
xerlandt.  Ondertulfchen  word  by  veelen  niet  verwerpelyk 
geacht  het  gevoelen  van  hen ,  die  dezen  Tooren  van  Caligtda 
omtrent  den  mondt  van  den  Rhyn  by  Catwyk  plaatzen. 
Het  word  ook  van  veelen  voor  niet  onwaarfchynlyk  ge- 

houden, dat  van  dezen  C^z/W  C«%a/a'j  zotte  bcdryven  in 
Batavia.,  en  vervolgens  inde iV^^^ÉrXïWfw,  herkomllig  zou- 

den zyn  de  fpreekwyzenophen  die  malle  grillen  aanrech- 
ten ;  hy  heeft  de  kai  ,  of  ket  in  den  kop  ;  de  kei  leutert  hem  ;  hy 

dient  van  de  kei  gefneeden en  men  noemt  de  zodanigen 
noch  wel  rechte  kaijen^  of  keijen.  Cbr.  Schotanus  fielt 
voor  vaft,  dat  het  heir  van  Caligula  toen  gedaan  heeft 

by  't  Huis  te  Britten.,  en  verbeeldt  zich  dat  deze  Ikgver- 
tooning  en  zeetriumf  zou  gefchiedt  zyn  ter  plaatze  daar 
nu  Noordtwyk  legt,  behoorende  aan  het  Adelyk  Huis  en 
Gedacht  van  Fan  der  Does.  Dat  van  den  Tooren  van  C^z/;- 

,  vervallen  zynde,  het  Huis  te  Britten gébowwi  zy,  zie 
op  BRITTEN.  ('T  HUIS  TE) 
CALLENBURG,  (GERARD)  L'.  Admiraal  van 

Hollandt  en  Weft-Vrieslandt  ,  is  te  Willemftadt  gebo- 
ren in  het  jaar  1642.  Hy  heeft  het  landt  eerft  ter  zee  in 

minder  bewint  manhaftig  gedient;  wierd  in  het  jaar  1665- 
Kapitein  onder  het  CoUegie  ter  Admiraliteit  op  de  Maas. 
In  het  jaar  1673.  Schout  by  nacht;  vervolgens  onder 't 
.CoUegie  ter  Admiraliteit  t'Amfterdam,  in  het  jaar  1674. 
Vice- Admiraal  ;  ook  van  't  zelfde  CoUegie  in  het  jaar 
1691.  L'.  Admiraal;  en,  na  het  affterven  van  den  Heere 
Luitenant  Admiraal  Philips  van  Almonde.,  in  het  jaar  1711. 
L',  Admiraal  van  Hollandt  en  Weft-Vrieslandt.  Zyne 
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dapperheit,  en  groote  krygskunde  ter  zee  heeft  hem, meer 
dan  zyne  geboorte  ,  gelyk  de  mcelten  van  Nederlandts 
hooge  Zeeoverften,  tot  dezen  luifterryken  ceretrap  doen 
opftygen;  waar  door  hy  onder  de  Waterhelden  zal  ver- 

eeuwigt worden.  In  het  zeegevecht  en  den  flag  ontrent 
den  berg  iEthna,in  het  jaar  1676.  was  hy  als  eerfte  Kapi- 

tein op  het  fchip  van  den  Admiraal  de  Ruiter  ,  toen  die 
groote  Zeehcldt  de  eerfte  quetfuur  van  belang  ,  die  hy  in 
den  ganfchen  tydt  zyns  levens  gehadt  hadde  ,  ontfing, 
daar  hy  ook,  eenige  dagen  daar  na,  aan  overleedt.  Maar 
Callenburg  liet  niet  na  een  yder  tot  zynen  plicht  op  te 
wekken  ;  ftclde  binnen  fchcepsboort  zoodanige  ordres, 
omtrent  Officieren,  Matroozen,  en  Soldaaten,  dat  noch 
vriendt  noch  vyandt  merkte  dat  den  Admiraal  iet  overge- 

komen ,  of  niet  tegenwoordig  was.  Ook  wierd  in  zyn 
Smaldeel  noch  eeven  heftig  gevochten,  inzonderhcit  om- 

trent zyn  Schip,  dat  Callenburg  altydt  dichte  by  het  red- 
delooze  van  den  Grave  van  Styrum  hieldt,  om  dat  te  be- 
fchermen,  en  te  gelyk  den  vyanden  (die'er  tot  acht  in  ge- 

tal ,  en  daar  onder  twee  Schouten  by  nacht  ,  yder  met 
feftigftukken  en  meer ,  gedurig  voorby  ftreefden  )  beftendig 
en  geftadig  't  hoofdt  te  bieden.  Ook  wierd  van  hem  eu 
zyne  Byftanders  zoo  fterk  en  vaardig  met  het  gcfchut 
vuur  gcgeeven,als  men  met  musketten  zou  konnen  doen; 
waar  door  hy  ze  zoo  wel  afwees,  dat  elk  van  hen  de  wyk 
nam,  en  den  onzen  alle  t'zamen  de  fpiegels  toekeer- 

den. Noch  eenige  uuren  bleef  de  Ruiter  daags  na  den  flag 
zee  houden  ,  nadat  men  's  morgens  nauwelyks  de  Fran- 
fchen  van  de  Stengen  had  konnen  beoogen ;  en ,  alzoo  de 
windt  zich  meer  verhief,  liep  de  Vloot  ontrent  den  middag 
naar  Saragoflfa,  daar  d' Admiraal  den  29  April  overleedt. 
Naettelyke  dagen  zeilde  de  Vloot  van  daar  naarPalermo; 
De  Haan  voerde  de  vlagge  als  Admiraal ;  Kallenburg  als 
Viceadmiraal  ;  en  Middellandt  als  Schout  by  nacht.  De 
Franfchen  begaven  zich  wéér  in  zee,  quamenden  eerften 

van  Junius  in  't  gezicht  van  Palermo ,  en ,  na  dat  eenige  hun- 
ner Bevelhebbers  begluurt  hadden,hoede  Spaanfchen  nevens 

de  onzen  geftrckt  lagen ,  den  tweeden  van  Junius  daar  op  af : 
waar  op  zy,  ziende  dat  de  Vice-adniiraal  van  Spanjen  zyn 
kabel,  zonder  meer  weere  te  bieden,  gekapt  hadde  ;  dat 
'er  ook  wanorder  zoo  in  de  Spaanfche  als  onze  fcheepen 
raakte,  dit  tot  hun  voordeel  gebruikten  ,  en  eenige  onzer 
fcheepen  verbrandden:  zelfs  het  fchip  de  Eendracht ,  daar  des 
Admiraals  lyk  in  was,  liep  gevaar  ;  mz^t Callenburg  weer- 

de zich  dapper,  en  lag  wel  anderhalf  uur  de  vyanden  zoo 
dicht  op  zy  ,  dat  men  den  anderen  met  musketten  be- 
fchoot,  tot  dat  de  Franfchen  eindelyk  afweeken. 
CALLINGEN,is,  volgens  een  Giftbrief  van  Diderik 

den  F.  Grave  van  Hollandt  ,  van  het  jaar  1083.  een  zee- 
kere  plaats  dicht  by  Alkmaar.,  enFranlo.  Ik  zegge. Didcnk 
den  F.  hoewel  hy  zich  zelf  daar  den  IV  noemt;  onder 
dit  getal  niet  tellende  zynen  ongehuuwden  Oom 
Didenk,  die  geene  gifte  gedaan  hadde  aan  deAbdyevan 
Egmondt  ;  en  in  wiens  plaats  zyn  Vader  Florentius,  dien 
hy  pryft,  in  het  jaar  1048.  gevolgt  is.  Want  om  dezen 
misflag  houde  ik  den  brief  niet  voor  verdicht :  ja  zelfs  daar- 

om niet,  dat  het  twintigfte  jaar  van  Keizer  Henrik  de  IF. 
in  plaats  van  het  acht-en-twintigfte  ,  op  het  einde  van 
den  brief  gepaart  is  met  de  VI  Indiólie  ,  en  het  1083  jaar 
na  de  geboorte  des  Heilants,  het  welk  wel  een  plom- 

pe misilag  is ;  doch  ,  zoo  ik  geloove  ,  van  een  ongelet- 
tert  affchryver  ;  gelyk  ik  het  eerfte  een  feil  achte  van 
een  onbeleeft  Vorft.  Stoke  noemt  deze  plaats ,  met  eene 
zeer  zachte  blazing,  HALLINGE, 

5in  ©lOEnte  gaf  ïjp  lf)cm  tentcbc  öüigc : 

%n  'Hinunaai-/  en  in  Haiünge. 
Deze  geheele  benaming  fchynt  wech  te  zyn. 
GALLIS  CALISHOEK,  zie  K.  ^ 
CALSLAGEN  een  Dorp;  zie  K.  / 
CALSLAGE,  een  adelyk  Huis;  zie  K.  C 
CALVERDYK,  een  Dorp;  zie  K.  •> 
CALVESLOE  is  een  van  de  drie  landerytjes,  dicht 

by  het  Haarlemmer-Meer,  het  welk  f/orentius  dcF.in  een 
Giftbrief  van  den  jare  1275'.  ̂ '-'S^  1        behoort  tot  de 
moerige  landtftreek  de  «©cece.   Hedendaags  word  het  ge- 
meenlyk  KALSLAGE  genoemt. 
CAMBREN,  anders  CIMBREN;  dus  genaamt  naar 

Cambritius,  zoons  zoon  van  Afchenas,  Vader  van  al« 
Ie  Celten:  zie  op  CIMBREN,  en  CELTEN. 
CAMERIK  ,  een  Dorp  :  zie  K. 
CAMMINGA,  een  adelyk  huis  in  WIRDUM: 

zie  K. 
CAMMINGA,  als  boven  in  ARUM:  zie  K. 
CAAdMlNGA,  een  zeer  Edel  geflacht:  zie  K. 
CAMMINGABURG,  nu  C  AMBU  U  R  ;een  groot 

adelyk  Slot  even  buiten  Leeuwarden ,  met  een  graft  ront- 
om  ,  en  met  fchoon  hoog  geboomte  van  vooren  bezet ; 
voor  dezen  aan  de  Familie  van  Camminga  behoorende, 
doch  tegenwoordig  bezeten  by  den  Hccrc  Siuck  Gcnoli 
Juckema  van  Burmania.,  Grietman  over  Wijmbritzeradeel. 
Op  dit  flot  word  noch  eenRuftkamer  bevonden,  met  al- 
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derhandc  owdt  geweer  ,  waar  onder  een  beuls  Twaardt , 
vcrlclicidc  hellebaarden,  boeijeii,  en  andere  werktuigen  ; 
waar  uit  blykt,  dat  hier  by  oudts  halsgerecht  geoeftent  is. 
CL\MP,  een  Dorp;  tie  K. 
CAMPEN,  een  Dorp  of  Stadt  gewceft;  ïie  K. 
CAMFEN  ,  ecne  adelyke  familie  in  Zeelaadt;  ik  K. 
CAMPEN,  cene  vermaarde  Stadt;  zie  K. 
CAMFER-NIEWLANDT;  iic  K. 
CAMPER  EILANDEN;  zie  K. 
CAMPER-VEER;  zie  K. 
CAMP-VEER  of  7^ER-VEER  ;  tie  K. 
C  A  M  P  1  N I A.  HeUa  ,  de  zeer  nauwkeurige  onder- 

zoeker van  de  Archiven  van  Utrecht ,  heeft  in  het  licht 

gegceven  een  lyjl  van  de  t^afallen  der  zelve  Kerke ,  hoe- 
wel van  eencn  verdichten  ouderdom,  echter  niet  jonger 

dan  van  dc  twaalfde  eeuwe.  Hier  in  Haat  gefchreven, 

dat  geheel  Campjnia  (^Kcmpenlamh)  tot  aan  TOURNOU- 
TERVÜERDE ,  door  beken  ïngvan  den  Bi(]'chop  vaniltrecht , bezweten  wordt  van  deszelfs  UpJiJ/cher ,  de»  hertog  van  Brabandt. 
Een  groot  gedeelte  van  het  Oude  landt  der  Alenapieren , 
leggende  tullchen  de  Maas  en  de  Schelde,  het  geen  heden- 

daags de  Kempen  genoemt  wordt,llaat  onder  de  gehoor  zaam- 
heit  der  Vereenigde  Nederlanden,  zoo  ver  het  zelve  be- 

hoort tot  dc  Baronye  van  Breda,  en  de  Meijerije  van  den 

Bojch;  want  het  overige  gedeelte  is  La/'/yi'/'.  Uit  den  Schry- 
ver  van  het  leven  van  St.  T'rudo  ,  die  gebloeit  heeft  om- trent het  einde  van  dc  elfde  eeuwe,  blykt  dat  de  Ouden  dit 
gewell  CAMPANIA  genoemt  hebben.  Gottefridits  IVen- 
kcl'inus,  de  befte  uitlegger  van  d^ü  Salifche  y^txx^n  ,  heeft verfcheidc  getuigeniflen  opgezogt,  om  te  bewyzen  dat  dit 
Landt  verfcheide  eeuwen  lang  ook  den  naam  van  Taxan- 
dr'ta  gehadt  heeft.  Doch  by  aldicn  menfchcn  van  den 
Calvinifchen  aart  (aldus  noemt  hy  hen  met  het  merk- 
teeken  geteckent ,  die  het  merkteeken  niet  ontfangen  heb- 

ben) aan  deze  bewysüukken  geen  geloof  willen  geeven, 
nergens  anders  om,  dan  omdat  die  Catholyk  zyn,  dat  is, 
van  dc  Paapfche  Geeftelykheit  afgekomen ,  als  gemecn- 
lyk  vol  bygeloovigheden,  enz.  zou  men  echter  moeten 
bekennen,  dat  zy  in  de  nafpeuring  van  dit  ftuk  zoo  gauw 
en  gelukkig  niet  zyn  geweeft,  dan  de  zeer  fchrandcre 
IVendeitnus.  Want  de  dwaling  van  den  Schryver  bena- 

deelt geenzins  de  geloofwaardigheit  van  het  bcwysftuk. 
Doch  hier  word  de  geloofwaardigheit,  of  fchoon  die  in 
anderen  opzichte  wankelde,  onderfteunt  door  de  waar- 
heit  van  de  zaake,  als  men  die  wat  hooger  van  daan  haalt. 
Want  dat  de  Taxanders,  onder  de  befchuttinge  der  Ro- 

meinen, hun  verblyf  gehadt  hebben  tufTchen  de  Zeeuwfche 
ftroomen,  zoo  alsze  hedendaags  genoemt  worden,  die  de 
Jllenapierjvin  vooren  hadden,  is  in  het  eerfte  deel  van  dit 
werk  aangetoont.  Verder ,  dat  de  Overrynfche Fra/ikeK,Ó\t  den 

bynaamvan J'i?//Vrj  hadden,  nadat  de Romeinfche bezettin- 
gen van  den  Rhynwechgenomen  waren  ,  (  het  geen  7.ofimu 

verhaalt  dat  onder  de  regeeringe  win  llu/ionm  taTheodofius 
Junior  is  gefchiedt )  aanuonts  aan  den  Zuidkant  van  de 
rivier  vafte  woonplaatzcn  ,die  hun  tot  noch  toegeweigert 
waren geweeft  ,  genomen  hebben;  ookzietmen  klaar  uit 
dien  zeiven  Zofimus ,  dat  zy  alle  de  Strandtbewoon- 
ders  allereerft  gedwongen  hebben  om  van  de  Romeinen 
af  te  vallen,  en  zichzelven  vry  te  maaken;  oordeelende, 
gelyk  men  kan  denken,  dat  de  heerfchappye  te  lande  niet 
beftendig  is  ,  zonder  dat  men  meefter  is  ter  zee :  waar 
door  het  zeer  waarfchynlyk  is  dat  de  Taxanders,  als  de 
naaften,  en  tot  dit  oogmerk  het  befte  van  allen  gelegen, 
voor  alle  anderen  bewogen  zyn  geworden  om  deelgenoo- 
ten  te  zyn  van  de  vryheit,  neftens  de  Menapiers,  die  hun- 

ne buuren  van  achteren  waren  :  en  dat,  op  dezer  voor- 
beeldt, de  :xn^txe.  Armoriken  zulks  ook  gedaan  hebben. 

Verder  toom  de  zeer  geleerde  U^endeïinus  uit  de  Salijlhe 
Wetten  zoo  klaar  aan,  dat  zy  den  zetel  van  hunne  niewe 
RepublykzznAtZQXi  kant  van  acnRhyn,  tufTchen  de  Maaze , 
den  Demer,  en  den  Oceaan  geftelt  hebben  ,  dat  het  de 
grootfte  domheit  zoude  zyn  daar  meer  aan  te  twyfelcn. 
Het  is  derhalven  geen  wonder  dat  de  naam  van 
TAXANDRIA,  die  eigen  was  aan  de  zeekuft,  vry  dik- 
wylsvandegeheeleLandtftreek gebruikt  is;  terwyl  onder- 
tulfchen  de  benaming  van  het  Menaxifch  quartier  noch 
overbleef  onder  de  navolgers  van  Karei  den  Grooten. 
Doch  de  naam  van  CAMPINIA  ,  of  CAMPANIA, 
die  lang  met  de  twee  andere  benamingen  in  gebruik  ge- 
weeft_ ,  en  nu  maar  alleen  overig  is,  zou  ik  niet  meenen 
dat  zich  ooit  verder  uitgeftrekt  heeft,  dan  hedendaags  de 
Ker/ipen. 

C  A  M  P  T  H  O  R  P  A ,  is  een  k lein  dorpj e  van  Kenne- 
merlandt ,  aan  den  uiterften  Ooftkant  van  het  ftrandt, 
behoudende  den  naam  van  CAMP  zonder  dat  'er 
THOR  PA  bykomt.  Men  vindt  het  aangetekent  in  het 
regifter  der  goederen  van  de  Kerke  van  Utrecht. 
CAMPUS  FLORIDUS  is  geweeft  eene  Abdye 

der  Cifierfienjeren  in  Weftergo,  in  de  Grictenye  van  IVon- 
feradeel  gelegen  ,  een  halve  gemeene  Duitfche  myl  van Bolswaerdt  naar  het  Noorden.  Weleer  wierd  dezelve  in 
het  gemeen  I'LOORCAMP,  of  Jölocinftamp  genoemt: 

ua  Bat. 
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doch  hedendaags  (Oltiehlooflcc  ;   behoudende  den  naam 
alleen  in   ccnige  weinige  Boerenhuizen.    Emmius  zegt  f^iri 
dat  het  eene  voortplanting  is  geweeft  ,  van  liiïaarftainp  ̂ f,j-_ 

(Clar/.'s  Campus)  derwaarts  overgebragt ,  niet  lange  m  lib.  'ym, 
het  jaar  1 165-. 
CAMSTRA,  een  Adelyk  huis  in  Fridgum;  zie  K. 
CAMSTRA,  als  boven,  in  Wirdum;  zie  K. 
CANINEEATES ,  van  hen  getuigt  Cor.  Tacitus  dik- 

maals  in  zyne  Jaarboeken  en  Hiftorien.     Het  was  een  Taciti 
volk  dat  een  gedeelte  van  Batavun  bewoonde,  van  gely-  annalit 

ken  oorfpron'g  ,  fpraake  ,  en   klockmoedigheit  als  de  l.4.hill, Batawers ,  m^ar  veel  min  in  getal.    De  Ncderlandtfche  4. 
Schryvers  noemen  hen   Kennemers  ,    Kinhemmers ,    en  Ihid. 
't  landt  dat  zy  bewoonden  Kennemer-  of  Kermerlandt.  Houve 
Zommigen  bepaalen  hen  in  een  vry  nauw  beftek  omtrent  ̂ ■■D. 
Haarlem.    Anderen  weiden  breeder,  en  geeven  hun  tcr/-5'- 
bezittinge  al  het  landt  van  den  tweeden  arm,  of  het 

mindergat  des  Rhyns,  by  't  Dorp  Katwyk,  langs  de  dui- 
nen  heen  tot  Haarlem  toe,  hebbende  ten  VV"eften  de  Brit--'* 
tannifche  zee  ( eenen  quadcn  nabuur)  met  de  voornoem- 

de duinen.  Ook  zyn 'er  die  hen  noch  rykelyker  uitzetten,  ̂ ^.^ 
maakendehen  beziters  van  Haarlem,  Alkmaar,  Bevervjyk,  ̂   ' 
en  omtrent  41  Dorpen,  tullchen  de  gedachte  plaatzen.  * Om  alles  beter  te  bevatten,  zullen  wy  hier  ftellen  hoeda-  j^^^ 
nig  j*.  de  Raey,  in  zyn  Woordenboek  ,  Kennemerlandt  (in 
't  gemeen  gehouden  voor 't  hc7,\t  devCanIncfaten)  befchryft. 
Kennemerlandt,  zegt  hy,  een  Landtfchap  in  Nederlandt, 
legt  in  het  Zuiderdeel  van  Noordt-Hollandt  ten  Weften  , 

tulfchen  de  Noordtzee  ,  de  Zj;^,  d''  Alkmaarfe  Faart ,  de 
Schermer,  deBeemfier,  M'^ater landt ,eiM.  cn  Zuidt-Hollandt: 
maar  hy  voegt'cr  by,   dat  het  voortydts  grooter  is  ge- 

weeft. Daar  tegen  beweeren  zommigen,  dat  een  gedeelte 
van  Zeelandts  inwoonderen  de  Caninefaten ,  daar  Tacitus 
van  fpreekt,  geweeft  zouden  zyn  :  dewelke  Jac.  Eyndius 
(volgens  eeniger  gevoelen)  klaar  bewyft  van  oudts  in  het 
landt  van  Voorn,  dat  weleer  aan  Zeelandt  behoort  heeft, 
gewoont  te  hebben;  engcenzins  \x\  Kennemerlandt :  en  dat- 
men  aan  de  Kennemers  met  geene  reden  den  naam  van 

Caninefates  kan  geeven ;   dat  daarom  't  gevoelen  van  Adr. 
Juniiis,  hoe  hoog  hy'er  van  opgeeft,  en  hoe  zeer  de  zynen 
het  ftaande  houden  en  dryven,  niet  het  minfte  geloof  daar 

inverdient.  Geen  minder  verichil  is 'er  over  den  naam,  of 
bynaam  Caninefaten  ,  dien  veele  meenen  van  de  Konynen^ 
(vermits  zich  in  de  voornoemde  duinen  omtrent  Kermer- 

landt meenigten  Konynen  onthouden  ,  dat  die  ook  van  hen 
veel  gevangen  en  gegeeten  wierden )  herkomftig  te  zyn  ; 
door  hunne  nabuuren  hun  gegeeven  als  Konyne-vreters y 
of  Konyne-vattcrs  oi  vangers ,  dat  in  't  Vriefch  met  een  F, 
fatten ,fangen,'gii^^choï  uitgefproken  word ;  en  datditkop- 
pelvvoordt  van  de  Romeinen  in  hunne  taal  tot  Caninefates 
verboogen  zoudezyn;  en  dus  die  nia.m Caninefates,  by  de 
Latynen,  zynen  oorlprong  hebben  van  het  Batavifche 
Conynen  fangen ,  of  fatten  ;  het  welk  ZOO  heel  vreemt  niet 

is  by  veele  Volkeren;  daar  d'  eene  nabuur  den  anderen,  Boxhorn 

wel  eenen  goeden , of  quaden  naam  geeft,  met  des  landts,  ï'""»-'"» volks,  gedierte,  zeeden,  fpyzen,  dragt,  als  anders  over- 
een  komende,   of  daar  naar  zweemende.    Dit  voor  af^'^* 
hebbende  laten  gaan,  moeten  wy  'er  echter  dit  by  voegen, 
dat  de  meefte  en  voornaamfte  Schryvers  eendrachtig 
( eenigen nochtans  uitgezondert )  van  gevoelen  zyn,datze 
hunne  bezittinge  en  woonplaats  in  Kermer-  of  Kennemer- 

landt hadden.  Jac.  Eyndius  hebben  wy  boven  aangewe- 
zen daar  in  te  verfchillen.     Ph.  Cluverius  plaatft  hen  in 

de  OverbetHwe  ,    geeft  hun  ter  bezittinge  al 't  Alinge- D""*- 
landt  ,  van  IVyk  te  Duurjicde  af,  tufl!chen  Lek,  en  Rhyn;  R^-  '«'^' 
met  de  Steden  Ter  Gou,  IVoerden  ,  üudewater ,  Montfort ,  ̂-Sj 
Ifelftein,  Vyanen ,  tn  Cuilemburg.    Zeilerus  noemt  de  ie\£de  ̂   : 

fteden,  en  doet  'er  Utrecht  by.    Ook  heeft  Petrus  Divaus^"!'*' 
de  meeninge  van  Ad.Junius,  dat  de  Caninefaten  oudtydts  u'^^J^ in  Kennemer-Landt  woonden  ,  wederfproken  ,  zich  aan  p  ̂̂^^j, 

de  achtbaarheit  van  *  T^f/V/// bindende;  vermits  hy  zegt  g'^^. dat  Claudius  Labeo,  Overfte  over  eene  Vleugelbende  der  ̂ lomag. 
Batauweren ,tnClaudius  Civilis  zeer  benydende,  dc Canine-  pontan. 
faten  en  Marfacen  dapper  geplaagt  heeft;  hen  door  hulpe  Doufa. 
van  de  oproerige  magt  der  Nerviën,  Tungren  ,  cn  Betha- scriv. 
fleren  (  gehoüdcn  voor  Oudenaarders ,  Thongerfchen  ,  en  Boxhord 
Bethekérs)   overvallende   en  plonderende beiluitende  ZeiUri 
daar  uit  ,   dat  Labeo  met  zyn  heir  nootwendig  heeft  moe-  Itinergr. 
ten  de  rivieren  Maas,  Lingen  ,  Lek  en  Rhyn,   toen  de/n-48' 
meefte  breedte  van  Batavia  ,  en  waar  aan  de  ftrydtbaarfte  *  ̂•^•'^ 
Natiën  woonden,  overtrekken ,  eer  h'^hy  de  Kennemers  zou  J^"""^ 
hebben  konnen  koomen.  Maar  de  Voorftanders  van  't  ge- voelen  van  Adr.  Junius   neemen  die  zwarigheit  wech ,  ̂ ^^^^ 

met  te  zeggen,  dat  dit  Z^z^eo  ligt  met  een  ftroopcnd  heir  ̂ ^^^  * te  doen  is  geweeft,   vermits  hy,  als  Tacitus  uitdruk- ^-^^^^ 
kelyk  fchryft,  de  Caninefaten  meer  ftccls-  en  roovers  wy- 
ze  ,  dan  met  een  gefcliikt,  en  voor  de  vuift  aankomend 
leger  geplondert  heeft  :   ook  kon  hy  hen  gcmakkclyk  ̂ ,_i(5. 
overrompelen  ,  terwyie  zy  zorgeloos  waren  ,  en  zich  te-  yJer 
gen  zulken  overval  niet  behoedt  hadden  ;  teligterook,  Houvt 
omdat  de  meefte    Caninefaten    toen    by  Claudius  Civihs  H.V.Kr. 
waren.   Pontus  Heuterus    houd    het  met  Divteus;  en  i.D. 

op  y.6j. 
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op  het  zeggen,  dat  dc  meefte  Caaifiefafen  lich  toen  by 
Cl.  Civilis  bevonden,  vraagt  hy  ;  waren  dan  de  Bataviers 
en  Canincfiiten  %oo  onervaren  in  üorlogs-voorvallende 
zaaken ,  datze  geene  gcnoegzaame  Manfchap  t'  huis  zou- 

den gelaaten  hebben,  om  het  weerloos,  en  te  onllerk 
gcllacht  van  mannen,  vrouwen,  en  kinderen  ,  te  konneii 
bcfchermen  ?  Neen,  antwoordt 'er  fiox/>or»  op,  het  ont- 

brak hen,  noch  aan  zorgvuldigheit  ,  noch  aan  goedt  be- 
ftel;  maar  deze  inwendige  toevallen  hadden  zy  niet  voor- 

zien, dachten  op  geene  vyanden  ,  ook  niet  op  Labeo;  die 
meer  heimelyk  en  lillig  ,  dan  openbaar  eenen  Itroop 
deede.  Met  reden  kon  men  dezen  vrager  vraagen,  ver- 

mits hy  de  Caninefaten  in  eenen  hoek  van  Batavia  plaatll, 
namelyk  in  de  {treek  tuflchen  Gnrinchem  en  Dordrecht.,  of 
hy  dan  de  Bataviers  en  Caninefaten  voor  zoo  onervarene 

in  krygszaaken  houdt  ,  dat  ze  in  't  midden  der  vyanden 
fittende,  en  uit  het  landt  trekkende,  de  paaien  hunner 
bezittinge  zonder  bezittingc  zouden  gelaaten  hebben 
Want  boven  al  is  men  bezorgt  om  de  paaien  en  grenzen 
verzekert  voor  vyandtlyke  in-  en  overvallen  te  (lellen. 
Grave  Herman  van  Niewenaar  wil  dat  de  Caninefaten.,  niet 

alleen  de  geheele  Veluwe,  maar  al  dat  'er  tulfchen  de  Lek 
en  den  ouden  Rhynjlroom  begrepen  is,  bewoont  hebben: 

maar  anderen  verwerpen  dit,  en  zeggen  dat  'Tacitus ,  die in  zynen  tydt,  en  teu  tyde  der  Caninefaten  deze  landen 
zelf  betreeden  heeft,  getuigt,  dat  deze  natie  alleen  eenen 
hoek  van  Bntavia  beüoeg.  In  dc  Gelderfche  gefchiede- 
niflcn  van  Pontaan  en  Slichtenkorfi  word  verhaalt  ,  dat 
dc  Kennemers  omtrent  e;i  achter  Haarlera  ,  in  de  oude 
Handtveften  ,  Kenneverts  of  Kennefarts  ,  en  hun  landt 
Kmhem  genoemt  worden.  Indien  zy  nu  dien  naam,  in 
de  Bataviiche  taal  ,  ten  tyde  van  Tacitus  gevoert  hadden , 
zoo  konden  de  Romeinen  van  Kennefarts  ,  wel  Caninefa- 
tes  gemaakt  hebben;  en  dan  zou  daar  uit  blyken  ,  dat 
Kennemerlandt  het  landt  hunner  bezittinge  geweelt  is. 
Onder  alle  ongewisheden  blyft  dit  gewis,  dat  de  Canine- 

faten in  Batavia  ,  en  onder  de  Batavieren  gewoont  heb- 
ben;  dat  ze  met  hen  uit  het  landt  der  Catten.,  of  Hcf]en , 

gegaan  zyn ,  of  immers  kort  daar  na  tot  hen  ,  die  uit 
Helfen  getrokken  waren  ,  als  tot  en  by  hunne  bloetvrien- 
dcn  van  eenerlei  afkomft,  zich  gevoegt  hebben  :  en,  ten 
oorlog  met  hen  getrokken  zynde ,  hebben  zy  onder 
Claudius  Civilis  ,  ontrent  70  jaren  na  Chriftus  geboorte  , 
de  Romeinen  zeer  grooten  afbreuk  gedaan  ,  en  daar  by 
gevoelige  flagen  gegeeven. 
CANINEFATEN.  {Caninefates)  Met  dezen 

naam  noemen  a  f^ellejus  Paterculus  ,  en  b  CorneUus  Tacitus 
een  zeker  volk  gefproten  uit  de  Over-Rhynfche  Catten,  het 
welk  bewoonende  een  ftuk  van  hetBatawer  Eikmdt,  een 
klein  gedeelte  van  Gaulen  ,  en  ook  van  het  Roomfche 
gebiedt  uitgemaakt  heeft.  Nadat  de  Bataivers,  hunne 
bloetverwanten ,  van  het  Roomfche  volk  totBondtgenoo- 
ten  waren  aangenomen,  enden  l/riezen  ,\mnne  nabuuren, 
vzii  Drufus  opgelegt  was  fchattingte  betaalen;zyn  zy  van 

Ttberius  ,  tweeden  (tiefzoon  van  Auguflus  ,  t'  onderge- 
bragt.  Derhalven  zyn  op  dit  zeer  beroemde  Eilandt , 
gelyk  Plinius  het  noemt, twee Staatsregeeringen  geweefl, 
de  eene  die  van  de  Bataveren.,  de  tweede  der  Caninefaten. 
Van  welke  de  eerlte,  pronkende  met  de  eere  vanBontge- 
rooten  der  Romeinen  te  zyn,  dezelve  ten  dienll  üon- 
den,  blyvende  vry  en  vrank  ,  als  zynde  vrienden  van  het 
Roomfche  volk :  doch  de  andere  rtonden  onder  heer- 
fchappye  en  onder  fchatting,  als  door  kracht  van  wape- 

nen overmeeftert  zynde.  En  men  weet  niet  dat  de  Cani- 
nefaten dcBatawers  ooit  in  aanzien  gelyk  zyn  geweefl: :  zoo 

als  zulks  alleen  van  de  Mattiaken,  zynde  noch  een  ander 
voortteelfel  der  Catten  ,  uitdrukkelyk  verhaalt  word  ; 
hoewel  Tacitus  tot  hunner  eere  fchryft,  dat  zy  in  af- 
komfl:,  taal  en  dapperheit  de  fi<ji^?Lyer^  gelyk  waren ,  en 
in  menigte  alleen  van  hen  overtroffen  wierden.  Zoo  dat 
zy  ,  zoo  veel  men  hier  uit  kan  giffen,  uit  een  ander 
landtfchap  van  h\xn  Over- RynfchV-xdaxX'móit  afkomfl:ig  zyn 
geweefl,  dan  de  Batawers  of  Mattiaken.  Doch  ik  zou 
niet  willen  verzekeren,  dat  zy  daarom  alleen  wechge- 
trokkcn  zyn,  of  voor  of  na  hen,  die,  uk  het  Bataivers 
landtfchap,  op  het  zelve  Eilandt  zyn  komen  woonen; 
dcwyl  ik  deeze  en  diergelyke  zaaken  als  onzeker  laate. 
Maar  dit  is  zeker,  dat  de  Caninefaten  van  outs  af  te  gelyk 
met  de  Batawers  op  den  Gallifchen  bodem  gewoont  heb- 

ben:  en  dat  afzonderlyk  ,  en  alleen  binnen  het B^j^^iy^r- 
Eilandt:  Gelyk  de  zeer  beroemde  Heer  Cluverius  zulks 

treffelyk  heeft  bewezen  tegcns  'Junius  en  zyne  navol- 
gers,  die  ïltülïjcim  {Kinhemum)  leggende  op  den  Ger- 

manifchen  bodem,  tulfchen  den  Rhyn  en  het  Flie,  den 
Caninefaten  zeer  zottelyk  toefchryven ;  gelyk  zulks  op 
eene  andere  plaats,  door  een  niew  bewys  ,  zal  bekragtigt 
worden;  wanneer  wy  zullen  aantoonen,  dat  het  Kinhei- 
merlandt  onder  de  Friezen  de  Marfatiers  (Marfatii)  toebe- 

hoort. Doch  hoe  groot,  en  welk  een  gedeelte  van  het  Ei- 
landt de  Caninefaten  bezeten  hebben  ,  is  niet  zoo  klaar 

aan  te  wyzen.  Dat  zy  de  laagfle  landen  bewoont  heb- 
ben, kan  men  genoeg  afncemeii  uit  dc  overwinmnge,die 
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zy  op  de  Romeinen  hebben  behaalt,  als  die  genoodzaakt 
waren  zich  naar  de  hooge  landen  te  begceven.  Ook 
blykt  uit  dien  zelfden  veldttogt  dat  zy  aan  dc  Noordzee 
gewoont  hebben  ;dewylze  zich  ter  zee  by  de  Vriezen  heb- 

ben gevoegt  ,  het  geen  de  Veflingcn  der  Romeinen  hun 
niet  toelieten  langs  den  Rhynflroom  te  doen.  En  aldus 
hebben  zy,  vereenigt  met  de  volken  aan  de  Noordzee, 
onvoorziens  eenen  aanval  op  den  Rhyn  gedaan, als  zynde 
volken  die  beide  aan  het  Ibandt  woonden  ,  en  aldaar 
overal  gerief  van  fchepen  by  der  handt  hadden.  Ook  ziet 
men  dat  de  lifl  van  Claudius  Civilis  nergens  anders  toe 
geflrekt  heeft,  dan  om  de  benden  ,  die  eenigen  tydt  van 
te  vooren  op  de  vlucht  gedreven  waren,  naar  dc  Noort- 
zee  in  het  landt  der  Caninefaten  ,  zyne  vloekverwanten, 
te  rug  te  doen  trekken,  en  van  de  ruiters  en  voetknech- 

ten ,  die  in  het  bovengedeelte  van  't  Eilandt  by  een  ge- 
trokken waren  ,  af  të  fcheiden  ,  om  dezelve  dus  te  ge- 

makkelyker  te  overvallen;  zichzelven  tot  voorganger  en 
gyzelaar  aanbiedende  ;  gelyk  hy  dien  fchyn  gaf  dat  de 
Caninefaten ,  tegens  wien  hy  verzekerde  dat  zyne  bende 
Batawers  alleen  wel  beflant  was  ,  niet  zouden  durven 
onderncemen  ,  om  de  Romeinen  te  beletten  in  hunne 
voorige  winterlegeringen  te  komen  ,  en  die  te  verdedi- 

gen. En  Claudius  Labeo,  die  uit  het  landt  dex  Nerviers 
(Nervii)  quam  aantrekken,  zou  de  Caninefaten  ,  en  de 
zmgremende Marfatifche  Vriezen,  niet  onvervvagt  hebben 
kunnen  op  het  lyf  vallen  ,  zonder  de  Batawers  aan  te 
taflen,  indien  het  landt  der  Caninefaten,  langs  het  (Irandt 
aan  de  Friezen  paaiende ,  zich  niet  uitgeftrekt  had  tot  aan 
hetgemeenegat  van  de  Maaze  en  If'^aal.  Maar,  alhoewel 
dit  alles  genoegzaam  bewyft,  dat  de  Caninefaten  aan  de 
Noortzee  gewoont  hebben,  echter  fchroomt  de  zeer  be- 

roemde Cluverius  niet  vafl;  te  ftellen  ,  dat  het  landt  der 
Caninefaten  zich  niet  verder  uitgeftrekt  heeft  dan  een 
weinig  boven  Leiden  :  alleenlyk  omdat  Ptolemceus  deze 
ftadt  den  toenaam  geeft  van  Lugdumim  Batavorum  ,  {non 
Caninefatum)  Leiden  in  het  Batawer-  niet  Caninefaten- landt. 
Doch  men  had  hier  moeten  in  acht  neemen  ,  dat  de 
Caninefaten  ua  den  tydt  van  Tacitus,  en  ook  veelmaals  te 
vooren  ,  altydt  gefchuilt  hebben  onder  den  naam  van  de 
Batawers;  doordien  niemant  der  Schry veren  van  hunne 
daaden  naderhandt afzonderlyk  eenig  verhaal  heeft  gedaan. 
Men  kan  derhalven  niet  langer  twyfelen,  of  de  Caninefa- 

ten hebben  de  Noordt-zee  van  vooren  gehadt;  ook  is  het 
waarfchynlyk  dat  dc  Rhyn  en  d'  Tffel,  terwyl  de  Lek  noch 
niet  bekent  was,  beide  de  zyden  befloten  hebben.  Cluve- 

rius ftrekt  hen  van  achteren  uit  tot  aan  het  vlek  Batavo- 
durum,  of  If-yk  te  Duurflede  :  doch  ik  zou  liever  willen 
tot  aan  25atCfldn/  dat  is  ,  de  grensfleen  der  Bataweren. 
Waar  van  daan  tot  aan  den  naaften  oever  van  den  Tffel, 
ter  plaatze  daar  nu  ter  tydt  Montfoort  legt  (een  fteedtje 
in  het  Sticht  Utrecht)  een  dyk  of  landtfcheiding  van 
aarde  loopt,  tot  bedyking  van  het  Meer,  of  den  Poel 
der  Catten,  of  Caninefaten ,  die  in  de  wandeling  de  ïtattElls 
bjoeto  ïtaage  genoemt  wordt;  dien  ik  zeekerlyk  de 
grensfcheiding  der  Caninefaten  van  achteren  meene  te  zyn*. 
Dewyl  de  naam  der  Catten  buiten  deze  grenzen  op  het 
geheele  Eilandt  niet  gevonden  wordt;  en  men  denken 
moet,  dat  al  het  geen  dien  naam  gedraagen  heeft,  niet  de 
Batawers,  maar  de  Caninefaten  betreft.  Men  heeft  wel 
ïttattmenïtattcnbzecïjtaandeezenkantvan  denïjjcl,  in  dat 
gedeelte  van  het  Eilandt,  het  welk  het  byzondere  erf- 

deel der  Bataweren  geweefl  is :  maar  deze  plaatzen  fchy- 
nen  hunnen  naam  gekregen  te  hebben  van  de  overvaart, 

j  die  de  Caninefaten ,  of  Catten,  die  aan  den  anderen  oever 
i  woonden  ,  daar  ter  plaatze  hadden.  Cajus  Plinius  heeft 
dit  volk,  dat  even  beroemt  was  wegens  zvne  krygs- 
kunde  te  paerdt  als  te  water  ,  CANNUNEFATES  ge- 

noemt. in  eene  oude  InfcriPtie  te  Folfinium  ,  die  men 

vindt  by  L;^7??/j-,  Gruterns,  Schottus ,  V rfinu 5 ,  en -xndex en , 
ftaat  CANNANEFATES.  Eene  andere  Pnfcriptie  te  Ro- 

me heeft  CANONEFATES  :  en  wederom  eene  andere, 
CANANIVATES  ;  gelyk  men  ziet  by  Thomas Reinefius , 
Eindelyk  heeft  de  zotte  Aardtbefchryving,  die  den  naam 
\an  JEthi lus  hevXekt,  CANNIFATES.  Nu  geeft  deze 
zoo  zeer  verfcheelende  uitdrukking  genoeg  te  kennen, 
dat  yder  een  deze  Germanifche  benaming  niet  even  wel 
verftaan ,  en  niemant  ,  zooveel  ik  merken  kan  ,  haar 
recht  uitgefproken  heeft.  Om  nu  den  waaren  oorfprong 
van  dezen  naam  na  te  fpeuren,  en  met  eenen  de  ei- 
gentlyke  en  oorfprongkelyke  wyze  van  fchryven  en  uit- 
fpreeken  ;  oordeele  ik  d.it  men  voornamentlyk  moet  on- 

derzoeken ,  welk  den  byzondcren  toeftant,  en  als  den 
eigen  aardt  van  den  grondt  zy,  waar  van  byna  alle  de 
rontomleggende  volkeren  hunne  naamen  gekregen  heb- 

ben; als  Amjibarius  {<^t\\\pbOX\t)  van  de  naburige  itt-m- 
flroorn,  {ab  Amifia:  vicinia  )  Auchus  cn  Batavus  van  de?llu- 
of  (©JOCUlanbCH.    Bruélerus  {Broeker)  van  de  25?OClU"ti 
of  25?ochIanöfn.  Morinus  van  de  iiBoercnof  iDofrlaiiöni. 
Marfatius  van  zyne  gelegentheit  tulfchen  de  Zee  en  de 
Meeren.  Sigamber  van  de  rivier  dc  Sige  en  JöCl'tJCll  /  enz. 
Nu  befchryft  Tacitus  het  landt  der  Caninefaten  voorna- 
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iiicntlyk  aldus,  dat  het  laag  cn  moerig  is  ,  7.00  dat  de 

rivier,  door  het  hcrt'Uwccr  ,  cn  de  menigvuldige  plusre- 
i^eneiijdaar  over  heen  llroomende , het  '/elve  byna  als  een 
iVlccr,  uiterlyk  aan  te  zien,  plag  te  bedekken:  en  het 
velve  daar  door  als  tullchen  de  ondiepten,  die  wy  IBattCll 
jioemcn  ,  Ichynt  te  leggen.  Doch  opdat  de  inwoondcrs 
dit  ongemak  van  overllroomiiig  ceniger  wyic  mogten 
verhelpen  ,  bebolwerkten  ly  dusdanige  poelen  en  onaiep- 
ten  ,  door  het  opwerpen  van  een  weinig  aarde  ,  als  met 
een  ringdyk,  die  ly  met  een  Germanifch  woordt,  het 
welk  ook  van  outs  by  de  Romeinen  bekent  is  gewccft  , 
cene  ïivlljf  noemden :  want  zeer  voortrcMelyke  mannen, 
als  a  C.  CumbtLnHs.,  en  b  y.Doufay  de  Vader,  oordeelen, 
dat  de  Romeinen  daar  van  daan  gehaalt  hebben  hun 
woordt  Cajare  ,  dat  is  ,  bedwingen  ;  gelyk  Lipfius  dit 
woordt  ook  zoo  erkent,  hoewel  hy  het  zelve  verklaart 
van  Lange  bruggen y  waar  in  hy  Hadrianits  yiinins  volgt  : 
ook  hecVt  Corbulo,  Landtvoogt  van  Neder-Germaniën , 
derwaarts  gezonden  zyndc  van  Keizer  Claitdins ,  deze 
kunll  van  bedyken  (cajandi)  wel  geweten  ;  als  hy  een 

diepe  grat't  gegraven  hebbende  tufTchen  den  Rhyn  en  de JMuas,  daar  zoo  veel  aarde  heett  laten  uitfmyten  als  van 
iiooden  wasomcencn  vrygrooten  en  zwaaren  dyk  te  leg- 

gen, die  ook  het  overftroomen  van  de  Noordtzec  kon  be- 
letten, dat  is,  volgens  de  manier  by  de  inwoonderen 

gebruikelyk  ,  mogt  bedyken  {cajaret)  en  bedwingen. 

Nu  twyfele  ik  niet  veel ,  of  de  naam  van  Can'tnefaten  is 
t'  zamengeftelt  van  deze  twee  woorden  ïtaijc  en  JlDattCIl : 
waar  in  de  Romeinen  alle  de  letters  hebben  laatcn  blyven, 

bchalvcn  dat  zy'er,  om  het  t'zaatnenrtooten  der  klinklet- 
teren te  ontgaan,  (het  geen  in  deLatynfchc  taal  eenigewan- 

fchiklykheit  heeft)  den  medeklinker  n  tweemaal  tuffchen 
ingezet  hebben.  Want  aldus  hebben  zy  CAIEFATES, 

( of,  gelyk  de /»^oor//»^f« zeiden,  K  AlE-WADERS)  m't- 
gefproken  CAnInEFATES  :  ook  vindtmen  voetflap- 
pcn  noch  van  dezen  ouden  naam  in  lütlbiïnicbecn  dicht 
by  Gouda ,  en  J^abbinyWiet  aan  de  grift  van  Corbulo  , 
welke  plaatzcn  ook  van  de  JlDabbm  cn  llDatTeil  hunnen 
naam  hebben.  Doch  ik  kan  my  niet  genoeg  verwonde- 

ren, hoe  de  zeer  geleerde  Hadrianus  'Jmiius  ,  die  zelf  byna voor  een  C«»/»efrfi?ï  wil  gehouden  zyn,zoo  onbefchaamt  (of 
200  onvoorzigtig)  is ,  dathydennaam,  of  liever  den  tytel 
dcralleronvertzaagdemenfchen  van  hctCoiipn/ zynde  het 
vreesachtigfte  van  alle  dieren,  wil  afhaalen ;  als  of  zv  dien 
aangenomen  hadden  van  de  OVERWONNE  NATIE 
DER  CONYNEN,  die  zy,  gevangen  hebbende,  opvra- 

ten. Wel  wat  een  treffelyke  roem,  dat  zy  verdient  had- 
den Conineüattcrj»  en  Coninebzatcn /  als  andere  menfch- 

eters,  genocmt  te  worden!  Ik  fchaame  my  dat  ik  zulke 
llechtighedcn  hier  hebbe  moeten  melden.  (Zie  boven  bree- 
dervan  dezen  naam;  en  hoe  zy  fchimpswyze  aan  dit  volk 
kon  zyn  gegeeven,  wanneer  de  Heer  //.  Junius^  over 
tiyne  meeninge ,  zulk  eene  fcherpe  berifping  niet  zou 
verdienen.) 
CANISIUS,  (HENRICUS)Broeders  zoon  van 

Petrus  Canijiiis,  Jefuit :  hy  was  te  Niewmeegen  gebooren  , 
en  een  geleert  man :  niet  min  vermaart  door  zyne  beden- 

kingen over  de  Roomfche  Canonyke  Rechten,  als  door  de  zes 
ftukken  van  LedïonesVeteres  ^  OudeLeffen,  daar  in  hy 
groot  licht  aan  de  gefchiedenilTen  der  voorlcdene  tyden , 

gegeeven  heeft. CANISIUS,  (  PETRUS  )  van  Niewmeegen,  Oom 
van  den  gemeldcn //?»r/V^j,  was  geëert  van-  en  in  achtin- 
ge  by  Pauzen,  Keizers  ,  en  de  Grooten  zynes  tydts.  Hy 
heeft  eenige  boekjens  gefchreven,  en  in  druk  uitgegee- 
ven  in  't  jaar  ifp?.  zynde  toen  67  jaaren  oiidt. 
CANNIUS,  (NICOLAUS)  anders  CAN,  geboortig 

vanAmfterdam,  had  eerlyke  en  ryke  ouders.  Hy  woon- 
de eenigen  tydt  by  Defiderius  Erafmus  van  Rotterdam  ;  die 

hem  in  't  jaar  ijiy  in  de  Griekfche  taal  gebruikte.  Na 
£r«ï,'>Maj  doodt ,  wierd  hy  Pater  van  de  Nonnen  in 't  S'. 
Urfelen  kloorter  t'  Amflerdam  ,  heeft  eenige  Latynfchc  en 
Griekfche  gedichten  opgedelt.  Boven  dien  het  Icevcn 
van  Corneltm  Crocus.,  zie  op  Crocus  .,Cornelius ,  befchreven  , 
desgelyks  een  geleert  man  en  Amfleldammer :  ook  noch 
eenige  t' zamenfpraaken  ,  ten  dienlle  van  de  jeugt. 
CANTENS  ;  zie  K. 
CANTHER,  (JOHANNES)  geboortig  van 

Groningen.,  leefde  omtrent  het  jaar  1479.  was  een  geleert 

man  ,  T'heologue "Juris.,  Medicince  Doéior  :  zyn  Vrouw was  mede  zeer  geleert,  insgelyks  zyneZoonen,  als  ook 
ïyne  eene  Dochter;  zie  de  volgende  poften. 
CANTHER,  (ANDREAS)  zoon  van  den  ge- 

melden  Johan  Canther;  hy  was  van  kindts  beenen  af  zeer 
gauw ,  en  200  aanneemende  in  geleerdheit  ,  dat  hy  ui  het 
tiende  jaar  zyns  ouderdoms  aireede  Doftor  was  ,  en 
verder  in  verfcheide  Faculteiten  wierd.  Wy  zullen  hier, 
t'  zyner  eere  en  gedachtenifle,  den  brief  van  Keizer  Frede- 
rik  den  III.  invoegen  ;  waar  van  men  Copy  uit  het  La- 
tynfch  Origineel  by  Ch.  Schotanus  leezen  kan,  en  ook 
by  E.  G.  HappeliHS.    „  Frederik  de  III.  Roornfch  Keizer, 
„  wenfcht  heil  ea  welvaart  aan  't  verwonderlyk  en 
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„  voortrcffelyk  kindt  Andreas  Canther.  Voor  of  aan  Onze 

,,  Keizcrlykeoorenis't  grootc  gerucht  van  u  ,  alderliefftc 
,,  kindt,  cn  den  van   allen  tyden   ongehoorden  roem 
,,  uwes  lofs  gekomen,  namclyk, dat  gy  al  voor  het  tiende 
„  jaar  uwes  teederen  ouderdoms  d'  ervarendheit  byna  in  uapf). 
„  alle  konllcn  hebt  bekomen,  ook  de  wetenfchap  onzer  Acndeml 
„  Wetten,  en  der  11. Canons;  cn  (  dat  noch  meer  te  ver-  Kom. 
„  wonderen  is  ,   en  ons  zeldzaamer  dunkt )  ons  word  p,  188. 

„  gczegt,  dat  gy  't  geheele  Oude  cn  Niewc  Tcftament, ,,  niet  zonder  byllandt  der  Goddelykc  genade  ,  voor 
„  ydcrs  oogcn  leeft,  cn  verklaart,  in  opcnbaare  zintwif-  j 
,,  tingen,  met  een  onbelchroomt  harte,  op  ieder  vraage  en  j 
„  bewys  antwoordt  geeft.    Vermits  wy  nu  bcgcerig  zyn,  j 
,,  om  de  waarhcit  van  zulk  een  wonderwerk  zelf  t'on- 
,,  dervinden,  hebben  wy  u  niet  onwaardig  geacht,  meü 
„  deezen  Onzen  vriendelykcn  brief  te  verzoeken  ,  dat  j 
„  gy  ,  op  Onze  Keizertyke  Majejlcits  byzondere  geliefde  j 
„  Univerfiteit  te  H'^eenen  wildt  komen  ,    naardien  Wy  ' 
„  grootelyks  verlangen  om  uw  aangezicht  te  zien,  en  u  \ 
,,  Onze  Keizerlykcgunften,  naar  de  waardigheit  uwes  ver- 
„  ftandts  ,  deelachtig  te  maaken.    Gy  zult  u  derhalven, 
,,  zoo  haaft  gy  kondt  ,  naar  IVcenen  begeeven.  Voorts 
verniewt  zyne  Majefteit  het  gedaanc  verzoek  ,  belooft 
hem  de  cerfte  plaatze  in  zyn  Hof,  enz.    De  brief  was 

gedagtekent  den  zó  Januarius  ,  in  't  jaar  na  Chriftus  ge- 
boorte 1472. 

CANTHER,  CURSULA)  eene  Dochter  van 
den  bovengemelden  3'''^'?»»^'^5  cn  zufter  van //Wre^j,  was 

zeer  geleert,  overzulks  -^'xtiA  zy  hzt  IVonderwerk  der  we- reldt  genaamt. 
CANTHER,  (WILHELM)  een  Edelman,  van 

Utrecht  geboortig  ,  zoon  van  Mr.  Lambrecht  Canther  , 
Raadsheer  in  het  Hof  aldaar.  Hy  had  te.  Leuven,  te  Parys., 
en  te  Bolonién  geftudeert,  was  ten  vollen  in  de  Griekfche 

en  Latynfche  taaien  geleert;  ftorf  in  't  jaar  if75'.  in  den 
ouderdom  van  33  jaaren.  Men  hield  het  daarvoor,  dat 
hy  door  zyne  gedurige  bezigheden  in  de  boeken,  enz.  al 
van  zyne  jeugt  af  eene  ongezonde  lichaams  gefteltenifle, 
en  eindelyk  de  doodelyke  ziekte  op  zynenhals  gehaalt hadde. 

CAPE^L  een  Zuid-HollandtfchDorp;  zieK. 
CAPE^L  een  Hol  landtfch  Dorp  aan  den  YfTel;  zieK. 
CAPE/L  of  CAPELLE;  ('T  HUIS  TE)  zieK. 
CAPE/L  inZeelandt;  zieK. 

CAPE^L,   (BLAUW)  een  Dorpje  in 't  Sticht Utrecht;  zie  K. 
CAPUTIIS  (NICOLAUS  DE)word  onder 

de  Biffchoppen  van  Utrecht  gerekent;  zie  op  NICO- 
LAUS DE  CAPUTIIS. 

CARAUSIUS,  hy  was  van  geboorte  een Goilander, 
(volgens  S.v.  Leeuwen)  ook  Admiraal  op  de  Belgifche 
zee,  van  den  Roomfchen  Keizer  Maximianus:  is  al  om- 

trent het  jaar  280  na  Chriftus  geboorte  een  dapper  Over- 
fte  ter  zee,  op  en  hy  de  Batavifche  kuft,  geweeft,  en  heeft 
ook  met  de  Bataiveren  al  vry  wat  uitgerecht:  hy  bequam 
daar  met  de  zynen  eenen  grooten  buit;  maar  raakte  daar 
over  in  ongenade  by  den  Keizer,  begaf  zich  derhalven 
n&zr  Armorica,  o(  Bretaigne ,  anderen  Zeggen  naar  Br/Viz»- 
nièn  in  Engelandt;  daar  matigde  hy  zich  't  hoogfte  gebiedt 
aan,  en  worp  zich  ten  Keizer  op.  Zommigen  noemen 
hem,  en  mogelyk  beter,  eenen  Geldersman ,  en  zynen 
naam  Garaus  ,  van  de  Romeinen  in  Caraufius  verboogen. 
Hy  had  onder  de  Roomfchc  Keizers  Diocletianus  en 
Maximianus  (gelyk 'er  te  dier  tyden  byna  in  alle  deRoom- 
fche  Provintien  groote  beroerten  waren  ontftaan)  het  be- 

vel,  en  bewaarde  de  Vlaamfche  zee,  als  Admiraal  van  het 
RoomfcheRyk,  tegen  der  Fr^^/^^z?  en  Saxen  invallen  en  ge- 
weltdadigheden.  Hy  behaalde  d' overwinning  op  hen,  en 
kreeg  eenen  grooten  roof,  vermits  de  Bataviers ,  die  met  hem 

eene  lyn  trokken,  hem  holpen  ,  en  zy  den  buit  t'zamen 
deelden,  of 'er  wel  een  gedeelte  van  trokken.  Van  alle 
decze  groote  verrichtingen  verantwoordde  hy  niets  aan  den 
Roomfchen  Stadthouder,  doch  bragt  evenwel  iets  in  de 

Roomfch- Keizer  lykeSchatkilt.  De'Stadthouder,  daar  over 
toornig  ,  beval  hem  om  't  leven  te  brengen ;  maar  hy maakte  zich  van  kant  ,  en  begaf  zich  met  het  geroofde 
naar  Engelandt ,  of  Bretaigne  ,  daar  hy  zich  eenen  grooten 
aanhang  maakte  ,  en  den  Keizerlyken  tytel, als  gezegt  is, 
aannam,  dien  hy  zeven  jaaren  lang  voerde,  terwyle  Dio- 
cletiaan  elders  werk  genoeg,  zoo  in  Egipten^  Galliën  ,  als 
Perficn,  enz.  vondt.  Diocletiaan  ,  die  ,  wegens  alle  deze 
onruften,  Maximiniaan  ten  Medegenoot  in  het  Keizer- 
ryk  hadde  aangenomen  ,  zond  Cunftantinus  Chlorus  wel 

tegen  Caraufius  mt ,  maar  dees  vondt  zulken  fterken  tegen- 
ftant,  dat  bei  de  Keizers,  Diocletiaan  en  Maximiniaan ,  met 
hem  een  verdrag  aangingen.  Dus  bleef  C<ïr^?///«J,  als  Keizer 

of  Koning,  in  Engehuidt  of  Bretaigne ;  daar  hy  na  de  ge- 
dachte zeven  jaren  van  Aleéius,  eenen  zyner  huisgenoo- 

ten  ,  vermoordt  wierd.  Deze  Aleélns  wierd  ook,  na  dat 
hy  omtrent  drie  jaaren  de  heerfchappy  gevoert  hadde,  van  sigon. 

Afcleptadorus  ,  Overfte  der  Lyfwachten,  om  hals  ge- Eiurof. 
bragt  :  en  na  dien  tydt  quam  dat  geweft  wéér  onder  der  coe§ Romei-  Hifi. 
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Upw.     Romeinen  gehoorïaamheir.    Boven  't  verhaalde,  wicrd 
lib  10.    Caraufius  noch  befchuldigt,    d&n  Frankifchen  cn  Saxifihcn 
Gothofr.  rooveren  den  doortogt,  om  te  ftroopcn  in  de  landen  van 

Kr. 't  Roomfche  Ryk ,  vergoft,  doch,  na  die  vcrrichtingc, 

ƒ  753-    hun  den  geplon'dcrdcn  buit  ontweldigt,  en  voor  zich  zei- ven  behouden  te  hebben. 
CAREL,  Roomfch  Keizer  de  V:  zie  K. 
CAREL,  de  Strydbaare  :  zie  K. 
CAREL  vanEGMOND,  anders  van  GELDER  : 

^' CAREL  de  GROOTE,  CAROLUS  MAGNUS, zie  K. 
CAREL  MARTEL,  Konwg:  zie  K. 
CAREL  BOISOT:  zie  K. 
CAREL  z'^ïw  BREEMEN:  zie  K. 

CARIOVALDA,  Koning,  of  liever  Opperveldt- 
heer  der iirt/«zw>ri?»;hy  wordt  de  tweede  gekent:  (^Womerus 
was  zyn  voorzaat ,  die  ontrent  den  tydt  van  Chriftus  geboor- 

te geleeft  heeft.    Hy  (CariovaUa)  was  een  dapper  Heldt ; 
gelyk  hy  ook  zoodanig  inden  flag  is  geftorven  ,  zeer  kloek- 

moedig tegen  de  CherufceK  ,  of  MaMsvelders ,  by  deWezer, 
in  't  jaar  i8  na  Chrirtus  geboorte,  vechtende:  want  deze 
veinzende  te  vlieden,  lokten  hem  met  de  zynen  op  eene 
effene  plaatzc,rondtom  met  bofch  bezet;  daar  zy,van  al- 
len  kanten  uitfpringende  ,  op  de  Batavieren  aandrongen, 

<^'i^r  door  begonnen  te  wyken  ;  weshalven  de  Cheruf- 
jiifl.l.i.  ce»  op  hen  te  feller  aanzetteden.    Toen  Cariovalda  eenen 
Leeuw,  langen  tydt  hun  gcweldt  hadt  wederflaan  ,  beval  hy  den 
Bat.  UI.  zynen,  dat  ze  met  hunnen  hoop,  in't  rondt  gefchaart,  door 
ƒ  673.   de  meenigte  der  vyanden  zouden  heen  breeken  :  hy  zelf  viel 
C.Scot.  midden  onder  hen, daar  ze  het  dikfte  ftonden,  en,  als  een 
F.Kr.f,  leeuw  Ürydendo,  is  hy,  na  veele  pylen  ontfangcn  te  heb- 
9-       ben,  en  dat  zyn  paerdt  onder  hem  doodt  gelchotcn  was, 

cindelyk ,  met  veele  omtrent  hem  ftaande  Edele  Batavie- 
7'        re»,  ridderlyk  gefneuvelt.    Taciius  noemt  hem  Dux  Baia- 

-vortim Hertog .,      Heirtogtleïder  der  Batavieren.  Anderen 
Schryvers  geeven  zynen  voorzaat  Féroweraj  den  tytel  van 
Koning.    Maar  hier  dient  aangemerkt  ,  dat  de  Koningen 
der  Duitfchen  en  Batavieren   niet  anders  dan  Koningen 
met  den  naam,  doch  in  der  daadt  alleen  maar Krygshoof- 
den,  of  Overilen  derHeiren  waren;  zie  op  BATAVIA, 
en  BxlTAVIERS.    M.  vander  Hotiven  üt^ilt  dezen  itrydt , 

en  de  doodt  van  Cariovalda  ,  voorgevallen  op  't  jaar  16. 
na  Chriftus  geboorte. 
CARTESlUS,andersDES-CARTES.(RENATUS) 

Hy  was  een  Franfchman  van  geboorte; en  in  de  fchoolen 
der  Jefuïten  opgevöedt ;  qnum  in  Nederlandt ,  was,  naar 

't  zeggen  zyner  tegenftreeveren  ,  niet  zeer  Godtsdienftig  ; 
maar  een  uitfteekend  Mathematicus  ,  en  vernuftig  Filo- 
fooph,  van  zeergroot  verftandt,  doch  met  de  religie  zich 
weinig  bekommerende;  wilde  ook,  ter  vermeerderinge 
van  zyne  Phiiofophifche  kennifle  ,  daar  omtrent  geene 
moeite  noch  diep  onderzoek  doen  :  Ten  dien  einde  ,  op 
zekeren  tydt  ,  van  eenen  vermaarden  Predikant  binnen 
Deventer^  toen  zynen  vriendt , aangcmaant ,  zegtmen,  dat 

P-jinfj^y  fpottender  wyze  liet  ontvallen:  Ik  hebbe  de  religie 
'  van  mynen Koning.  Om  zich  eenen  naam  te  maaken  ,  bedacht 
hy  eene  nicwe  of  \evniewde  Philofophy ,  die  al  terllont  eenen 
grooten  aanhang  van  fchrandere  en  niewsgierige  verftan- 
den  bequam,  ook  al  ccnige  ontroeringen  in  de  Kerken  en 
Akademién  van  Nederlandt,  zoo  wel  onder  de  Theolo- 

ganten als Philofophen, verwekte:  vermits  men  de  Godt- 
kunde  veelzins  mede  naar  deze  niewe Philofophy  fchikte, 
dat  veelen  vreemt  voorquam,  en  niet  onbekent  is.  Georg. 
Pafchius  verhaalt  ,  dat  Heer  Renatus  zich  in  't  begin  niet 
geerne  den  naam  van  Cartefius  (meer  zynen  gellachtnaam 

^  Z^e/-Crtrto  beminnende )  hoorde  geeven,  klinkende  hem 
'■«tI  r  hetFranfch  beter  in  zyne  ooren  :  zoo  dat  eenige  fpotters  , 

^"  daar  op  fpeelende  ,  hem  betitelden  ,  Philofiphe  de  Carte. 
De  zelfde  ProfelTor  Pafchius  wyft  aan,  dat  de  Heer  Des- 
Cartes  d'eerfte  vinder  van  het  voornaamfte  zyner  Phiiofo- 
phie  niet  gcweeft  is.  Hy  bekent  het  ook  zelf,  dat  zyn 
gevoelen  de  corpufculis ,  eorum  varia  figura  ,  niet  niew  , 
maar  alreeds  van  Dernocritus  ter  baane  is  gebragt  geweeft. 
üok  toont  hy  aan,  wat  Cartefius  meer  ,  de  umverfi  infini- 
i"^^  mnndorum  pluralitate  ,  ZOO  wel  den  ouden  als  nie- 
vven  Schryveren  afgeleent,  en  ontrokken  heeft.  Onlangs 
IS  er  een  Schrift  in  Duitfchlandt  uitgekomen,  waar  in  de 
Schryver  den  Philofooph  Arijioteles  a!s  eenen  guichelaar, 
en  gouchelfpeelder  handelt;  en  verder  zegt  ,  dat  hy  de 
menfchen  daar  mede  zoo  lange  heeft  bedrogen,  tot  dat 
Cartefius  hun  beter  onderrechte.  Maar  een  ander  geleerdt 
Man  nam  aan  veel  klaarder  en  krachtiger  te  bewyzen, 
dat  Des-Cartes  verre  de  grootfte  guichelfpeelder  is  ge- 
weeft:  verwytende  m.et  eenen  den  Cartefianen ,  dat  zy  zich 

andts  niet  beter  by  Cartefius  konnen  doen  gelden  ,  dan  door 
tgw.  Ariftoteles.,  op  alle  bedenkelykc  wyzen,door  te  ftryken  en 

te  heekelen.  OndertulTchen  is  't  wereldtkundig ,  dat  zyne 
Filofofie,  nadat  de  Philofophia  expcrimentalis ,  of  o^^/t-rw»- 
dende  14  ysbegeerte verder  opg<:]iomen,  en,  voornamelyk 
in  Vrankryk  en  Engelandt  ,  fterker  doorgedrongen  is , 
vry  wat  van  haare  achtinge  en  voorüandcrcn  verloren 
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'heeft,  zoo  dat'er  thans  weinige  zuivere  of  echtd  Carte*- 
liaanen  (magmcn  zoo  Ipreeken)  gevonden  worden  ;  dat 
is,  die  alle  zyne  gevoelens  volgen,  en,  als  men  zegt,  irl 
zyne  woorden  zwecren ,  gelyk  wel  in  de  naaftvoorgaan* 
de  eeuvve  ,  wanneermen  v^erfchcide  Hoogieeraars  ,  by* 

zonderlyk  in  Nederlandt,  op  d'Akademizetels  heeft  ge- zien, nevens  ganfchc  fchaarcn  hunner  Leerlingen,  die 

alles  wat  deeze  Franfche  Filofoof  haddc  in  't  licht  ge-^ 
bragt,  als  met  beide  armen  omhelfden ,  en  fpitsvinnig  ,  vol 
blakend  y vervier, verdeedigden  ; met  wrakinge  niet  alleen 
van  Arifioteles ,  en  andere  Ouden  ,  maar  van  alle  hunne 
Tydtgenooten ,  hoe  groot  ook  van  naamc  en  geicerdheit,  die 
niet  voHlagenmet  hunMeefters  gevoelen  t'zamenftemden» 
Eerft  heeft  hy  zich  in  't  landt  zyner  geboorte  ,  en,  by 
ryper  jaaren  ,  te  Parys  opgehouden  ;  naderhant  in  een 
Noordt-Hollandts  Vlekje,  niet  verre  van  omtrent 
25- jaaren  gewoont ;  daar  hy ,  onder  verfcheidc  tuftTchenreizeii 
naar  Vrankryk ,  enz.  voornamelyk  zyne  kundigheit  in  de 
Wysbegcerte  heeft  aangequcekt.    Vervolgens  is  hy,  doof 
de  beruchte  Koninginne  Chriflina  van  Zweden ,  naar  Stok- 
holm  genodigt,  vermits  zy  de  vervalle  Geleerdheit,  naaf 
zy  voorgaf,  in  haar  Ryk  weer  wilde  in  bloei  brengen, 
waar  toe  zy  ook  andere  Geleerden  beriep;  gelyk  dan  ook 
Des-Cartes  .,mtx.  zyne  niewe  fnof  van  Filofofie,  by  haar ,  tot 
het  einde  van  zynen  levensloop,  in  groote  achtinge  was. 
Dit  Flonkerlicht  der  Wysbegeerte  ,  Renatus  Des-Cartes^ 
opgekomen  in  den  Haag  van  Touraine     den  31  Maart, 
if96.  is  ondergegaan  te  Stokholm  den  i  Februarius  in  't 
jaar  165-0.  zoodat  hy  flechts  den  ouderdom  van  f4  jaaren 
bereikt  heeft.    Omtrent  zyn  verfcheiden  van  d'aarde  is 
aanmerkelyk,  dathy,  zwaar  van  de  Pleuris,  of 'tZydweg 
aaiigetaft  ,  geenzins  wilde  verftaan,  dat  hy,  naar 't  ge* 
woon  gebruik  van  't  geneezen  dier  quaalc,  wierd  aderge- 
laaten,  hoe  hard  daar  toe  aangezocht,  als  ftrydig  met  zy-* 
ne  Filofofifche  gronden  ;  waar  op  dan  de  doodt  ,  gelyk 
de  Geneesoettenaars  eenparig  voorfpelden  ,   gcvolgt  is. 
Zyn  graf  in  Zweden  wierd  met  een  loflyk  Óplchrift  ver* 
flert:  Doch  in  't  jaar  1667  is  zyn  gebeente,  ten  verzoe- 

ke van  Koning  Lodewyk  den  XII/^.  naar  Vrankryk overgevoert,  en  daar  den  3  van  Oogftmaandt,  in  de  Ker- 
ke van  S.  Genoveva,  bygezet ;  daar  hy  dan  weder  op  niew 

met  een  uitmuntend  Graffchrift  van  den  Heere  Chanuur, 
met  wien  hy  veele  briefwiffelingen  gehouden  hadde  ,  is 
vereert.    De  Werken  nu  van  dezen  vermaarden  Filofoof 
R..  Des-Cartes  in  't  licht  gegeeven  ,  komen  ons  voor  on^ 
der  de  volgende  Opfchriften  :  Meditationes  de  Prima  Phi-^ 
lofophia,  l^c.  Principia  Philofophicc.    Dtfjertatio  de  Methodo 
Dioptrice.  Meteora.  Tra6tatus  de  Pafifionibus  Anirme.  Epi" 
flola:,  3  vol.    Geometria.    De  Homine ^  de  formatione  Foe-' 
tus  ;  cum  mtis  Schuyl  ̂   de  la  Forge.    Opufcula  Pofihuma  , 
Phyfica  y  Mathematica.  Mechanica.  Regulx  ad  diredionem 
ingenti  de  generatione  animalium .  Compendttrm  Mufice.  De^ 
ze  Werken  nu  ,  gelyk  ze  ten  deele  in  't  Franfch  ,  en 
ten  deele  in  't  Latyn  door  den  Filofoof  zelf  zyn  ge- 
fchreven,  zyn  volkomen  in  de  laatfte  taaie  ,  en  voor  '£ 
grootftc  deel  in  'c  Franfch,  geyk  ook  in  't  Nederduitfch 

gedrukt. 
CARVO.  Van  deze  plaatzc  word  nergens  by  ds  m.  Atf, 

Ouden  gewag  gemaakt,  dan  alleen  in  de  Reisbefchryvin-  Not. 
gen,  die  daar  van  met  eenen  de  waare  ftantplaats  aanwy- Gerw. 
wyzen.    In  die,  welke  doorgaans  de  Reisbefchryving  van  infP.tt 
Antoninus  word  genaamt,   word  deze  plaats  geftelt      ge-  /'•iy. 
meene  Duitlche  mylen  beneden  Herenatium,  ofArenacum. 
In  de  Augsburgfche  Reiskaart  legt  dezelve  3^  gemeene 
Duitfche  mylen  beneden  Cafira  Herculis ;  zoo  dat,  als  men 
langs  den  oever  van  den  Rhyn  alle  de  bogten  omgaat  ,  2-  p-f- 
Cafira  Herculis  drie  uuren  gaans  beneden  Arenacum  legt  ,  meene 
dewyl  het  zelve  3^  mylen  boven Crtrï't/ is.  Dat  nu  de  Reis-  Duit-' 
befchryvers  aldus  langs  de  oevers  voortgaan,  blykt  over- fche 
vloedig  uit   de  tullchenwydte  der  plaatzen  die  laager  mylen, 

leggen ;  want  de  een  zegt  dat  Lugdunum  van  V  Pratorium  '><cen 
Agrippince  af  is  a  2000  fchreeden.    ^t  Pr.ttorium  v^inAIatilo 
b  3000  fchreeden.    Matilo  van  Albiniana  «  5-000  fchreeden  : 
waar  uit  een  ander  <1  looco  fchreeden  optelt.    Doch  by  ̂ 
aldien  men  recht  toe  gaat,  en  de  bogten  niet  omtrekt, 

zal  men  van  Lugdunum  tot  aan  Albiniana  niet  meer  heb-  i^'^^'' 
ben  dan  e  8000  fchreeden.    Insgelyks  zyn'er  van  Arena-^^*' 
cum  tot  aan  Cafira  Hercnlis ,  langs  de  kruinme  draaijingen  '^^ ̂ 
van  de  Rivier  ,  byna  f  9000  fchreeden  ;   hier  van  daan  ̂ ^^ï' 
tot  aan  Crtrt'o  g  15000  fchreeden  ,  en  in  het  geheel  >>  22000  g'' j'^L 
fchreeden.    Doch  by  aldien  men  den  wech  recht  toe  ' 
neemt  ,  zal  men  tuflchen  deeze  twee  verfte  plaatzen  f^i. 
nauwelyks  '  17000  fchreeden  hebben.    Carvo  is  derhal- 

ven  geweeft  daar  nu  ter  tydt  lUa^Utift  is  ,   zynde  de  of  drie* romp  van  een  oudt  flot  ,  het  welk  dus  genaamt  is  van  uren 
een  niewe  graft  ,  die  niet  voltrokken  is.    Indien  men  gaans. 
eenige  reden  moet  geeven  van  de  vcranderinge  des  naams ,  g3i. 
gevalt  my  deze  het  allerbefte,  dat,  daarin  het  eerft  een  mylen, 
kleine  gruppel  ,  of  floot,  in  de  landtstaale  een  ftarlJC/  is  h  fi. 
gcweelt,  om  het  water  uit  de  rivier  te  leiden, daar  nader-  myUn, 
hant  een  graft  is  gemaakt ,  by  de  Batawers  een  wyk  genaamt ,  i  4i. 
die,  omdatze  niew  ca  ünvoltooit  bleef,  den  naam  vanwj'^w. 
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llLUnnïl  gekregen  heeft.    Maar  dewyl  wy  de  gclcgentheit 

v:in  dc  plaats  vry  wel  aangcwcïen  hebben,  ïal  het  nie- 
mant,  denke  ik  ,  ons  qualyk  afneemen  dat  wy  op  de  bc- 
namingc  eenige  ïinlpceling  maaken.     Doch  zy  lyn  het 

rpoor  al  heel  bylU'r  ,   die  willen  dat  ons  Carvo  de  Stadt 
<öjaVlC  ly,  leggende  buiten  de  grenv.en  der  Batawcre»,  op 
deii  ilinker  oever  van  de  Alazc,  omtrent  47  niylen  ,  of 
7es  uurcn  gaans,  van  Arenacum:  en  dit  om  geene  andere 
reden,    als  omdat  dc  benaming  eenige  overeenkomrt 
heeft;  die  by  hen  van  dat  gevvigt  is,   dat  zy  alle  moeiten 
aanwenden,  en  alle  landtpaalen  verzetten,  om  deze  dwa- 

lende nieening  Handt  te  doen  grypcn.   Want  by  aldicn 
men  de  gelegentheden  der  plaaticn  aan  den  klank  en  het 
gcluidt  alleen  moet  toetzen  ,  zoo  is  het  te  verwonderen 
dat  zy,  wegens  noch  veel  grooter  overecnkomfte  van geluidt, 
niet  liever  verkooren  hebben  ilinrpm/  ftailJCUbOUft  /  of 
ïitUbcrIjfim  in  het  nabuurige  Klcefslandt  :  of  lOtecVlfrlanbt 

DeVet.  beneden  3i>0frtim/ op  het  Batavver  cilandt  zelfs.  Gelyk 
Bek.      Miuviistw  Heiiterus  fchroomeloos  gedaan  hebben,  die  van 

lib'xx.    Cajlra  Hcrcitiis ,  «i^rdtdcuë  of  "Jllrfhcl  maaken  jwelke  plaatzen ctif  6.    omtrent  zoo  ver  van  malkanderen  leggen,  als  deze  gan- 
fche  Batawer  reize  is,  die  in  de  Reisbefchryvingc  en  de 
kaart  aangeteekent  wordt.    Immers  kan  ieder  een,  die 
ïeekerheit  wil  (lellen  boven  het  geene  alleen  wat  Ichyns 
heeft,  wel  zien,  dat  al  wat  in  die  aanteekening  ilaat, 

geenzins  moet  gezogt  worden  buiten  de  grenzen  der  Ba- 
tawere».    Nopende  nu  de  natuur  of  eigenlchap  van  de 
plaats,  hebbe  ik  niets  by  te  brengen:  laat  het  derhalven  on- 
bepaalt  of  het  een  Schans  is  geweeft ,  of  een  Dorp,  of 
een  Voorraadthuis,   of  een  Stadt,  of  eindelyk  een  Stal 
om  de  vracht  te  veranderen  ,  of  wel  een  Herberg. 

Mtlng      CASPINGIUM.    Deze  naam  is  men  alleen  ver- 
fchuldigt  aan  de  Reiskaart  der  Pciai/igers ,  te  gelyk  met 

Germ.    de  gelegentheit  van  de  plaats,  waar  in  echter  de  plaatfny- 
iw/P.i.^er  eenigen  milïlag  heeft  gehadt,  dewyl  hy  tulfchen  de 
ƒ!.  i8.     pleilterplaats  (ma/jjio)  van  Nicivmeegen  aan  den  twaalf- 

den mylfteen  ,    en  Cafpiyigium,   van  den  weg  die  aan 
den   overkant  langs   den  oever  van  den  Rhyn  loopt, 
Grinnes  heeft  ingevoegt  ,  welke  plaats,   gelyk  uit  Taci- 
tus  blykt,  naar  de  andere  zyde  moet  overgebragt  worden. 

Als  wy  dan  Gr'iKnes  met  zyne  6ooo  fchreeden  (dat  is  ij. 
myl )  hier  wech  genomen  hebben,    komen  'er  18000 fchreeden  (dat  is  4;  mylen,  of  zes  uuren  gaans)  tuflchen 
de  pleilterplaats   genaamt   aan   den    twaalfden  myl- 
fteen  ,  en   Cajpingiuyn  ,   die  recht  toe  recht  aan  naar  de 
zee  uitkomen  by  ̂fpercil  ;   een  Steedtje  dat  weleer  ge- 
ftaan  heeft  onder  de  heerfchappyc  van  het  gefligt  van 
Arckel  ,   behoudende  noch  vry   wat  van  den  voorigen 
naam.    Want  het  is  eene  zeer  oude  manier  van  de  Ger- 
manifche  volkeren  ,   die  in  Zwaben Bcijeren  ,  en  by  an- 

dere nabuuren  van  den  Dunauw  noch  in  gebruik  is  ,  dat 
zy  zeer  dikwyls  blazingen  aan  de  woorden  voegen,  en 
wel  meeü  verdubbelt,  en  zoo  hardt,  dat  ze  weleer,  voor 
de  geenen  die  Latyn  fpraken  onuitfpreekelyk  waren ; 
gelykze  nu  ook  noch  voor  ons  zyn.  Zy  hebben  nu  deze  bla- 

zingen der  naamen,  door  voorzetting  van  eenige  letteren, 
wonderlyk  verfcheiden  gemaakt:    tot  een  voorbeelt  hier 
van  kunnen  zyn  ,   Loduvicus  en  hotharitis ,  Hlodyvicus 
Hlotharius ^  Chlodovicus  Chlotarius.    En  men  moet  denken 
dat  op  eene  gelyke  wyze  gehandelt  is  met  het  woort^fpe= 
reu  ;  het  welk  zy  ook  l^ajjpecm/  ̂ (jaöpcccii /  en  «CaSijpc- 
tCIl  hebben  uitgefproken  ;  van  welk  laatlte  de  Romeinen 
hun  Cafpingium  gemaakt  hebben ,  daar  aan  hangende  den 
uitgang  INGEN,   die  door  ganfch  Duitfchlandt  van  een 
zeer  gemeen  gebruik  is.     Dit  Afperen  nu  is  gelegen  aan 
den  flinker  oever  van  de  jL/»^<?,  zynde  een  traagloopend  ri- 
viertjen  ,  het  welk      myl  hier  van  daan  by  Gorinchem  in 

den  Waalftroom  valt.    Het  word  ook  van  Junius^'m  zyn Batavia,  Gafpera  genoemt. 
CASTERCHEM,   een  Dorp  van  KennemerUndt 

noch  in  wezen  met  den  zeiven  naame,  leggende  twee 
uuren  gaans  van  Alkmaar  naar  het  Weiten.    Didcrik  de  V. 
meldt  in  zynen  Giftbrief  van  het  jaar  1083.  dat  zyn 

f ■},()>     Over-Grootvader  //r»a/fa;  hier  eenige  landen  gefchonken 
heeft  aan  het  Kloolter  wmEgmondt:  en  Melis  Stoke  fchryft 
dat  Sifridus,  de  zoon  van  Amulfus ^  een  vrouw  hier  van 
daan  heeft  gehadt ;  Zie  verder  op  CASTRIGUM. 
CASTERLE  by  Breda;  zie  K. 
CASTERLE  by  denBofch  in  Kempenlandt ;  zie  K. 
GASTRA  HE  RCU  LIS;  zie  op  ARCKEL,  (de 

BURGTvan)cn  KNODZENBURG  by  Nievjmee?en. 
GASTRA  HERCULIS.  De  legerplaats  van  Her- 

cules. Onder  de  zeven  Heden  van  den  ̂ /jv»,  van  welke 
Keizer  Julianus  de  omgeworpe  verten  met 'er  haaft  weêr 
heeft  laaten  opmaaken  ,  noemt  Ammianus  MarcelUmts  de 
ftadt  die  het  laagfte  lag,  Caftra  Herculis,  waarvan  nie- 
mant  te  vooren  ooit  iet  gemcldt  heeft,  zoo  dat  men 
ganfch  niet  weet  wie  die  Uerculis  geweeft  is,  die  voor  de 
verwoefting  de  eerlte  ftichter  daar  van  zou  geweeft  zy«. 
De  boeren  die  aan  den  Ilinker  oever  van  den  Rhy»  woo- 
nen  ,  ter  plaatzc  daar  deze  oever  uitzicht  heeft  naar  de 
Drnfiaanfche  grift,  verhaalen,  uit  overleveringe  van  hunne 
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voorouderen,  dat  Tihenusy  de  broeder  van  Drwy?//,  eene 
Sterkte  by  hen  gebouwt  heeft  ,   dewelke  hy  den  zclvcn 
naam  heeft  gegeven  ,  die  het  eilandt  Melite  of  Mattha 
heeft.    Nu  meene  ik  dat  het,  uit  geene  wy  hier  boven 
op  het  woord  Burginatium  hebben  aangewezen  ,  genoeg- 

zaam blykt  ,  dat  de/e  Burgt  gelegen  heeft  binnen  het  Ba- 
tawcr  Eilandt.     Want  het  begin  van  de  Drujiaanfche  grift 
is  net  zoo  veel  duizent  fchreeden  van  Nietumeegen  ,  als 
men  in  de  Reiskaart  van  Peutingcr  vindt  tuflchen  die  (tadt 
en  Cajlra  Herculis  ,    namentlyk  8000  fchreeden  (dat  is 
twee  mylen.)    En  met  deze  twee  vaftigheden ,  leggende 

op  dien  kant  van  den  Rhyn,  hcthJuUa-fius  gcoordeelt  dat 
het  Batawer  eilandt  genoeg  beveiligt  was  tegens  de  Cha- 
maven Salaricrs ,  en  andere  Barbaaren ,  die  het  van  den 
overkant  onlangs  befprongen  hadden:  zoo  dat  hy  van  al- 

le dc  Sterkten  die  meer  naar  beneden  lagen,  en  ten  tyde 

van  T'acitHs  verfcheiden  in  getal  waren,  geene  weder  op- 
gebouwt  heeft  :  zynde  zulks  een  zeker  bewys,  dat  de 
vriendfchap  en  vrede  met  de  Vriezen.,  die  langs  den  Rhyn 
daar  van  daan  tot  aan  de  Noordtzee  woonden  ,   valt  en 
beltendig  is  geweeft  ;    onder  welkers  befcherming  hy 
derhalven  den  oever  van  de  Drufiaanfche  grift  veilig  heeft 
kunnen  laaten;  op  dat  zy,  die  deze  overgetogen  waaren, 
ook  niet  zouden  kunnen  voorttrekken  tot  aan  de  Bata- 
wers  en  den  Rhyn,  die  de  grenspaal  des  Ryks  was.    De  Cfr»».ji 
Heer  Alting  oordeelt  verder,  dat  de  zeer  fchrandere  Heer  ̂ ntiA 
Philippus  Cluverius  al  te  veel  vryheit  neemt,   als  hy  de  lib.  uil 
boven  aangehaalde  Reiskaart  op  twee  plaatzen,  tuflchen  c/j/». kIj 
Niewmcegen  en  Leiden,  tracht  te  verbeeteren.  Hy  ftaat  toe  U'fi.if^ 
dat  'er  een  misflag  is  begaan,  dewyl  het  vmTacitus  zonne-  v  cwf 
klaar  blykt,  dat  het  \\ckGriKnes  gelegen  heeft  aandendyk  2.o.nj( 
van  Dritfus,  die  langs  den  Rhyn  liep:  en  dat  het  derhal-  1 
ven  nootzaakelyk  moet  gebragt  worden  aan  den  weg, 
die  langs  den  rechter  oever  van  den  Rhyn  loopt.  Hy 
toont  aan  dat  in  deze  Reiskaart  twee  wegen  aangeteekent 
worden,  loopende  het  geheelcBatawer landt  alleen  door: 
dat  Cluverius  zig  geweldig  vergift ,  dat  hy  alle  de  plaatzen 
hier  gemeldt  in  eene  geheel  andere  order  fchikt,  en  wel 
zoo  buitenfpoorig  ,  dat  hy  fomtyts  de  Batawer  grenzen 
overfpringt,  zich  latende  verblinden  door  eenige  gelyk- 
luidende  benamingen,  even  eens,  als  of  Carzio  de  (©jatie 
was,  Levefanum,  %e\MCn  /  Lauri  ,  %eCti}a\X\  /  Cafpingium 

•iBicfTmbucg ;  TabU,  'JKbla^;    welke  giflingen  hyalt'za- men  oordeelt  los  en  onzeker  te  zyn:    doch  datmen  in 
het  afmeeten  van  tuflTchenwyttens  der  plaatzen  niet  recht 
aan  moet  gaan ,  maar  de  kromten  der  rivieren  meede  ree- 

kenen.   Verders  meent  hy  dat  de  plaats,  daar  weleer  de- 
ze legerplaats  (Caflra)  cn  't  fteedtje  vzn  Hercules  is  geweeft, 

hedendaags  iBaïÖlirg  genaamt  word;  in  welk  woordt 
immers  noch  eenig  overblyfzel  is  van  de  oudevefting; 
want  25ur3  een  vaftigheit  betekent,  waar  van  de  25ucge=! 
meellcr^  {Burgomagijlri)  by  oudts  genoemt  zyn.  Ver- 

volgens maakt  hy  verfcheiJe  gillingen,  of  niet  deze  bena- 
ming van  Hialblirg  afkomftig  zy  van  het  Phenicifch  woordt 

MALCAM,  MALCHUS,  of  MALICA,  en  zooveel  Jerm 
beteekent  als  Malicartba ,    in 't  Griekfch  Heracleopolis  ,  xixix 
dat  is  Hercules  ftadt;  dewyl  men  doch  zegt,  dat  Hercules  w.  i. 
zyne  pylaaren  zou  gezet  hebben  op  een  zeeker  Eilandt 
van  de  Noordzee :   cn  voornamelyk,  dewyl 'er  in  yQ,x.Gem. 
fcheide  geweften  van  Europa  plaatzen  gevonden  worden,  ̂ "/-S 
die  van  deze  Syrifche  of  Phenicifche  benaming  hunne  af- 
kom.ft  fchynen  te  hebben  ;  als  het  Eilandt  Malta  of  Milc 
the  in  de  Middel landtfche  zee  ,   Malicha  of  Mallega  in 
Spanjen,   Malmedy   in  Vrankryk  ,   Maldon  ,  Mailings 
Malpas,  Malton,    in  Britanniën,   en  in  Duitslandt  zelfs 
liBalmuyeii/  JiBalcöin/  B5aïclf)0\x).    Ook  meent  de  zelve 
Schryver  ,   dat  de  benamingen ,  waar  mede  Hercules  aan 
deezen  kant  des  Rhyns  geèert  is  geweeft  ,   als  Magufanus 
en  Saxanus ,  aan  Hercules  van  "Tyrus  alleen  eigen  zyn.  De 
/»/fr//;tó»hiervanopgroote  fteenen, gelyk  dezelve  in  ver- 
fcheide  geweften  der  Nederlanden  gevonden  zyn ,  kan  men 
nazien  in  het  werk  van  den  Heere  Alting  zelf,  naardien 
wy  hier  van  den  inhoudt  maar  kortelyk,  zoo  verre  die 
tot  het  oogwit  van  dit  werk  ftrekte,  hebben  voorgedraagen. 
GASTRA  ULPIA.  Van  deze  plaats  fpreekt  de  Heer 

Alting  ook  wydloopig,  en  toont  aan  dat  dezelve verfchei-  tingïl 
de  «'naamen  heeft  gehadt,  en  gelegen  heeft,  niet  omtrent  ctrm. 
de  Maze  ,   maar  aan  den  Rhyn,   naar  het  verhaal  van  inf.P 
Ammianus  Marcellinus  ,    tuflxhen  Nivefium  en  Quadribur-  ̂ .30. 
gijtm  ,  of,  gelyk  het  Reisboek  heeft ,   tuflTchen  Vetera  en 
Burginatium.    Doch  Ptolemaus  ftelt  dezelve  iMiïchcnBata- 
vodurum  en  Colonia  Agrippinenfis  (ifteuleil)   en  wel  j'oooo 
fchreeden,  dat  is,  \    mylen,  van  de  eerfte  plaats;  41000 
fchreeden ,  dat  is ,  lO;  mylen  ,  van  de  laatfte.    Tacitus  telt 
60000  fchreeden  ,  dat  is,       mylen  tyxffchen  Ara  Ubiorum 
oï  Bonna  {Bon)   het  welk  iiooo  fchreeden,  dat  is,  2| 

mylen  boven  Keulen  legt,  en  tulfchen  Vetera;  zoo  dat  'er dan  tuflchen  deze  plaats  en  Colonia  Agrippinenfis  ,  maar 
49000  fchreeden  zouden  zyn  ,  dat  is,  12^  mylen.  Maar 
dit  verfchil,  en  diergelyke  meer,  die  men  in  de  reiskaar- 

ten en  boeken  vindt,  oordeelt  de  Heer  Alting  dat  om- 
trent de  waare  gelegentheit  van  deze  plaats  geen  twyfe- 

ling 
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ling  kunnen  vcroorïaaken :   want  dat  4,c?e  plaats ,  ge- 
naamt  Caflra  Ulpia  of  Vetera  ,    zckcriyk  gelegen  heeft 
j-oooo  fch reeden,  dat  is,  lij-mylen,  h^ne^QU  Keute», 
en  omtrent  38000  fchreedcn,  dat  is,  9;.  mylen  boven  de 
üti^tBatavodurura  of  SSatenburtJ.    Tachns  fchryft ,  dat  'er 
Augnjlus  de  eerfte   grondtlegger  van  is  geweeft  ,  als 
ook,  dat 'er  twee  Legerplaatzen  van  hem  ïyn  gemaakt 
voor  twee  Keurbenden ;  voor  d'  eene  op  eeneirheuvel , 
en  voor  d'  andere  op  de  vlakte  ,  om  door  dit  krygsvolk, 
daar  in  de  winterlegeringen  zynde  ,  Germaniën  te  be- 

dwingen en  in  teugel  te  houden.    Dat  deze  legerplaats 
naderhandt,  als  'er  meer  andere  langs  den  Rhyn  gemaakt 
waren  ,  zelfs  by  het  leven  van  Auguflus  ,  den  naam  van 
Vetera  (dat  is,  de  OUÖe  legerplaat;^)  gekregen  heeft.  Het 
blykt  uit  zeer  klaare  bewysflukken ,  dat,  voor  de  nedcr- 

■  laag  van  Varus  ,  de  achttiende  en  negentiende  Keurbende 
hier  overwintert  hebben,    Van  de  achttiende  heeft  men 
een  uitmuntend  Graffchrift  opgerecht  by  Vetera.,  daar  de 
zelve  plag  te  overwinteren,  ter  eere  van  een  voornaam 
Hoofdt  van  die  zelfde  Keurbende,  die  daar  op  ftaat ,  ver- 
fiert  met  zyne    kry|stooifelen  ,    namelyk ,    de  eike- 
loofs-  of  bugerkroon  ,    de  halsketen  ,    de  behangfels  , 
de  armringen,  de  onbeflage  piek  ,  of  Haf,  het  vaandel. 
Deze  fteen  is  noch  hedendaags  te  Bergendaal eene  luftige 
plaats  niet  verre  van  Kleef te  zien  op  de  zelve  wyze,  als 
die  in  de  nevensgaande  Print  verbeeldt  wordt.    Van  de 

andere,  of  negentiende  keurbende  getuigt  T'aatus.,  dat  die in  den  zeiven  oorlog  van  Vams  gefneuvelt  is ,  en  ook 
haaren  Arendtftang  verlooren  heeft,  dien  Cafar  Germani- 
CHS  naderhandt  weergekregen  heeft;  waar  op  de  geleerde 
Schryver  oordeelt  dat  zeekere  oude.  verzen  zien,  van 
Cluverius  aangehaalt :  doch  met  eenen  keurt  hy  af,  als 
verdicht,   zekere  hfcriptie,  waar  in  van  de  vyfde  Keur- 

bende gewag  word  gemaakt.    Want  dat  deze  Ollbe  leQCt- 
plaat^  (Caflra  Vetera)   voor  de  belegering  van  Claudms 

Civilis  nooit  befprongen  is  geweeft,  en  zy  toen  in'teerft 
dnpper  verdedigt  is  van't  krygsvolk,  maar  niet  van  de  ne- 

gentiende, maar  van  de  vyfde  en  veertiende  Keurbenden, 
zoo  dat  men  niet  hier  ,  maar  ver  hier  van  daan  ,  ter 
plaatze  daar  QuiKtilius  Varus  lync  legerplaats  heeft  gehadt,  , 

en  daar  C<vfar  German'tctis  zes  jaaren  daar  na, de  beenderen  ' 
van  drie  Keurbenden  heeft  laaten  hegraaven,  het  gemee- 
ne  graf  van  deze  Krygsluiden  moet  zoeken.    Verder  be- 

moeit zich  de  Heer  Alting  om  deze  Gxzf-hfirlpie  te  ver- 
anderen en  te  verbcetereii ,  die  hy  echter  houd  verdicht  te 

2yn,om  verfcheide  redenen,  te  lang  hier  op  te  haaien.- 
Vervolgens  wyll  hy  aan,  dat  de  Onderveltheer  iV/z/zw/aj 
Lupercus  het  bewindt  gehadt  heeft  over  het  Winterleger; 
van  de  twee  Keurbenden  te  Vetera  :  en  dat  hy,  in  het  be- ; 

gin  des  oorlogs  van  Claudhis  Civilis,  het  llcedtje,  dat' 
in  vredenstydt  niet  ver  van  de  legerplaats  was  gebouwt,' 
afgebroken,  maar  de  borftweer  en  verfchanfing  van  de 
legerplaats  zelfs  verüerkt ,    en  daar  in  gelegt  heeft  de, 
vyfde  en  veertiende  Keurbende;  die,  na  dat  zy  het  vin- i 

nig  bel^ormcn  van  Civilis  dappcrlyk  afgellagen  hadden,' door  honger  geprangt  7,ynde  ,   zich  zeiven  fchandelyk 
hebben  overgegeeven ;   dewyl  zulks  de  meefte  van  hen  i 
het  leven   heeft  gekeft,  nadat  de  legerplaats,  door  eene; 
meer  dan  barbarifche  trouwloosheit,  geplundert  en  ver-; 
brandt   was.     Dat,  na  het  eindigen  van  dezen  oorlog  ,| 
de  ftadt  en   legerplaats,   naar  alle  waarfchynlykheit ,  | 
weer  opgebouwt  zyn  ;  immers  voor  dat  'Trajamts  van  Ner- 
ia  tot  Landtvoogt  van  Germaniën  gezonden  wierd: 
dewyt  deze  gcene  andere  als  Over-Rhynfche  (leden  heeft 

hei  bouwt.     Dat   T'rajamis  ,    nu   Keizer  zynde  ,  hier twee  niewopgerechte  Keurbenden  heeft  gelegt,  en  die 
beide  naar  zynen  naam  genoemt,  als  d'  eene  de  Trajaan- 
fche  ,  en  d'  andere  d'  Ulpijche;  van  welke  d'  eerfte,  die 
te  vooren  Secunda  wierd  genoemt  ,  te  Antunnactrm vyf 

mylen  boven  öe»,  is  gelegt;  en  de  andere,  of  d' Ulpifche, 
die  te  vooren  T'ricefima  was  gcnaamt,    in  de  legerplaats Vetera.    Derhalvcn  is  de  toeüant  van  deze  plaatze,  die 
ten  huidigen  dage  waerdt  is  in  acht  genomen  te  worden  , 
dusdanig  geweell,  dat 'er  niet  verre  van  de  legerplaats  een 
Steedtje  heeft  gelegen;  en  de  legerplaats  van  de  eene  Keur- 

bende op  eenen  heuvel ,  en  die  van  d'  andere  op  de  vlakte  was 
gefchikt.  Deze  ftadt  word  hedendaags^^èailteilgenaamt ,  naar 
detreffelyke  Kerk  die 'er  is  (ad  Sar/élos  Martyres )  zan  deH. 
Martelaarcn  gcwydt,  doch  heeft  zoo  veel  oude  Gedenk- 
ftukken  niet  als  de  Legerplaats.  Omtrent  een  vierendeel 
myls  hier  van  daan  verheft  zich  een  heuvel  zoo  zachtjes, 
dat  men  het  nauwelyks  kan  merken  ,  doch  loopt  by  den 
Rhyn  fteil  af,  welke  ©oiflcnbctg  word  genoemt,  daar 
hy  te  vooren  Daiifcljniticirg /  dat  is,  de  Berg  van  Varus., 
is  geweeft;  gelyk  Pighius  niet  onwaarfchynlyk  gift.  Aan 
den  voet  van  dezen  heuvel  naar  het  Noorden  is  eene  diepe 
vlakte,  die,  door  de  menigvuldige  overftroomingen  van 
de  rivier,  gemeenlyk  vol  modderig  water  ftaat,  en  daar- 

om van 'T^jaV^j  en  anderen  een  poel  of  iroek  word  genaamt. Want  rechte  broeken,  moeren,  of  veenen  heeft  men  hier 
rontom  nergens  meer:  en  zoo  'er  ooiteenige  zyn  geweeft  , 
moeten  dezelve  al  voorlange  door  het  water  of  't  vuur 

C  A  S   C  A  T  ipf 

verteert  zyn.  Aan  den  Zuidkant  nu  is  het  tweede  ge- 
deelte van  de  Legerplaats ,  op  den  v  lakken  grondt ,  geweeft; 

daarde  Rhyn,  den  oever  allengskens  inllokkende  ,  zeer 
veele  Oudtheden  in  deze  en  de  voorige  eeuwe  ontdekt 
heeft  :  die  zoo  klaar  aanwyzen,  dat  hier  langen  tydt  de 
Legerplaats  van  de  dertig fle  Ulpijche  Keurbende  is  geweeft, 
(LEG.  XXX.  ULPIiE.)  dat  men  aan  het  verhaal 
van  Ptolema:us  ,  en  het  Reisboek  niet  meer  twyfelen  kan. 
De  Duitfchers  hebben  deze  plaats  25eCtli)ClU  genoemt,  als 
of  men  zeide  ©etrtjeill/  dat  is,  volgens  het  oordeel  van 
Pighitts,  VETERUM  Jitus,  het  Ijeim  of  ïjtem /  dat  is 

't^Diiöc  3Leget :  in  welk  woordt  zy  de  letter  R  verzet 
hebben ,  gelyk  in  meer  woorden  gebruikelyk  is  ,  en  de 
V  als  een  B  naar  hunne  wyze  uitfpraken.  Ten  bewyze 
▼an  dit  alles  brengt  de  Heer  Alting  verfcheide  Infcrip- 
tién  by  ,  die  daar  ter  plaatze  gevonden  zyn  in  marmcrc 
fteenen ,  waar  mede  Vorft  Maurits  van  Najjauw  zyn  25cC== 
ijenbal  verliert  heeft  :  welke  Infcnptiën  van  de  13evel- 
hebberen  en  Krygsknechten  der  dertigfte  Keurbende  te 
Vetera  gezet  waren.  Laaten  zy  nu  heene  gaan,  (zegt  de 
Heer  Alting  tot  befluit)  die  de  geleerde  wercldt  tot 
noch  toe  hebben  zoeken  wys  te  maaken  ,  dat  GASTRA 
ULPLA  feu  LEGIONIS  TRICESIM^  ,  de  Ulpifihe 
Legerplaats ,  of  die  van  de  dertigfle  Keurbende ,  in  het  landt 
der  Bataweren  is  geweeft  ,  li  myl  van  de  fcheidinge  des 
Rhyns  ,  ter  plaatze  daar  nu  het  Dorp  CóllI  of  ïtelll  legt; 
waar  van  hier  na  gefproken  zal  worden. 
CASTRICUM,KASTRICUM,ook  CASTERCUM,  Brugm. 

envanoudts  CASTICHEM,  eenDorp  enHeerlykheit  in  *""'f  ̂ • 
Hollandt  ,  onder  Kennemer landt.  Het  landt  tuflchen 
Egmondt  en  Kafiricum  is  het  al lerlaagfte  van  geheel //o/- 
landt.  Wanneer  felle  ftormwinden  de  zee  over  dyken  en 

dammen  joegen,  plagten  deze  Landen  meeft  altyt  onder  ̂ '^'^ 
water  te  geraaken.  Kort  voor  't  jaar  1100.  ontftont  'er 
een  geweldigen  haat  tulfchen  die  van  Egmondt  en  Cafiri- 
cum  ,  by  deze  gelegenheit :  de  Egmonders  maakten  eenen 
zeer  zwaaren  dyk,  om  dat  hunne  landen  laager  lagen, 
dan  der  anderen  ;  vreezende  voor  eene  geheele  over- 
vloeijinge,  en 't  verderf  daar  uit  gevolgelyk  :  de  zee,  door 
dien  dyk  gefchut,  overftroomde  in  den  volgenden  win- 

ter al't  landt  Aer  Caflricummercn ,  en  daar  by  niet  weinige 
huizen  om  verre  fmytende.  De  laatften  daar  over  als 

woedende  tegen  ó,""  Egmonders ,  vernielden  hunnen  dyk; 
echter  wierden  die  van  Egmondt  ,  door  't  waaijen  van 
eenen  fterkafzettenden  windt ,  bewaart,  van  door  den  vloedt 
ingezwolgen  te  worden:  het  welk  de  Egmondtfche  Mon- 

nikenvoor een  mirakel  rekenden ,  en  fchreven  d'  eere  daar  ̂ "Ü^^ 
van  toe  aan  de  Reliquiën  van  hunnen  St.  Albert.  Kort 
daar  na  wierd  de  dyk  hermaakt,  en  Adelbert ,  Abt  van 
Egmondt,  liet  eene  graft  graaven,om  de  kracht  der  golven 

daar  door  te  breeken  en  af  te  wyzen.  Dit  viel  al  weer  ■'"'^■^^* tot  nadeel  Aer  Caflricummeren  uit,  die,  terwyl  zy  toen  vry 
ftcrk  in  magt  en  rykdom  waren ,  met  een  deel  gewapen- 
den  toefchoten,omden  Abt  hier  m  te  verhinderen ,  die , op 
hunne  aankomft  ,  met  de  zynen  de  vlucht  nam  ,  evenwel 

niet  zoo  ,  of  die  van  Caflricum  achterhaalden  'er  eenigen 
van,  die  zy  ter  neder  hiewen  :  gelyk  ook  alle,  die  nader- 

handt in  hunne  handen  vielen,  d'  uiterfte  fmaadt  moften 
uitftaan.  Wy  vinden  het  endt  van  dezen  woedenden  twift  idem 
niet;  vermoedelyk  zal  GraveF/om,  tot  zyne  jaaren  ge- Vof. 
komen  ,  dien  nedergelegt  hebben.  Caflncum  heeft  Kerk  ibid. 
en  Predikant,  die  te  gelyk  Heemskerk  bedient,  ftaande /'.7-t. 
onder  't  Clallis  van  Haarlem,  in  't  Hoog. 
CASTRICUM,  (PANCRAS  VAN)  geboor- GW^. 

U'g  vzn  Alkmaar ;   hy  wierd  Penfionaris  te  Groningen,  en^"^^ 
Raadtsheer  in  den  Hoogen  Raadt  in  Hollandt:  heeft  in  de  ̂   Kr. 
Latynfche  taaie  befchreven  een  zeer  nauwkeurig  boek,^^-J' 
van  alle  Schryvercn,  zoo  van  Hollandt,  Zeelandt ,  Utrecht, 
&c.maar  het  is  (onzes  wetens)  tot  noch  toe  niet  in  druk 

gekomen  ;  alhoewel  'er  al  voor  veele  jaaren  ,  van  niet^"^°^' weinige  Geleerden  ,  naar  verlangt  is.    Hy  ftorf  omtrent 
het  jaar  1620. 
CATHARINA  VAN    KLEEF,    dochter  van  Po,jta>ü 

Adolf ,   Hertog  \an  Kleef,  en  Grave  van  der  A/^r/^,  Ge- Geld  gef. 
malinne  geworden  van  Arnoud  van  Gelder  en  Zutphen  ̂   z.D, 
tot  zyn  groot  ongeluk  :  zy  was  niet  alleen  trots  ,  en  f.xoo. 
pochte  op  haaren  ftam,  als  afkomftig  van  Koninkglyke  154- 
Voorouderen;   maar  verachtte  daar  by  noch   die  van  ̂ sö. 
haaren  man  Hertog  Arnoud ,  fchoon  niet  min  van  door-  ̂ Si. 
luchtige  Voorouderen  voorzien ,  dan  de  haare;  daarenbo- 
ven  hitftc  zy  zynen  en  haaren  zoon  Adolf  teg&n  den  Va- 
der  op,  verriedt  Arnoud  zelfs;  en  was  oorzaak  dat  hy  in  ̂  

eene  elendige  gevangkenille  van  Adolf ,  hun  beider  zoon ,  „•/^"•^ 
gezet  wierd;    zie  daar   van     op   ARNOUD,   en  „'v 
ADOLPHVAN  EGMONT,  HERTOG,  &c.  Einde- Jjj^;^ 
delyk  is  deze  heillooze  Vorftinne,  na  dat  ze  niet  dan  al  i„  annal 
te  lange  geleeft  hadde,  geftorven;  maar  wanneer  is  ons  ̂ i;,^. 
onbekent :  doch  ,   naar  Teffenmachers  zeggen  ,   zou  het 
op  't  Huis  te  Lobcth,  in  't  jaar  1476.  zyn  gefchiedt  ,  en 
zy  by  haare  Voorouderen  te  lyefel ,  in  't  Carthuizer 
Kloofter,  begraaven. 
CATHARINA  VAN  BOURBON,  Gemalin- Bb  z  ne 
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itc  van  don  bovengcmcldcii  //</u//'A  ,  den  wederfpannigcn 
200I1  van  Hertog  Aruon.l ,  en  Catharina  va»  Kleef,  in  de 
voorige  poll  genocnu  ;  7.ie  oük  op  ADOLF  van  GEL- 

DER, en  van  EG  MOND.  Hy  hadde  haar  niet  lang  ; 

want  zy  üverleedt  den  21  May  in  't  jaar  14Ó9.  en  vvierd 
te  Au-iyw«v(^cw  ïecr  heerlyk  ,  in  St.  Stevens  Kerke,  be- 
graavcn ;  xy  legt  op  haar  graf,  naar  't  leven  afgebeeldt  , 
met  gevouwen  handen :  rondtoni  zictmen  ïeventien  wa- 

pens ,  zoo  van 's  Vaders  als  Moeders  zyde:  namelyk 
Bourbon Auicr^nc Brabaudt  cn  Limburg.,  l  'rankryk Briga, Vahis  ,  Keizer  Lodeivyk  Hertog  van  Bei/ere»  ,  ïlettegotiw , 
en  Hollandt\  ais  Bourgugru- Bohème».,  Forejl .,  in  het 
Delfinaat  ;  Auvergtie  .,  Armatnjak.,  Vlaanderen.,  Vrankryk, 

cn  Berry.  Haar  gellachtregiftcr  voegen  wy  in  't  kort  al- hier dus  by.  Loms  én  IX.  de  heilige  gebynaaint,  Koning 
van  Vrankryk  ,  hadt  gewonnen  Phtltps  de  III.  zynen  na- 
ïaat  ,  ew  R'jbert  Qv:\\c  \^\\  CldirmoMt;  Robert  won  Lottts , 
ccrften  Hertog  \M\Bot(rboyi\  dcc^wow  Petrus .,  ook  Hertog, 
enz.  zynzoon  was  Lums  de  II.  deze  won  Jan,  Vader  van 
Karei,  alle  Hertogen  van  Bourbon.  Onder  meer  andere 
kinderen  ,  heeft  Karei  deze  Catharina  gewonnen  ,  ge- 
trouwt  aan  Hertog  Adolph  van  Gelder;  haare  kinderen, 
die  zy  naliet,  waren  Karei  van  Egmondt  cn  Gelder,  kin- 

derloos geüorven  ;  zie  op  KAREL  ,  enz.  en  Philippa, 
Vorllinne  van  Lotharingen  ,  gehuuwt  aan  Kene,  Hertog 
va»  L  ot  haringen . 
CATHARINA  VAN  GELDER,  Dochter  van 

Hertog  Arnoitd,  by  Catharina  van  Kleef,  zufler  van  den 
meermaals  genoemden  wreevchgen  Adulf.  De  Staten  van 
G elder landt  mmcn ,  na  Adolfs  doodt,  deze  Catharina,  é\c 
toen  noch  ongehuuwt  was,  aan  voor  Voogdclle  over 
Hertog  Adolfs  onmondigen  zoon  ,  Karei  van  Egmond  en 
Gelder.  Zy  zette  terltont  alle  de  Burgundifche  Gouver- 

neurs ,  door  Hertog  Karei  van  Btirgundién ,  of  den  Stryd- 
baaren,  aangeftelt,  nevens  veele  andere  Amptbedienden 
af;  liet  alle  Steeden,  zoo  van  Geldertandt  a\s  Z/aphen , 
den  Eedt  afleggen  aan  haaren  Neef  Karei,  alhoewel  hy 
aan  het  Burgundifche  Hof  in  bewaringe  gehouden  wierd: 

zulks  gefchiedde  in  't  jaar  1477.  Aartshertog  Maximtltaan 
van  Oojlenryk,  die  Maria,  dochter  van  Karei  den  Stryd- 
baaren,  ten  huwelyk  hadde,  zocht  Gelderlandt  weer  aan 
zich  te  brengen.  Catharina  zocht  hulpe  aan  Vrankryk  ,  en 
verkreeg  ze.  Zy  regeerde  kloekmoedig  en  voorzichtig  in 
haare  voogdye,  hoewel  onder  zwaare  onruften  en  groo- 

te gevaaren  ,  haar  Neefs  Vorftendom,  tot  dat  de  Gelder- 
fchen  ,  de  groote  magt  van  MaximiHaan  niet  langer  kon- 
nende  wederftaan,  hem  huldigden;  daar  op  volgde  voort 

het  geene  in  't  vervolg  onder  KAREL  van  GELDER 
verhaalt  wordt.  Deze  dappere  Vorftin  Catharina  was 
de  dochter  van  de  voorgemelde  C^zi'/^^^r/W  van  Kleef,  over- 
leedt  in  't  jaar  1496.  Zy  was  ondertrouwt  geweefl:  met 
"Utrtog  Frederik  van Bronsvjyk,  doch't  huwelyk  wierd  niet 
voltrokken  ,  door  zyne  hem  overgekome  krankzinnig- 
heit.  Zy  behaalde  ,  geduurende  haars  broeders  minder- 
jaarigheit,  als  VoogdelTe  en  Regentiane  ,  eenen  zonder- 

lingen lof  van  wakkerheit  en  zorgvuldigheit ,  waar  door 
zy  ook  eenen  grooten  en  goeden  naam  by  de  nakome- 

lingen in't  Vorltendom  naliet. 
CATHARINA  VAN  BEYEREN,  eerft  ver- 

looft aan  Hertog  Eduard  van  Gelder,  trouwde,  nadat 

Editard  voor  de  voltrekkinge  van  't  huwelyk  geftorven 
was  ,  aan  Willem  van  Gttlik;  (zie  wat  aanmerkelyks  van 
haar,  in  haar  rouwdragen  over  Eduard,  op  EDUARD 
DEN  I. HERTOG,  enz.)  Eduard  Ichonk  haar,  tot  een 
bruidfchat  ,  de  lyftocht  van  't  ganfche  Veluw-rak  met  alle 
baaten  en  gerechtigheden  ,  indien  hy  lyveloos  quam  te 
worden  voor  dat  zyne  verloofde  Catharina  (want  zy 
was  noch  heel  jong  toen  dit  huwelyk  gedadingt  wierd) 
twaalf  jaaren  oudt  zoude  zyn;  en  zoo  niet,  alleen  4000 
mootjens.  Eduard  was  een  zoon  van  een  Konings 
dochter;  Catharina,  eene  dochter  van  een  Keizers  zoon  : 

het  huwelyk  wierd  op  Allerheiligen  dag,  in'tjaar  136S. 
voltrokken.  Zy  overleedt  op  St.  Martensdag,  des  jaars 
14C0.  binnen  Hattum:  had  tot  haare  ruftplaatze  verko- 

ren het  Prediker  Klooftcr  te  Niewmeegen,  of  ,zoo't  haaren 
waarden  man, IVtllem  den  I.  Hertog  van  Gulik  en  Gelder  , 
beter  raogte  behaagen,  Monikhulzen  by  Arnhem:  vereerde 
aan  de  Kloofterlingen  eene  jaarlykfche  rente  van  eeni- 
ge  Franfche Schilden,  om  allen  komenden  dag  voor  de 
ziele  van  haar,  en  alle  afkervende Vorften en  Vorftinncn, 
Graven  of  Gravinnen  van  Gelder  ,  Gulich,  en  Zutj)hen  , 
eenen  plechtigen  dienft  te  doen. 

CA  I'S  ,  ook  wel  CAT.  Het  is  tegenwoordig  een 
tamelyk  gocdt  Dorp  en  Hccrlykheit  in  Zeelandt,BeweJler 
Schelde;  't  heeft  eenige  ftraaten,  en  een  Haven  met  een 
bequaam  Hooft,  Catshooft  genaamt,  in  de  Schelde  tegen 
over  de  Keeten  uitfchietende.  In  voorige  tyden  heeft 
daar  een  zwaar  Kafteel  geftaan,  dat  door  de  zee  geheel 
vernielt  is.  Ten  Zuiden  van  Oudt-  en  Niew-  Noart-Beve- 
landt  is  ,  in  het  jaar  i6ó8.  de  niewe  Cats-Polder  bedykt 
geworden  ,  en  word  Nu-iu  C^i/j  genoemt ;  groot  167  ge- 
meeten,  en  47  roeden  landts.  't  Heeft  Kerk  enPredikant, 
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llaandc  onder  't  Claflïs  van  IValchcren;  i\t  voorts  't  vol- 

gende. 

C  A  T  S  is  een  Dorp  van  Noord-B eve landt  ,  hedendaags 
nauwelyks  meer  boven  het  water  leggende.  Het  heeft 
Heeren  gehadt  van  den  zclvcn  naam,  waar  van  inde 
Jaarboeken  overal  gewag  word  gemaakt.  Melis  Stoke  ge- 

waagt van  deze  plaats  op  het  jaar  1300. 
CATS:  het  is  een  Steedtjen  ofStadt  gcweeft  inde 

Provintie  van  Xtr/.W/,  op  het  EWandt  Noordt-Bevelandt , 
Bewcfler-Schelde ;  doch  het  is  in  het  jaar  if^a.  nevens  veele 
Dorpen ,  door  de  zee  ingczvvolgen :  gelyk  ook  zelfs  de  ftadt 
Kortgeene.  Meermaals  heeft  dkCats,  nevens  andere  plaat- 

zen op  Nourdi-Bevelandi  ;  onder  de  zeebaaren  begraaven 
gelegen  ;  maar  het  is  t'elkens  weer  boven  gekomen, 
ibmtydts  na  7.  fomtydts  na  20  jaaren,  enz.    In  het  jaar 
i5'30.  na  i  jaar:  maar  I5'3i.  den  iNovember,  des  nachts 
omtrent  3  uuren,  brak  de  zee  met  eenen  vreeslyken  Noord- 
weden  windt  door;  en  van  dien  tydt  af  zyn  Cats  ,Cortgee- 
ne ,  nevens  de  zeer  fchoone  dorpen  Emelijfe ,  Campen ,  Cofyns- 
plaat,  M^elle,  Noordtdyk,  Soetellngs-kerk ,  Fleyere,  Gerfsdyk^ 
en  meer  andere  ,  verdronken  gebleven.    In  de  Oude 

Landts-reekeningen  van  Zeelaxdtv'mdtmen  dit  volgende :  In Noordt-Bevelandt ,  ten  vollen  Schoote,  zyn  1530,  en  weder- 
om i5-32ondergeloopen,en  met  de  zee  gemeen  geworden, 

het  Nteiulandt  van  Cats  ,  groot  by  der  breedte  688  gemee- 
ten,  142  Roeden:  Cats  Bewcflcn  waals ,  Hamerflede,  Edi- 
klngen,  en  Niewerkerk ,  t'zamcn  groot  1322  gemeeten,  8S 
roeden:  het  Noordt- Ambacht  van  KmcliJJ'e ,  en  Ser-wittekinde- 
ren Ambacht, groot  120'^  gcmccten  17  roeden:  If'orde Meers- 
houk,  groot  286  gemeeten  22  roeden '.Welle  en  Koningkhem  y 
groot  35-68  gemeeten  ;  Geersdyk  en  WiJJemkcrk,  groot  35- 5-2 
gemeeten;  Soetelingskerke ,  groot  7^3  gemeeten  21  roeden; 

\Campen, -groot  433  gemeeten  62  roeden, enz.  Wy  zouden jdus  vervolgens  dc  lyft  der  verdronkene  Landen,  Steden, 

I  en  Dorpen,  in  de  jaaren  i5'30.  en  I5'32.  nevens  hunne 
'grootte,  \n  Walcheren,  BorJJelen  ,  Zuidt- en  Noordt-Beve- 
,  landt.  Schouwen,  enz.  wel  konnen  opgeeven;  maar  'tzou 
te  wydt  uitloopen.    De  Itadt  Cats  heeft  ook  tot  Burge- 
|mee(ter  gehadt  Lieven  van  Cats,  Ridder,  in  de  jaaren  1385', 
i  1388,  T390, 1392.  In  'tjaar  T396wasdczoon  vanRenger  van 
i  Cats  Heer  van  Cats ,  Catshouk ,  Oudt-  en  Nteuw  Cats ,  en  Cats- 
rak,  Burggr ave  der  ÜadtGouda,  Schoonhoven,  en  de  landen 

i  van  dien;  Heer  van  't  Eilandt  Duivelandt  ,  Catsfandt,  Si- 
monskerke ,  enz.    Claas  Llevens  zoon  was  Burgemeefter  van 

!  Cats  in  het  jaar  1495';  Willem  van  Cats  iJIS;  Lieven  van 
I  C^i-'^f  1 5-24.    Van  den  oorfprongk  dezes  naams  CATS, 
1  zie  de  volgende  poft. 

CATS  is,  van  ganfch  oude  tyden  af,  een  der  voor- 
naamfte  Geflachten  van  Hollandt  en  Zeelandt  geweeft  ,  en 

'  geduurig  daar  by  in  hoog  aanzien  by  de  Graven,  en  van 
i  groot  gezagh.  Hun  oorfprongk  is  uit  de  Oude  Vorften 
der  Catten,  {Heffen)  die,  in  vorige  eeuwen, zich  in  deeze 
landen  nedergezet  hebben.  Zy  bouwden  op  Noordt-Beve- 

landt eene  Stadt,  die  zy  den  naam  van  Catz,  of  Cats  ga- 
ven, nu  van  de  zee  overftulpt.  Maar,  in  haare  plaats, 

heeft  men'er  nu  de  Heerlykheden  Cats,  Cats-Houk  ,  Cats- 
rak,  enz.  D' ecrfte  uit  dezen  Itam,  zooveel  bekent  is, 
was  Gifelbertus  van  Welle  ,  die  ten  tyde  van  Florls  den  Vet- 

ten,  Grave  van  Hollandt  en  Zeelandt,  heeft  geleeft ,  en 
geftorven  is  in  het  jaar  1123.  Gofulnus ,  Vryheer  sanCats 
in  'tjaar  1223.  '^^^^  d' ecrfte  Edele  van  Zeelandt,  vertoo- 
nende  alleen  de  Ridderfchap  van  die  Provintie.  Nicolaus 
vanCats  \oerde ,  omtrent  het  jaar  1270.  den  tytel  van  Vry- 

heer van  Cats,  Catshouk,  Oud-  en  Nieuw  Cats  ,  Catsrak  y 
EmeliJJe  ,  en  Welle ,  van  het  Eilandt  Duivelandt ,  en 
het  landt  van  Cats-Sandt ,  Ofjendrecht  ,  Boerepas  ,  Lopik, 
enz.  Gouverneur  van  Grave  Floris  van  Holland»  en  Zeelandt\ 
Veldtoverfte  en  Kapitein  Generaal  van  Koningk  Willent; 
hy  was  ook  Heer  van  de  ü.edenGouda  en  Schoonhoven,  enz. 
Men  ziet  daar  uit  dat'er,  behalvenC^^j  en  Crt«^»,^/(- ,  noch 
meer  andere  plaatzen  in  Zeelandt  zyn  geweeft,  die  de  ge- 
heugeniffen  van  deCatten,  en  hunne  Natie  in  deze  gewef- 
ten ,  levendig  houden,  als  Oudt  Cats,  Catshouk,  Catsrak, 
Cats-Sandt;  gelyk  ook  in  Hollandt ,  Catwyk  ,  Catswoude, 
Catdyk,  enz.  Dit  fchynt  ook  het  gevoelen  van  Janus  Don- 
fa,  den  zoon,  te  verfterken,  dat  de  Zeeuwen  mede  onder 
de  oude  Batavieren  behoorden ,  en  met  hen  een  volk  wa- 

ren ;  of  immers  dat  deCatten  ook  Zeelandt  bewoont, en'er 
in  geweeft  hebben,  toen  dit  Geweft  door  de  zee  noch  in 
zoo  veele  Eilanden  niet  gebroken  en  verdeelt  was,  als  na 
dien  tydt ,  door  de  woede  der  zee,  is  gcfchiedt.  Dat  de  Catti  in 
Zee  landt  gewoont  en  geweeft  hebben,  zal  weinig  tegcnftan- 
ders  vinden;  maar  dat  de  Z<?«^m'«  cigentlyk  onder  'tCattlfch Bataviahehoordcn,ial  zoo  licht  niet  worden  aangenomen, 
CATS,  ( NICLAES  of  CLAAS  van )  zyne  groote  en 

voornaame  titelen  vindtmen  in  de  vorige  poft.  Toen  de  wre- 
velige en  oproerige  Kennemers  eene  t' zamenzweeringe  ge- 
maakt hadden,  om  den  ganfchen  HollandtfchenAdel uit  te  rooi- 

jcn,ook  in  Hollandt  gruwelyk  te  werk  gingen,  quamen  zy 
ook  voor  f/;?r^f/5'if,  maakten  een  gedeelte  der  Burgerij  e  tegen 

deMagiftraat  gaande,  endreeven  haar  uit:  de  Kennemers, 

tegen  dank  en  wil  der  andere  goede  inwoonderen,  innce- 
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mende;  die  ook  twee  jaaren  lang  binnen  de  ftadt  bleven: 
Maar  toen  quam  Sweer  van  Bofmchem  voor  de  (tadt,  heb- 

bende by  ïich  een  gedeelte  der  Utrechtfche  ballingen,  die 
de  ftadt  overrompelde,  en  de  verjaagden  herftelde,  ban- 

nende veele  der  wederfpannigen,daar  tegen,  uit  de  ftadt. 

Allengsiiens  floopen'er  weêr  een  deel  binnen,  bragtcn  de Gemeente  andermaal  tot  oproer,  om  de  wapenen  tegen 
den  Adel  op  te  vatten  :  Toen  quam  de  gemelde  Heer 
Claas  van  Cats,  Voogdt  over  den  jongen  Grave  Floris,  al- 

leen met  5-00  mannen  voor  de  poort ,  overweldigde  2e, 
en  beval  beide  partijen  haare  wapenen  neêr  te  leggen,  en 
over  te  geeven  ,  als  zy  ook  deeden,  uit  enkele  vrcezc ; 
vermits  zy  niet  wiftcn,  of  hy  gekomen  was  om  den  Adel, 
of  het  Gemeene  volk  ,  by  te  fpringen  ;  te  wel  v/eeten- 
de  dat,  welke  zyde  hy  koos,  de  andere  dan  verloren 
was.  Daar  op  herltelde  hy  de  rud  binnen  Utrecht ,  meer 
dan  2000  burgers  uitbannende :  Dit  alles  droeg  zich  dus 
toe  van  het  jaar  1268.  tot  izyi. 
CATS,  (  JACOB)  is  te  Brouwers-Haven  geboren;  was 

een  Rechtsgeleerde  en  in  Staatkunde  wel  ervaren  ;  daar 
by  een  zoetvloeijende  Poëet,  en  een  der  eerften  die  me- 

de geholpen  heeft  tot  den  luifler  der  Nederlandtfche 
Dichtkunll.  Hy  is  met  de  Ridderordre  vereert  geweeft; 
ook  Peniionaris  eerit  van  de  ftadt  Middelborg  in  Zcelandt, 
daar  na  van  Dordrecht  \a  Hollandt:  \ervo\gcns  Raadt-Pen- 
fionaris  van  Hollandt  en  IVefi-Vrieslandt  ,  Gezant  van  den 
Staat  naar  Enzelandt.,  enz.  Hy  heeft  van  fchraale  zandt- 
duinen,  by  ̂ s Gravenhage treftelyk  landt  gemaakt,  en  een 
voornaam  huis  ,29r^ï^//><^^  genaamt,daar  op  gebouwt;dat, 

na  zyn  ovcrlyden  ,van  Y'ï'ms  Willem  den  lil.  Prins  van  Oran- 
je, namazh  Koningk  van  Groot Brittannièn ,  gekocht  is.  Vry- 

willig,  en  uit  eige  beweeginge,  heeft  hy  zyne  hoog-aan- 
zienlyke  Ampten  van  Raadt-Penfionaris  van  Hollandt  en 
Weü-Vrieslandt,  Stadthouder  van  deLeenen,  en  grootze- 

gelbewaarder der  Staten  en  Graaflykheit  van  Hollandt  en 
Weft-Vrieslandt  ,  neder  gelegt  ,  om  in  flilheit  op  zyn 
Zorgvliedt  te  leeven :  daar  hy,  boven  zyne  alom  beken- 

de werken ,  zynen 'Tachtig jarigen  Ouderdom,  en  Buitenleven , 
Hofgedathten ,  en  Bedenkingen  op  Zorgvliet ,  Doodtkijl  voor  de 
levendtgen,  enz.  opgeftelt  en  gem.aakt  heeft.  Zyne  Wer- 

ken zyn  menigmaal  gedrukt  en  herdrukt;  alle  naderhant 
in  twee  ftukken  in  Folio,  groot  formaat, by  een,  nevens 

zyn  laatlte  werk,  "Jakob  Cats  gedachten  op  ólapelooze  nach- 
ten, waar  in  ook  zyne  Levens-befchryvinge  is  ,  eerit  na  zyn 

affterven  uitgekomen.  Hy  was  den  10  November,  lyyy. 
geboren,  en  is  den  12  September  i6óo  ,  oudt  82  jaaren, 
9  maanden, en23  dagen,  op  zyn  Zorgvliethy  Schevening ,  ovei- 
leden;  ook  den  volgenden  zaturdag  daar  aan  'savondts 
ten  half  tien  uuren,  zonder  eenige  lykllaatfie,gelyk  zulks 

zyne  begeerte  was  geweeft,  binnen  ̂ sGravenhagc  in  deKloo- 
fterkerk  gezet  en  begraaven ;  alleen  wierd  het  lyk  van  18 
koetzen,  gelicht  met  gewitte  flambauwen  ,  verzelt. 
CATSANDE  zweemt  met  zyne  benaming  naar  de 

oude  TACSANDERS,  zynde  dit  alleen  een  gedeelte 
daar  van  naar  het  Zuiden,  tuifchen  de  Schelde  en  de  Grift 
van  Otto,  {  Fojfa  Ottoniana)  hoorende  onder  Vlaanderen, 
na  dat  die  grift  gegraaven  is  geweeft,  maar  nu  onder  de 
Vereenigde  Nederlanden.  Melis  Stoke  fchryft,op  het  jaar 
1294.  CARSANDE ,  in  plaats  van  Catfande,  naar  de  ver- 
durve  uitfpraak  van  het  gemeene  volk :  ook  CASANT 
voor  Catfant ,  verftaande  daar  door  het  dorp  van  Catfande 
aan  het  gat  van  de  grift. 
CATS-S  AND ,  of  CATS- ZAND ,  verbaftert  in  CAD- 

SAND,  of  CAZAND,  een  Landtfchapje  in  Vlaanderen , 
tegen  over  de  ftadt  Sluis ;  zie  voor  op  C  A  D  S  A  N  D. 
CATS-WOUDE  ,  een  dorp  in  Hollandtfch  IVaterlandt ; 

zie  op  CAT-WOUDE. 
CATTEN  (CATTI)  een  Volk  dat  voortydts  hooger 

op,  in  of  omtrent  het  Geweft,  nu  't  Landtgraaffchap  van 
Heffen  geheten,  woonde.  Deeze  Catti ,  het  zy  dat  ze  zich 
in  hun  landt  te  zeer  vermeenigvuldigt  vonden,  't  zy  door 
oneenigheit  onder  malkanderen,  't  zy  uit  luft  om  niewe 
landen  te  bezitten,  daar  de  Natiën  in  oudetyden  zeer  toe 
genegen  waren,  zyn  voor  een  groot  gedeelte  den  Rhyn 
afgezakt,  en  in  een  onbewoont,  of  niemant  toebehoorend 
Eilandt  gekomen,  dat  ten  weêrkanten  van  beide  d'ar= 
men  des  Rhyns ,  en  van  vooren  met  de  Noordtzee  om- 

vangen was.  Of  deze  veranderinge  van  woonplaats  ge- 
fchiedt  zoude  zyn  door  aanporringe,  en  aanvoeringe  van 
eenen  Bato  ,  naar  wien  eenigen  willen  dat  dit  niew  ge- 

vonden landt  den  naam  van  Batavièn  gekregen  heeft  , 
kan  men  op  BATAVIA  nazien.  Het  zekerfte,  dat- 
men  van  deze  zaak  kan  hebben,  moetmen  uit  Tacitus,  die 
kort  na  Chriftus  geboorte  geleeft,  en  deze  landen  betree- 

den heeft,  haaien.  „  De  Batavi  ,  zegt  hy ,  toenze  voor- 
,  „  tydts  over  den  Rhyn  woonden  ,zyn  een  gedeelte  van  de 
„  Natie  der  CATTEN  geweeft ;  doch  door  inlandtfche 
„  beroerten  uit  hun  landt  verdreven,  hebben  zy  de  uitter- 
„  fte  landen  der  Gallïfche  kuft ,  van  inwoonderen  ont- 
„  bloot,  nevens  een  Eilandt,  tufTchen  verfcheide  droog- 
„  ten  en  zanden  (de  Vertaalder  van  De  Groots  Batavi- 
„  fcheRepiil)lyk,ze^i ,  t-uflchen  de  Watten)  ingenomen,  dat 
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„  van  vooren  de  Noordtzee  of  d' Oceaan  heeft,  en  ,  aan 
„  beide  zyden,  van  den  Rhyn  omloopen  wordt.  Uit  deze 
woorden  fchynt  te  blyken,  dat  de  Batavi  een  gedeelte  der 
Catten  zouden  geweeft  ,  en  derwaarts  lang  voor  Chriftus 
geboorte  gekomen  zyn.  De  woorden  van7tf«m  kan  men 
dan  opneemen  :  Dat  de  Batavi  voortydts  ,  toen  ze  over 
den  Rhyn  woonden  ,  voor  een  gedeelte  van  de  Catti., 
fchoonzc  eenen  anderen  naam  voerden,  zyn  gerekent  ge- 

weeft; ofwel,  dat  zy,  die  nu  den  naam  van  Batavi  voe- 
ren ,  voortydts  onder  de  Catti  gerekent  zyn  ,  voerende 

toen  mede  den  naam  van  Catti.  Men  neeme  het  zoo  men 
wil,  dit  is  gewis,  dat  de  Batavi  een  deel  van  de  Cattifche 
Natie  zyn.  Dat  de  Catti  hunnen  oorfprongk  uit  dc  Scyte>t 
hebben, volgens  veeier  gevoelen  , daar  van  is  op  'twoordt 
BATAVIA  gefproken.  Ook  zyn'cr  die  bcweeren  ,  dat 
een  deel  deexer  Scytea ,  als  een  volk  gedurig  van  woonfte- 
den  veranderende,  en  niewe  zoekende,  lang  voor  d'aan- komft  der  Catten,  die  landen  zouden  bewoont  hebben  in 
het  Geweft  dat ,  van  dc  Catti,  Batavia  zou  geheten  zyn, 
maar  weer  van  hen  verlaaten,  mogelyk  wel  ten  tyde  van 
den  Cimbrifchen  vloedt;  en  ook  om  die  zwaare  overftroo- 
minge  van  water  van  hen  geleedigt ;  want  de  Catti  of  Ba- 

tavi vonden  het  leedig  ,  en  ontbloot  van  inwoonderen. 
Het  zou  ook  konnen  gelooft  worden  dat  de  Catti  van  de 
Scyten  afgcdaalt  zyn ,  en  dat  die  magtige  Natie  al  ten  tyde 
van  den  Patriarch  Abraham  een  koningkryk  zou  gevormt 
hebben,  daar  in  men, voor  het  meerendeel , D«///f/èfprak , 
en  zich  van  de  Krim  af,  door  Moskovien,  Lyflandt,  Polen, 
Dnitfchlandt ,  tot  in  de  Nederlanden ,  enz.  en  zoo  voort  in 
't  Noorden  en  Noordtweften  verfpreidt  hebben.  Aan- 

gaande de  Catti  is  het  gevoelen  van  S.  v.  Leeuwen,  dat  zy 
oude  Nabuuren  ,  en  als  een  volk  met  de  Cimbren  en 
Celten  {Kelten)  zouden  geweeft  zyn;  maar  ontrent  Éo jaa- 

ren na  Chriftus  geboorte,  ter  oorzaakc  van  eenen  twift  met 
hen,  hun  landt  hadden  moeten  verlaaten  ;(  zie  daarvan  op 
CELTEN  en  CIMBREN)  neemende  hunnen  toevlucht 
herwaarts  aan  by  hunne  Medebroederen  ,  die  dit  landt  al 
lange  voorheen  bezeten  hadden,  doch  weêr  verlaaten  om 

d' overvloeijinge  van  de  zee  ,  in  den  algemeenen  Zondt- vloedt  dezer  landen  ,  omtrent  120  jaaren  voor  Chriftus 
geboorte,  gemeenlyk  de  Cimbrifche  Vloedt  genoemt  :  zie 
ook  CIMBRISCHE  ZONDTVLOEDT.  Van 
wat  oordt,  en  waar  deeze  Catti  eerft  aangekomen  zyn  , 

is  onzeker  ;  doch  te  vermoeden  dat  ze  zich  t'  fcheep 
begeeven  hebbende  ,  in  V  VUe  gehaj'ent  ,  en  voort  den 
Yjijel  opgevaaren  zyn.  Die  van  Deventer  meenen,  dat  toen 
eenigen  van  die  Natie  daar  aangelandt  zyn  ,  daar  zich 

neergezet,  en  die  plaats  d^ Aventuur  genoemt  hebben; dat  naderhandt  in  Deventer  zou  verbaftert  zyn.  Doch  niet 
zekers  vindt  men'er  van,  dan  dat  Tacitus  zegt,  datze  (als 
boven  aangeroert  is )  eerft  het  uiterfte  van  de  Gallifihe  kuft, 

(tulTchen  Maas  en  Waal)  daar  't  landt  ledig  en  van  in- woonderen ontbloot  was  ,  ingenomen  hebben  :  zoo  dat, 
tt^t  S.  van  Leeuwen ,  wy  hunne  cerfte  woonplaatze  den 
Iffelop,  voorby  Doesburg,  een  weinig  boven  Arnhem,  tot 
in  den  Rhyn  ,  voorby  den  hoek  van  't  Batavifche  Eilandt om,  tot  aan  de  extrema  Gallice  orcc ,  het  uiterfte  van  den 
Gallifchen  zoom,  zullen  ftellen.  Wat  den  tydt  hunner 
overkomfte  belangt  ,  daar  van  fchryft  Tacitus :  In  den 

zelfden  zomer  ( 't  was  het  jaar  van  Keizers  Nero's  re- 
geeringe,  na  den  opbouw  van  Rome  811.  na  Chriftus  ge- 

boorte 5*9  jaaren  )  was' er  een groote  (Irydt  tufjchen  de  H  E  R- 
M ANDUREN  en  CATTEN  ,  'over  V  bezit  van  de  Zout- rivier ,  die  yder  van  hen  met  gewelt  aan  zich  ,  als  naajl  by 
gelegen ,  zocht  te  trekken ,  want  behalven  de  zucht ,  van  den  eenen 
boven  den  anderen  de  overhandt  te  bekomen ,  fielden  zy  ook  ee- 

nige heiligheit  in  dez.e  rivier  Sala ,  meenende  dat  zodanige  plaat- 
zen  nauwer  gemeenfchap  met  den  Hemel  hadden  ,  en  de  gebee- 
den  der  flerfelyken  nergens  eer  en  meer  van  de  Goden  verhoort 
wierden.  Deze  oorlog  viel  ten  voordeele  van  de  Herrnonduren 
en  ten  nadeele  der  Catten  uit.  Veele  houden  het  daar  voor, 
dat  de  woorden  van  Tacitus  {in  den  zelfden  zomer)  niet  \  001: 
vaft  influiten,  dat  de  Catti  eerft  ondex  Nero  in  deze  lan- 

den gekomen  zouden  zyn ,  ten  dien  einde  uit  JuUus  Cicfar 
eenig  bewys  bybrengende ;  die  immers  bekent  is, dat  lange 
voor  Nero  geheerfcht  heeft :  't  befluit  hier  yan  is ,  dat  de  Cat- 

ten en  Bataviers,  omtrent  den  tydt  van  Keizer  Nero,  de 
eerfte  inwoonders  dezer  landen  niet  geweeft  zouden  zyn  ; 
maar  dat 'er  al  lange  te  vooren  Cimbren  en  Celten  ge- 
woont  hebben:  dat  d' eerfte  overkomft  van  de  Catti  niet 
onder  Nero,  maar  vroeger  ,  onder  , of  voor  JuliusCafar  ge- 

weeft is,  en  dat'cr  onder  iVero  meer  anderen  konnen  byge- 
komen  zyn.  Noch  breeder  fpreekt  hy  vervolgens  op  deze 

wyze;  „Zy  zyn,  zegt  hy,  uit  de  zee  den  Yllcl  door  den 

„  Rhyn  afgekomen  ,  tot  aan  den  hoek  daar  't  Batavifch ,,  Eilandt  van  den  Rhyn  en  dc  Waal  ,  en  de  landen  aan 
,,  den  uiterften  Gallifchen  kant , door  den  tullchenloop  van 
,,  de  Waal ,  afgefcheiden  wordt.  Daar  leedenze  ,  vol- 
„  gens  J.  C.efar,  aanftoot  ,  cn  moften  met  de  Menapiers 
„  vechten,  als  ook  met  de  bewoonders  van  het  Batavifche 
,,  Eilandt:  hier  door  wierden  zy  genoodtzaakt  zich  op  de 
„  buitenlanden  tuÜchen  Maas  en  Waal  ,  die  ze  ledig 
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„  vonden,  ter  neer  te  fl:un;  daar  hebben  ly  tot  hunne  be- 
Ichcrmingc  ccne  rtcrktü,  ter  phiatic  daar  nu  Niciumee- 

„^fwlcgt,  opgeworpen:  welke  lladt  omtrent  dien  tydt 
„  wel  ïou  konnen  gelliclit ,  en,  naar  zonimiger  nieenin- 
„  ge,  Opp:dH>ft  Batavoritni  ^cnocmt  tyn  geweelh  Maar 
Cluirrius  meent,  dat  de  eerÜc  plaats  der  Cutten  van. hen 
wat  verder  tullchen  Maas  en  Waal  (daar  nu  noch  Baten- 

burg ,  met  dien  naam  bekent,  lci;t)  begreepen  wierdt. 
cUv.d*  't  Ivon  ook  wel  zyn  (want  het  een  llrydt  niet  tegen  'tan- 

der)  dat  te  dier  tydt  CnjlrMm  llercnlis  (  K»ui/fey/lurg)  ge- 
bouwt  is.  Een  gedeelte  der  Catien  toog  hooger  op 
naar  't  landt  van  Luii  ,  daar  ïe  hunne  oude  vrienden, 
de  TuHgri,  hadden,  die  Julius  Cufur  daar  genoeg  te  doen 
gaven,  als  hy  zelf  bekent.  Een  ander  gedeelte  begaf  7.ich 
nederwaarts  ,  boven  't  liatavifch  Eilandt  ,  daar  ze  lich 
neêrlloegen.  Wy  zouden  byna  niets  van  hen  weeten,  in- 

dien JuliHs  C<tjar  ,  Piifjius,  en  Taatiis  niet  van  hen  ge- 
waagden, cn'er  ook  hier  en  daar  iet  gevonden  wierdt  in 

Strabo^  Pomponius  Mcia  ̂ cn  Ptolc>yt,vHS  \  als  ook  by  de  Grie- 
ken in  Pluturchus ,  DionCaJJins ,t:n  Sozimus.  Het  is  ook  wel 

te  gclooven  ,  dat  de  Caiti  en  Batavi ,  beter  op  den  degen 
dan  de  pcnne  afgerecht,  weinige Gedenkfchriften  en  Jaar- 

boeken, in  en  van  hunnen  tydt, zullen  nagelaaten  hebben: 
cn  ingevallc  zulks  al  van  hen  gelchiedt  mogtc  zyn,  zynzc 
buiten  tvvyfel,  door  vrcellelyke  watervloeden,  gruwelv- 
ke  branden,  verwoeltende  oorlogen  ,  en  andere  rampen 

KMtnr.  der  vergangkelykc  tyden,  vernielt.  Der  C(7«e»  gedachte- 
P-  nis ,  waar  by  zy  zich,  zoo  wel  binnen  als  buiten  het  Zi(^(^^ïï;;yiyèï 
^'^c»- EilaKde ,  bekent  hebben  gemaakt ,  en  hunnen  naam  verre 
nH'H'^  verbreidt, blyktuit  hunne  benamingen  gints  en  herwaarts: Dus  vindt  men  in  Hollandt  Catwyk  op  zee  ,  en  op  den 

Rby»,  Caidyk  hy  Delf,  Catten  /'v V//<?,  Catvjoude  \i\  Zee- 
landt  ,  Cats  ,  Cattendyk  ,  Catsbuck  ,  Catsrak  :  Catsfandt  in 
yiaaudere»:  In  't  fticht  Utrecht  Cattcnbroek  :  voorts  noch 
Catwyk  in  't  Graaflchap  Kuik;  Catzcnellebogcn  in  AiilVettcr- 
auvj  ,  enz.  Hoedanig  een  magtig  en  wydt  uitgeftrekt 
volk  de  Natie  der  Cattm  voortydts  geweeü  zy,  vertoont 
M.  Zalcrus^  daar  hy  ïegt,  dat  ze  een  veel  grooter  landt, 

Itif.erar.  dan  ccnige  der  andere  Duitjlhe  Volken  ,  bezeten  hebben: 
Gert?t.  want  zy  bcüoegen  dat  gedeelte  van  DMtfihlandt ,  daar  te- 
P.C/;/i'.  genwoordig  Thuringen^   Hcjfen  ̂   cn  Grubenbage-/i  legt ,  als 
1.  -^.ant.  mede  de  helft  van 't  Bifdom  Paderbor»  ,  't  gebiedt  van 
Germ.    Fulda ,  een  goedt  deel  van  Fr  auke>ila»dt  ̂   en''t  Cobitrgfche  ̂  

enz.  T'acitus  geeft  hun  eenen  grooten  lof;  en  waariykdc 
Romeinen  hebben  aan  deeze  zyde  des  Rhyns  geene  ge- 
vaarlyker  vyanden  dan  de  Catten  gehadt.  Ph.  Cluvenus 
wil ,  dat  het  geene  3"-  Cafar  van  deSwabcn  fchryft,  op  de- 

ze C^we»,  of //^^^«  toegepaft  en  verftaan  moet  worden. 
Dat  deshalven  Strabo  ̂   2);o,  en  anderen  ,  door  de  acht- 
baarheit  van  dcfar,  tot  eene  gelyke  dwaUnge ,vanSwabeK 
te  ftellen,  zyn  misleidt  geworden;  trachtende  zulks  met 
redenen  te  beweeren.  Des  naams  oorfprongk,  Catten, 
van //<3«^», zoo  veel  Sih  leaders,  aanzienlyken  ,  verftandi- 

2.  c.  19.  gen  ,  herkomftig  ,  en  hoe 'er  eindelyk  het  woordt  HaJ/i 
vl.  3.    (Hej/en)  uit  ontltaan  is,  wordt  mede  van  Zeilerus  aange- 

wezen, dien  men  kan  nazien.    Eenige  andere  byzondcr- 
heden  der  Catten  vindtmen  ook  op  BATAVIA  ,  en  B  A- 
TAVIERS;  zie  boven  op  deze  naamen. 
CATTEN  BR  O  EK,  //^W/ gerecht,  eefi  Gehucht, 

Buurt,  of  Dorp  ,  behoorende  onder  het  Over-quartier 
van  't  Sticht  Utrecht,  leggende  onder  Montfoorr. 
CATTENDYK,  een  Dorp  en  Ambachts-Heerlykheit 

Zeeufche      Zeelandt,  Bewejlcr-Schelde  op  het  Eilandt  Bevelandt:  Is 
Kron.     groot  I5-35'  gemeeten  en  298  roeden  :  heeft  eene  fraaije 

kerk,  en  eenen  tooren,  die  noch  fchynt  gebouwt  te  zyn 
van  de  onde Catten;  naar  welke  dit  dorp  dien  naam  voert. 
Het  legt  niet  verre  van  de  ftadt  Goes.    De  kerk  en  Predi- 

kant ftaan  onder  het  Claflïs  van  Zmd-Bevelandt. 
CATTENDYK,  of  C  ATDYK  by  Delf  in  Hollandt. 

Het  draaijt  ook  dezen  naam  naar  de  oude  CATTI. 
C  AT  WOU  DE,  of  GATSWOUDE;  een  Dorp  in 

V  Hollandts  IVaterlandt  :  het  heeft  al  vecle  jaaren  aan  het 

Bailjuuwfchap  wmBlo'is  oiBeverivyk , behoort;  naderhandt is  het,  door  de  Heeren  van  Monikkendam ,  van  de  Graaf- 
lykheit  gekocht.  Het  gemeen  gevoelen  is,  dat  die  naam 
al  mede  een  geheugenisnaam  der  Catten  is.  M.  vander  Huu- 
njen  ftemt  het  ook  toe :  maar  H.  Soeteboom  heeft  andere  ge- 

dachten ,  en  meent  eenvoudiglyk  ,  dat  zich  voortydts 
veelc  wilde  Muiskatten  in  dit  woudt  onthouden  zouden 

hebben  ,  en  dat  het  ter  dier  oorzaake  het  Kat-  of  Katten- 
vjoudt  genaamt  zy. 

CATWYK  in  het  Graaffchap  Ku'tk;  het  was  in  oude  tyden 
de  paal- of  landtfcheidingeder  ö^/rtwVre».  Des  naams  oor- 

J.Douf.  fprong  is  de  zelfde  met  die  \zn  Cattendyk,  Catwyk,  enz. 
CATWYK  OP  DEN  RHYN;  op genoemt , 

Boxhorn  omdat  weleer  de  Rhyn  daar  voorby  liep,  naderhandt  door 
Ton.  een  vervaarlyk  onweer  geflopt.  Het  is  een  zeer  fchoon 

Dorp,  drieduizent  fchreeden  van  Leiden,  cn  met  fchoo- 
ne  welbewoonde  huizen  voorzien,  't  Word  voor  een  der 
befte  dorpen  van  Hollandt  gehouden,  en  met  een  dat  de 
cadeCattt ,  den  lihyn  afzakkende,  daar  hun  wyk  cn  woon- 

plaatze  gehadt  en  genoineu  hebben.   Dit  is  d'eige  naams- 
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oorfprongk  :  maar  't  volgende  een  fabel ;  dat  op  beide  de 
Catwykcn ,  op  Rhyn  en  op  Za' ,  de  TovereOen  als  kattenqua- 
men  danllende  hunne  byeenkomit  houden.  Ifyik  betekent 
eene  woonplaats  of  verblyf  cn  tocvlugt  ,  om  m  tydt  van 
oorlog,  of  anocr  overval  ert  zwarigheit,  daar  heen  veilig 
te  konnen  vvyken.  Dus  vindtmen  een  Üyk  by  Maaftricht, 
by  Dimrjli'de,  enz.  ook  Bcverwyk,  Hardcrwyk,  Stcenwyk, 
rreeswyk  ,  dit  Catwyk,  en  hondert  andere  meer.  Dit 
CATWYK  OP  RHYN,  ook  Catwyk  binnen,  of  aan  de 
Duinen,  word  gezegt  kort  na  d'cerite  llichtinge ,  of  dat de  Catten  zich  daar  neêrgeflagen  hadden  ,  wegens  zyne 
welgelegentheit  (want  het  legt  maar  een  half  uur  van 
zee,  cn  't  lag  aan  den  Rhyn  zeer  bcquaam,  die  in  zynen 
vollen  loop  van,  of  voorby  Utrecht  cn  dit  CATWYK 
fchietende,  daar  dichte  by  in  zee  Hortte)  tot  eene  Stadt 
aangegroeit  te  zyn  :  maar  naderhant,  vcele  verwoelHngen 
geleden  cn  doorgedaan  hebbende,  weer  tot  een  Dorp  ver- 

vallen :  gelyk  ook  Catwyk  op  Zee  ,  waar  op  zommigen 

't  gezegde  van  eene  Stadt  toepafien.  Zoo  wel  de  Deenen, 
als  de  Normannen ,  ook  andere  byzondere  Zeerovers,  heb- 

ben de  C^ï/z^^/ti-rx  veeltyds  groote  fchade  gedaan.  CAT- 
WYK OP  RHYN  heeft  kerk  en  Predikant,  ftaande 

onder  't  ClaiTis  van  Leiden  en  Neder- Rhynlandt. 
CATWYK  OP  ZEE.  Een  Hollandts  Dorp  niet  verre 

van  Catwyk  op  Rhyn,  anderhalfuur  van  Leiden.  Omtrent 
dit  Catwyk, -^co  Roeden  van  de  kerk,  heeft  het  vermaarde 
Kalkel  oVtHtm  te  Britten  geftaan ,  zie  op  BRITTEN; 

('T  HUYS  TE)  het  was  aan  den  mondt,  of  het  gat 
van  den  Rhyn  gebouwt ,  die  daar  met  een  groot  gewelt 
in  zee  plag  te  ftorten:  maar  nu  legt  het  onder  de  golven 
begraaven  ;  hoewel  de  grondtveften ,  nu  en  dan ,  noch  al  ge- 
zienzyn  en  worden. Daar  omtrent  W\exd,t\!iKe\\enScheventng 
enCatwyk,  den  12  Februarius  iót>8.  een  Pot-walvifch,  5-2 
voeten  lang,  op  Ürandt  gezet:  het  onderfte  kinnebakken 
had  de  lengte  van  7  voeten  ;  de  VilTchers  kregen  hem 
noch  levendig.  Den  21  September ,  160S.  quam,  omtrent 
ter  zei  ver  plaatze,  ook  een  Potvifch  aan  Ürandt  dry  ven, 
was  half  verrot ,  en  Itonk  ;  waar  over,  zoo  wel  in  dien  tydt , 
onder  den  oorlog  van  denStaattegenSpa»}cn,2.\%  in  deezfcn 
tydt  tegen  Vrankryk,  veele  gedachten  en  voorwikkingen , 
fcherp  genoeg  tegen  den  anderen,  op  gemaakt,  en  zoo  in 
rym  als  onrym  in  het  licht  gebragt  zyn.  Beide  de  Catwy- 
ken,  op  Zeeën  ofiRbyn,  hebben  voor  dezen  de  paaien  van 
de  middelfte  uitwateringe  van  den  Rhynjiroom  geweeft, 
nu  door  de  zantduinen  geflopt.  Catwyk  op  Zee  heeft  Kerk 
en  Predikant,  flaande  onder  het  Claflis  van  Leiden,  en 

Neder- Rhynlandt:  zie  ook  op  RHYN  en  LEK.  In  'tbree- 
de  heeft  de  Heer  A.  Pars  bei  deCatwyken  en  hunne  Oud- 

heden befchreven,  in  zyn  boek  ,  de  Catten  Foorouders  der 
Batavieren  genaamt. 
CAUCHEN,  CHAUCEN,  CAUCI,  CAUCHI, 

een  Volk  van  of  uit  de  Scyten  of  Scytiers  oorfprongkelyk  , 
uit  Afiën  verhuizende  in  deze  landen  gekomen ,  zyn  af  ko- 
meÜngen  van  3'^/'/:'fZ,  toon  v -xn  Noach:  zy  waren  al  ten 
tyde  van  den  Aardtsvader //^r<ï^^/M  een  zeer  magtig  en  wyt 
uitgeflrekt  Volk  ;  dat  (als  Picard  meent)  de  Duitfche 
taal  gebruikte  ,  mogelyk  verre  van  de  tegenwoordige 
in  uitfpraak  verfchillende.  Een  geruime  tydt  na  deZondt- 
vloedt  is  een  deel  van  hen,  uit  hun  oudt  vaderlandt  Afia^ 
naar  de  Crim ,  Muskovien  ,  Lvfiandt  ,  Polen,  en  Duitfch- 
landt,  enz.  afgezakt;  hebben  dat  vermaarde  Gottijche  Ryk 
gevormt,  van  waar  zy  gedurig  uitliepen,  om  andere  lan- den in  te  neemen:  want  zy  waren  ,  zegt  Temple,  gelyk 
een  groote  Byekorf,  die,  door  eene  flerke  voortzettinge  , 
cn  de  gezondtheit  van  lucht  en  landtlirecke ,  zeer  vermee- 
nigvuldigt ,  eenige  zwarmen  uitdryft,  die  elders  plaats 
moeten  zoeken.  Een  ander  gedeelte  van  hen  heeft  zich 
ook  in  andere  geweflen  ,  als  Bremen  ,  Oldenburg,  enz. 
neergezet,  die  hunne  naamen  vanC/><ïa(r/ behouden  hebben. 
Weer  een  ander  deel  van  hen, den  naam  yxnSaxi  oïSaxo- 
nes  {Sachfcn)  voerende  ,  heeft  zich  omtrent  Staden  en 

d'omgelegene  landen  neêrgeflagen  ,  en  van  hen  hebben  d'iu- 
woonders  van  deeze  en  de  naburige  landen  hunnen  oor- 

fprongk ;  juifl  niet  alle  op  eenen  tydt,  noch  te  gelyk  en 
op  eene  wyze  ;  maar  het  een  volk  uit  het  ander  iprui- 
tende.  Jujlus  Ltpjius  erkent  de  Duitfche  M^efifalingerj 
voor  onze  Voorouders ;  vermits  ik  weete,  zegt  hy,dat'er 
de  Nederlanders  hunne  afkomfl  van  hebben.  Onze  oor- 

fprongk is  dan  uit  het  bloedt  der  Oude  Saxen  ;  die  zich, 
vermits  deze  landen  vol  boflTchen  waren,  allereerfl  aan 
de  Rivieren  neêrzetteden,  en  wel  voornamelyk  aan  den 
Rhynkant,  als  de  fchoonfte  rivier  van  Duitfchlandt.  De 
Cauchi,  worden  inMajores  enMinores  (Meerdere  en  Min- 

dere) verdeelt.  De  Meerdere  worden  de  Bremers,  Lme- 
burgers ,  enz.  geflelt.  De  Mindere,  de  Emders , Groningers , 
Omlanders,  enz.  Decze  Cauchen  worden  voor  eene  der 
oudfle  Natiën,  onder  de  Duitfchen,  gerekent  ,  al  lang 

voorChriftus  geboorte  niet  onberoemt :  In  verfcheide  ge- 
weflen van  Hollandt, Zeelandt,  en  't  Sticht  Utrecht  heb- 

benze  niet  alleen  veele  invallen  gedaan ,  maar  zelfs  ook  hun 
verblyf  en  woonplaatzen  gehadt  ;blyk  daar  van  vindtmen  in 
de  benaamingen  naar  hen,  of  van  hen  overgebleven,  als 
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C  A  U 

van  Abcau^  in  't  Sticht,  Caukerk^  in  Hollandt ,  als  ook  iii 
Zeelandt,  nQwtns  Caudorp  en  Cauvjcrve^  enz.  die  2e  aan 
de  Catiche»vcïic\m\d.\gt  zyn.  Men  kan  hem  ook  verder, 
omtrent  eenige  hunner  verrichtingen,  nazien  ,  in  de  aan 
den  kant  aangetoge  Jaarboeken  en  Hilloriën.  De  Poëet 
Claudianus  noemt  hen  Caucos,  (tellende  de  Sicambrcn  en 
Caiicen  als  bewoonders  van  den  Rhynftroom  ,  aan  beide 
de  Rhyndeuren ,  Helium  en  Flevum.  Hoe  de  Cauchen  aan 
Germanicus  hunnen  dienft  aanboden  ,  daar  na,  onder  het 
beleidt  van  Gannafcus  Ncder-GermaniëK  vielen,  en,  met 
de  Saxen  vereenigt  ,  de  Betuwe  aantaftten  ,  en  zich  aan 
Julianus  overgaven,  enz.  vinden  wy  te  wydloopig  om  het 
hierin  te  lallen;  als  ook  meer  andere  zaaken  hen  raa- 
rakende.  Ondertufichen ,  of  w^el  de  Cauchi  oude  In- 
woondersvan  dcBatavifche ,  en  daar  aan  grenzende  nabu- 

rige Landen  zyn  geweeft,  zyn  ze  echter  de  oudfte  In- 
woonders  niet,  vermits  A.Q  Cimbreyi  tn  Cchenhcw  voor- 

gaan; zie  CIMBREN  en  CELTEN.  Eenige  fchry- 
vers  houden  de  Cauchen  en  Gatten  voor  eenerlei  volk , 
dat  andere  goede  fchryvers  verwerpen  ;  alhoevvfelzc  met 
de  Gatten,  Celten,  enCimbren,  &c.  eenerlei  oorfprongk , 
uit  de  nakomelingen  van  Japhet,  Noachs  zoon  ,  hebben. 
CAUCI,  CHAUCI,of  ook  CAUCHI,  (nadat  de  bla- 

zing in  deeerfte  lettergreep,  of  in  delaatfte  wordgebragt) 
zyn  van  oudts  her  gcnoemt  die  langs  den  oever  van  de 
Eer/is,  daar  eb  en  vloedtvan  dezee  gaat,  tegenover  Fries- 
landt,  woonden:  zynde  een  volk  de  Vriezen  gelyk,  in  af- 
komft,  lyfiftal ,  taal ,  dapperheit,  en  zeden,  maarllerker 
in  getal,  eneenen  geheel  anderen  Staat  uitmakende,  zoo 

lang  de  Roomfche  heerfchappye  in'Nedev-Ger/nanièn  ftant 
gehouden  heeft.  Doch  na  dat  dit  Wingeweft  van  de  Ro- 

meinen gelaaten  was  aanOver-Rhynfche  Volkeren  ,  die, 
zich  Franken  noemende,  een  wyl  te  vooren  t'  zamen  ge- 
fpannen  waren;  zyn  deChauken  niet  alleen  onder  de  zelf- 

de regeering  gekomen  ,  maar  hebben  ook  den  zeiven 
naam  van  Vrtezen  aangenomen ;  die  noch  ten  huidigen 
dage  langs  de  Noortzee  overblyft,  hoewel  het  Bondtge- 
noütfchap  door  inlandtfche  verdeeltheden  verbroken ,  en 
ÏH  verfcheide  ftukken  gefcheurt  is.  De  oude  naam  fchy- 
nen  zy  gekregen  te  hebben,  niet  van  den  aart  des  landts, 

C  A  U  CEL 

,,  cn  nacht ,  geweldig  op-  en  afloopende ,  alles  overfiroomt : 
,,  vertoonendc  alzoo  een  eeuwig  verfchilltuk  van  de  na- 
„  tuur;  waar  door  men  kan  twyfelen,  of  het  voor  landt, 
„of  voor  een  gedeelte  van  tie  zee  moet  gehouden  worden. 
„Daar  woont  dat  elendig  volk  op  hooge  heuvelen,  aard- 
„hoopen,  cn  terpen  met  handen  gemaakt,  naar  de  waar- 
„  neeminge  van  de  hoogfte  vloeden  ;  waar  op  dan  huttea 
,, gezet  zynde,  zyn  zy  gelyk  varenden ,  als  de  wateren 
„het  omleggende  landt  bedekken  ;  maar  als  fchipverlore- 
„nen,  als  die  gevallen  zyn.  De  viflchen  ,met  de  wateren 
„afzakkende,  vangen  zy  om  hunne  hutten  heene.  Het 
„mag  haar  niet  gebeuren  vee  te  houden,  niet  van  melk  te 
,,  leeven  als  de  nabuuren ;  ja  zelfs  niet  tegens  het  wildt  te 

„ftryden  ,  dewyl  'er  niet  een  ftruik  waft.  Van  wier ,,en  biezen  draaijen  zy  koorden ,  om  deze  als  netten  voor 
„de  vifTchen  te  fpannen.  En  het  leem,  met  handen  be- 
„  werkende ,  meer  in  den  windt  dan  in  de  zonne  droogende , 
„warmen  zy  hunne  fpyze  en  ingewanden,  door  deNoor- 
„  der  koude  vervroozen,  by  aarde.  Zy  hebben  geenen 
„anderen  drank  dan  van  den  regen,  die  in  kuilen  voor  de 

VlII. 

Ttlollb. 

Germ. 

„ingangen  hunner  huizen  word  bewaart.  En  deeze  luiden, 
,,als  die  hedens  tydts  van  den  Roomfchen  Staat  worden 
„verwonnen , zeggen , dat  zy  dienübaar  worden;  waarlyk 
„het  Noodlot verfchoont  veelen  tot  eene  ftraffe.  Na  dat  gi^^y 
Drufus  Germanicus  de  Amfibaren  in  een   fcheepsgevecht  Q^^.f. 

overwonnen  ,  en  de  Vriezen  t'  ondergebragt  hadde,  is  hy  ' allereerlt  van  de  Romeinen  door  de  veenen  in  het  landt 
der  Chauken  gedrongen.    Een  weinig  daar  na  heeft  zyn 
broeder  Tiberius  de  Chaukifche  volkeren  ,  die  niet  wil-  _ 
den  gehoorzamen,  in  genade  ontfangen  ,  nadat  zy  hem  ny. 
te  voet  gevallen  waren  ,  en  hy  hun  de  wapenen  ontno- 

men hebbende,  eenige  ruiterbenden  onder  hen  gelegt had- 
de.  Cccfar  Germanicus ,  Drufus  zoon,  heeft,  in  beide  zyne  Tac. 
togten  tegens  de  Cherusken,  naderhandt  getrouwe  krygs-  Annal. 
knechten  aan  hen  gehadt.    Als  zy  onder  Keizer  Claudius  i.caf, 

afgevallen  waren  ,  zyn  zy  weêr  t'  ondergebragt  van  Pu-  zS. blius  Gabinius Secundus ,  die  da.a.T  door  den  toenaam  van  Chau-  Suet.  in 
chuus  gekregen  heeft,  en  met  een  heeft  hy  van  de  Marfen,  Claud. 
die  millchien  meede  deel  gehadt  hebben  in  dezen  opftant,  ̂ 4^ 
den  Arent  weergekregen ,  die  noch  alleen,  federt  de  ne- 

maar  van  den  aart  en  inborlt  van  't  volk  zelf.    Want '  derlaag  van /^«rai ,  onder  de  Barbaaren  overgebleven  was. 
mannen  van  de  oude  dapperheit  en  trouwe,  die  openhartig  }  Maar  als  zy  kort  daar  na  in  Neder-Germanicn  quamen 
en  vrolyk  van  aart  zyn  ,   en  daar  by  kloeke  oorlogshel- ,  invallen  ,  zouden  zy  van  Corbulo  leelyk  gehavent,  ja  ge-  Tac 
den,  die  zich  geenzins  laaten  farren,  noem.en  de  Duit- j  heelyk  uitgerooit  zyn  geweeft ,  indien  C/i«a«//aj- niet  verbo-  Annal. 
fchers  KAUTZEN.     Nu  toont  Tacitus  volflagen  aanjdenhadt,  gewelt  tegens  Germaniën  te  gebruiken ,  en  de  "^^-ca^. 
dat  de  Cauken  geheel  zoo  van  aart  zyn  geweeit.    „  De  bezettingen  weêr  aan  deze  zyde  des  Rhyns  te  rug  had  iS.zo. 
„  Chauken,  zegthy,  een  zeer  aanzienlyk  volk  onder  de  doen  trekken.    Maar  dus  zelfs  hebben  zy   den  vrede 

„  Germanen,  die  hunne  grootheit  liefft  door  gerechtig- :  niet  lang  onderhouden,  naardien  zy,  onder  de  regeering  ̂ ^^^ 
„  heit  willen  handthaaven ;  zonder  begeerlykheit,  zonder !  van  Nero ,  hunne  nzbxamen ,  de  Amfibaren ,  uit  hun  landt  ƒ^ƒ^ 
,-,  heerfchzucht  ,  geruft  en  afgezondert  leevende  ,  ver- i  verdreven  hehben ;  terwyl  de  Onderveldheer  Avitus  dit  ̂ u  r 
„  wekken  geene  oorlogen,   en  ilroopen  nergens  met  alles  door  de  vingeren  zag.    Naderhandt  zyn  zy  in  d' in- c^aA 
„  rooven  en  moorden.  En  is  dit  een  voornaam bewys  van  !  landtfche  onluften  onder  Keizer  FitelHus  ,  met  de  Bata-  idèm 

„  hunne  dapperheit  en  magt  ,  dat  zy  niemant  veronge- [  wrj,//V/t'^:.e»,  en  andere  Germanen ,  onder  C/^ï«i^/W  Cm/^^^ 
„  lyken  om  boven  anderen  de  overhandt  te  hebben.   Ech- ,  opentlyk  tegens  het  Roomfche  Ryk  opgeftaan.    Nadat  iv.f^/>. 

ter  heeft  yder  van  hen  de  wapenen  klaar ,  en  zoo  de  zaak  ,  dezen  oorlog  ten  einde  was  gebragt ,  zyn  zy ,  netiens  ande-  49  e?- 
het  vereifcht,  is  'er  flux  een  leger  op  de  been:  en  men  ren,  weêr  onder  de  gehoorzaamheit  der  Romeinen  geko-  lib  v, 
ziet'er  veel  krygshelden  en  paerden.   En  hoewel  zy  zich  men,  maar  daar  niet  langer  onder  gebleven ,  als  tot  aan  19- 

de  regeennge  vzn  Marcus Aurelius ;  wanneer  zy  in  Belgica,  ̂ M''^ 
of  de  Nederlanden  gevallen,  doch  van  Didius  Julianus,  ̂ ^'^'o 
die  toen  Landcvoogdt  was ,  en  daar  na  Keizer  is  geweefl: ,  ge- 
ftuit  zyn.  Deze  wijjelvalligheden ,va.n  dan  eens  af  te  vallen, 
dan  weêr  onder  de  gehoorzaamheit  te  komen  ,fchynen  on- 

der deChauken  geduurt  te  hebben  ,tot  dat  zy  ten  deeleden 
naam  en  het  Bondtgenootfchap  der  Franken,  ten  deele  der 
Vriezen,  ten  deele  der  Saxen  hebben  aangenomen;  waar 

Hefrenlandt,( Cattos.)  En  zoo  een  yflelyk  groot  landt, '  door  de  oude  benaming  met 'er  tydt  heel  uitgeftorven  is. 

„  ftil  houden  ,  hebben  zy  echter  de  zelve  achtinge.  Ver- 
der fchryft  hy  hun  zeer  groote  landtpaalen  toe,  zoo 

dat  zy  beginnen  van  Vrieslandt  af,  en  een  gedeelte  van 
het  ftrandt  van  de  Eems  tot  aan  de  Elve  beflaan,  vol- 

gens het  fchryven  van  Plinius  en  Ptolemaus  ,  en  van  ter 
zyden  aanftooten  tegen  de  Angrivaren ,  Chamaven ,  Dulgi- 
btnen,  Chajfuaren  ,en  andere  volken,  die  zoo  befaamt  niet 
zyn,  tot  dat  ze  zich  met  een  bogt  al  heel  uitftrekken  in 
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zegt  hy,  dat  zy  niet  alleen  bezitten,  maar  ook  vervullen 
Wat  nu  al  onder  deze  landtpaalen  begrepen  is,  daar  op 
heeft  Cluverius  aardige  giiBngen  gemaakt.  Dat  deze 
CAUCHEN  verfcheiden  waren  in  MEERDERE 
en  MINDERE,  blykt  klaar  uit  Plinius,  Tacitus,  en 
Ptolem^tus:  doch  anders  van  y^/^/>^  beweert  ,  als  boven, 
naar  de  dwaling  van  Ptolemccus,  geftelt  is.  Zoo  worden 
zy  van  VellejusPaterculus  gemeldt ;  de  Volkeren  der  C  A  U- 
CHEN  {Hift.  l.  1.  c.  106.  §  I.)  C.  Plinius,  die  haar  bei- 

de bezocht  heeft,  ftelt  de  MEERDERE  in  de  eerfte 

plaatze;  dat  is,  tuffchen  d' Eems  en  IVezer;  de  MINDE- 
RE in  de  achterftc;  tulTchen  delVezer  en  Elve  (/.  4.  cap. 

14. )  en  wel  te  recht  ,  vermits  de  eerfte  wel  tweemaal 
meer  landts  beflaan  dan  de  laatfte  :  welke  reden  alleen 

Ptolemteus,  die  het  tegendeel  üelt,  van  dwalinge  over- 
tuigt. De  grondt  of  bodem,  de  binnegeweften  beflaan- 

de,  is  moerig  en  bofchachtig,  of  zandig.  Aan  de  ftrandt 
en  zeekant  echter  is  dezelve,  federt  veele  eeuwen,  on- 

der den  Friefchen  naam  wereldtkundig  bekent  ,  eii  heeden- 
's  daags  zeer  vruchtbaar.  Ten  tyde  van  Plinius  ,  eer  de 
kleidyken  tegen  de  zee  aangelegt  waren,  is  ze  ganfche- 
lyk  zoodanig  geweeft,  zoo  als  hy  het  ons  befchreven, 
of  liever  afgefchetft  ,  voor  oogen  ftelt,  in  dezer  voegen. 
„Wy  hebben  gezien,  zeit  hy ,  de  volkeren  ̂ /fr  CAUCHEN, 
„die  Meerdere  en  Mindere  genoemt  worden  :  alwaar  de 
„gfoote  zee, met  eeuen  barren  vloedt  tweemaal , elke  dag 

C  A  U  D  O  R  P  ,  een  Dorp  in  Zeelandt,  naar  de  Cauche» 
zoo  genaamt ;  zieop  COUDORP. 
CAUWERVE,  een  Dorp  in  Zeelandi,  dien  naam 

naar  de  Cauchen  xoerende;  zie  COUWERVE. 

CELTEN,  (KELTEN)  een  oude  en  zeer  ver- 
maarde Natie.  Veele  naerftige  onderzoekers  der  Oudt- 

heit  willen  vaftftellen,  dat  de  Illyrü  ,  Germani ,  Galli 
Hifpani,  Britanni  aanvangkelyk  een  volk  geweeft  zou- 

den zyn ,  alle  Ce/?<?;«  genaamt.  Dat  ze,  na  de  algemeene 
Zondtvloedtder  wereldt ,  terwyl  de  zoons  en  kinderen  uit 
Noach  zeer  vermeenigvuldigt  waren,  en  na  de  verwarrin- 
ge  der  taaien  ieBabel,  omtrent  het  jaar  1718  na  de  Schep- 
pinge  ,  en  2230  jaaren  voor  Chriftus  geboorte  te  reke- 

nen, uit  Azia  en  Europa  gekomen  zouden  zyn,  onder  het 
beleit  van  Askenas.  S.  van  Leeuwen  is  ook  ,  met  veele  an- 

deren ,  niet  vreemt  van  dat  gevoelen,  dat  deCeltcn,Schy- 
ten  ,  en  Germaniers  eenerlei  Natie  ,  en  afkomelingen  van 
Japhet  zyn.  Fl.  Jofephus  fpreekt  mede  van  Athanaxes,  of  ̂  
Ajchenas,  eenen  van  Gomers  zoonen ;   dat  die 

Houvt. H.V.Kr. 

i.D. Athanaxes  ̂ 'u  'feph 

eene  ftadt  ,  van  de  Grieken  Khegincs  genaamt  ,  ge-  j  Qcfch, 
fticht  zoude  hebben.  M.  v.  der  Houve  is  van  gedachten,  1,2. c.-], 
dat  door  de  Rhcgines  wel  de  Rhynlanders ,  den  oever  van 
den  Rhynfiroom  bewoonende  ,  vcrftaan  zouden  konnen 
worden,  enRynbcrk  daar  deHooftftadt  vankonde  geweeft 
zyn  ;  zie  op  ASKENAS.  C.  Tacitus  maakt  van  eene 
ftadt  Afcihnrgium ,  of  Afcibiirium ,  omtrent  Keulen  ,uiet  verre 

van 
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ZOO  C  E  L   C  H  A 

van  Santen,  pewng.  Daarzyn'cr  die  mccncn,  dat  het wel  AskenMs  B:o^  loü  konncn  gcnaaint  zyn  gewecll  : 

maar  't  ïvu  maar  ciikclc  gillingen  ,  daar  niet  uit  tc  bc- 
lluitcn  valt.  Askevas  dan,  gehouden  voorden  vader  al- 

ler C<:lten  ,  word  ook  geacht  deze  Landen  allereerll 
bewoont  te  hebben,  en  dat  naderhandt  de  Cimbren  (Kim- 

bren)  too  naar  ryn  zoons  zoon  Car/ibr'tvius  genoemt  , 
daar  by  gekomen  zouden  zyn  ;  het  zy  dat  ze  elk  een  ge- 

deelte'der  Landen  mogten  bezeten,  of  zich  onder  mal- kandercn  vermengt  hebben  ;  gclyk  ook  de  Celtcn  en 
Cimbren  dikmaals  van  de  oude  Schryveren  onder  den 
anderen  verwart,  en  voor  eenerlci  volk  genomen  wor- 

den ;  zie  C  I  i\l  B  R  E  N.  Vermits  de  Cclien  hun  Vadcr- 
landt  vcrlaaten  hadden,  wierden  ze  Cf//ü-,3VvAc  geheeten. 
Toen  zy  hunne  woonplaatzen  aan  den  Rhyyi itMaze.,  enz. 
hadden  genomen ,  zouden  ze  hunne  jónggcbore  kindcr- 
tjens  in  den  Rhyn,  enz.  gcdonipcit  hebben;  houdende  die 
rivier  voor  eenen  rechtvaerdigcn  Rechter ,  die  de  Baftaardcn 
wechnam,  maar  de  wettige  aan  hunne  moeders  wedergaf. 

Nazianzentis  fpreekt'er  aldus  in  een  Griekich  gedicht  van, 
daar  de  zin  af  is  :  Dat ,  gdsk  het  gout  in  het  %mnr  wordt  be- 

droeft ,  C  E  L 1^  I  zoo  huiinc  kinderen  in  den  Rhyn  beproe- ven:  Men  vindt  dit  in  de  werken  van  verfcheide  Ouden 

aangetogen;  echter,  omdat  het  by  de  oudilen  van  de  Be- 
fchryveren  dezer  Landen  niet  gemeldt  word  ,  gelooftmen 
het  getrokken  te  zyn  uit  den  brief  van  Keizer  juUaan  den 

Afvalligen,  a:in  Ma.ximus  gci'chreven  ;  en  dat  Juliaan  dit , of  zelf  boosaardig  verdicht  ,  of  wel  eenige  lallertongen 
tegen  de  Chrillenen  te  lichtvaerdig  geloof  gcgceven  heeft. 
Want  ,  indien  dit  bedryf  der  Celtcn  waarachtig  ware  ge- 
weelt  ,  zou  immers  zulk  een  zeldzaam  doen  van  Tacitus 

niet  voorby  gegaan  zyn  ;  die  ifo  jaaren  ouder  dan  'Jiilia- 
»«ƒ  zynde,  daar  by  alle  zeden,  en  gewoonten  der  Duit- 
fchen  zoo  nauwkeurig  onderzocht,  ook  geringer  dingen 

op  't  papier  gcllclt  hebbende  ,  zoo  vreemden  dompel- 
werk  niet  verzwegen  zou  hebben.  Ook  is  het  niet  zeer 
blykbaar  dat  de  Ct7;^»  \n  Juliaans  tydt,  of  geheel,  of  ten 
deele,  Chrillenen  geweelt  zyn.  Veelen  mishaagt  het  af- 
haalen  van  het  woordt  Celten  niet,  van 't  Griekfche 
KïAwTf?,  naar  Heldtachtig  fmaakcnde;  zoo  dat  door  Celten., 
Helden  betekent  worden;  dus  zouden  Cclto-Scyta ,  Celti- 
beri.  Helden  uit  Scytiën  ,  Helden  uit  Ibericn  of  Spanjen  zyn  , 
enz.  Niet  vreemt  behoeft  het  ook  iemant  te  dunken,  dat 
men  de  Celtifche  of  Duitfche  taal  met  de  Griekfche  veel 
gemeenfchap  toefchryft ;  ja  dat  ze  zelfs  daar  uit  haaren 
oorfprongk  zou  hebben  getrokken. 

C  E  V  E  L  U  M.  Van  alle  de  oude  boeken  cn  gedenk- 
ftukken  is 'er  geen  dat  Cevelum  kent,  dan  alleen  de 
Reiskaart  der  Peuiingers  ,  in  dien  weg,  die  daar  in  afge- 
meeten  word  \nnNte-d)/neegen ,  tot  aan /}tuaca,o{  Atuatuca, 
zynde  een  Burgt  in  het  Tongerlandt ,  en,  ten  tyde  van  Am- 

'  mianus  Marcellinus ,  eene  aanzicnlyke  en  welgeftelde  (ladt , 
en  van  den  tweeden  rang.  Hier  in  alleen  heeft  de  plaatfny- 
der  een  milïlag  begaan,  dat  hy  deze  plaats  geftelt  heeft 
een  uur  gaans  (^ad  lil  lapidem)  van  Niewmeegen ,  die  men 
klaar  ziet  dat  drie  uuren  daar  van  daan  is.  Want  de 
rechte  ftantplaats  is  aan  den  rechter  kant  van  de  Maze , 
57  mylen  beneden  Blariacum  ,  het  welk  hedensdaags  een 
Dorp  is,  leggende  aan  den  flinker  kant  van  den  zeiven 
ftroom,  bekent  met  den  ouden  naam  van  25ïcrift  ;  welk 

dorp  ruim  tien  uuren  van  Niezvmeegen  af  is  :  als  'er  nu 
voor  Cevelum  drie  uuren  afgaan  ,  kumt  het  naafl:  aan  die 
plaats  daar  hedendaags  Gennep  legt  ,  alwaar  de  rivier  de 
Niers  in  de  Maas  valt.  De  aaraige  fpeelingen  die  de  Heer 
Cliiverius  op  dezen  naam  maakt,  laten  wy  daar:  gelyk  ik 
ook  niet  bepaale,of  Cevelum  onder  dtBataivers ,  of  onder 
de  Gugernen  heeft  behoort;  het  is  genoeg  dat  het  op  de 
grenzen  gelegen  heeft. 
CHAAM,  ofCHAEM,  een  Dorp  onder  de  Ba- 

ronnye  van  Breda.  Toen  geheel  Brabandt  voortydts 
op  eene  jaarlykfche  fchattinge  van  140000  guldens  was 
geftelt  ,  flont  het  Landt  van  Breda  daar  in  op  8685- 
guldens,  10  Huivers,  3  penn.  begroot:  daar  toe  mofl  het 
doï^  Chaam  ,  met  Alphen  (twee  van  de  14  of  15- dorpen 
van  deze  Baronnye)  opbrengen  588  guldens,  15-  ifuivers, 
bedragende,  op  weinig  na,  de  helft  van  de  fomme  daar 
de  ftadt  Breda  op  gezet  was.  Het  dorp  Chaam  heeft  Kerk 
en  Predikant  ,  (laande  onder  't  ClalTis  van  Breda. 
CHAMAVI  of  CHAMAVEN.  Het  is  eeneNa- 

tie  in  deze  Nederlanden  geweeft,  daar  Tacitus  dus  van 
fpreekt:  „  Omtrent  of  naait  de  Tenderen  plagtmen  in 
,,  voorige  tyden  de Bruderen  te  vinden,  nu  hoortmen  dat 
,,  de  Cbamaven  en  Angrivaren  in  hunne  landen  gekomen 
,,  zyn,  hebbende  de  Bruderen  daar  uit  gedreven,  en 
„  t'eenemaal  in  de  pan  gehakt,  met  toeflemming  der  na- 
„  buurige  volkeren:  't  zy  omdat  ze  hunne  trotsheit  haat- 
,,  ten,  't  zy  dat  zy  op  den  roof  verlekkert  waren  ,  't  zy 
,,  dat  de  Goden  ons  daar  mede  begunftigden.  Door  de 
Tencleri.,  worden  de  Trenthers,  oï  Drenters  verdaan,  door 
de  Bruderen  de  Broeklanders.  Over  de  CHAMAVI 

valt  meer  verfchil :  zommigcn  maken'' et IVe ft falingers  van : 
meenen  ook  dat  deze  Chamavi  de  ftadt  Chamburg  (nu 
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Uamhtirg')  dien  naam  gegeeven  zouden  hebben:  ook  wor- 
den van  de  Chamavi  ,    Kampenaars  en  Over-TjJ'elaars  ge- maakt;  maar  dat  wil  Picard  niet  lyden,  aangezien,  zegt  Picard, 

hy,  de  Chamavi  niet  aan  den  Tfjel,  maar  aan  de  Lingcn ,  -dt,tiq. 
en  in  het  Emfer  Qiiarti er  gewoont  hebben.     M.  van  der  pag.  loo. 
Iloiive    noemt  ze  IVcftfalingers.    Pontanus  houdtze  Weér  Houve 
voor  Kampenaars:  maar  uit  de  bovengaande  woorden  van 
Tacitus,    hoe  nauw  ook  ingezien,  kan  men  niets  valt  ̂ 97- 
belluiten  :  al  zoo  weinig  ook  uit  zyne  woorden  die  elders  ̂ ""'i"- 
liaan.    „  De  Angivarii  en  Chamavi  worden  van  achte-  /^"^ 
„  ren  met  de  Dulgibini  en  ChafuarH  heWoten,  daar  noch  ̂ ^J'** ,,  meer  andere  volkeren  bykoomen,   die  niet  zoo  wel  V 

,,  bekent  Itaan  ;   m.aar  van  vooren  worden  zy  van  de  -L^^ 
„  Friezen  vervangen.  Want  of  wel  de  Dulgibincn  gehou-  •^ƒJ 
den  worden  aan  de  IFezer  gewoont  te  hebben  ,  en  onder  cap  \A 

dc  IFeJlfaalfcbe  Saxen  gerekent  worden  ,   zoo  word  'er 
echter  geene  zekerheit  meer  dan  met  fchyn  van  gegee- 

ven :  daarenboven,   fchoon  ze  onder  de  Saxen  hehoott 
hadden,  kan  men  echter  hunne  eigentlyke  woonplaats 
niet  weeten,  vermits  Oudt  Saxen  groot  was,  en  veele 
landen  begreep  ,  die  nu  andere  naamen  hebben.  Wat  de 
Cbafuarii  voor  volken  zyn  gewcclt  ,   daar  in  zyn  de 
Schryvcrs  al  mede  niet  van  cencriei  gevoelen  :  Eenigen  gif- 

fen die  van  Gottingen,  anderen  van  Minden  by  del4''ezer. S.  V.  Leeuwen  noem.t  de  CHAMAVI,  Kampenaars  en  S.van 
Over-Yjfelfchen  ;    en  zoo  verltaan  het  ook  veele  andere  Leeuw. 
Schryvers.    Dezer  wyze  zou  men  de  voorige  woorden  ̂ "tH- 
van  Tacitus,  in  't  begin  van  deze  poft,  dus  konnen  ver-  ̂^fi''  f' 
klaaren.    ,,  Omtrent  of  naaft  de  Drenthers  plagtmen  wel-  9°-9i' 
,,  eer  Itraks  de  Broeklanders  aan  te  treffen:   maar  nu  zegt- 

,,  men  dat  de  Kampenaars  en  d^  Enger  en  in  hunne  lan-  'i'. 
,,  den  gekomen  zyn  ,  die  de  Broeklanders  t'  eenemaal  in  ̂^^^^^^ 
„  de  panne  gehakt  hebben.    Zeer  waarfchynlyk  is't  dat  j^^^-^^  ' de  Chamavi ,  eer  ze  ter  vooriger  plaatze  quamen  ,  zich  of  g^xon 

in  Wejlfaalen  ,   of  in  andere   Oorden  ,   volgens  de  ge-  llb.-\' woonte  van  de  Duitfchers  in  die  tyden  veranderingen 
zoekende,  neder  zullen  hebben  gezet. 
CHAMAVI.  Cbamaven  zyn  geweeft  een  volk  over  Ahlng 

de  Eems,  met  dezen  naam  gemeldt  by  veelen  van  de  Ou-  Not. 
den;  hebben  met  hunne  oude  woonplaatzen  ook  geraakt  Cerm. 
aan  onze  Friezen,  hoewel  maar  aan  een  klein  Itukje  van  infp.n. 
de  Eems  ,  het  welk  is  tufichen  het  Dorp  Wenera  ,  en  de  ̂ .  44. 
rivier  Leda,  daar  die  in  de  Eems  valt.    Want  de  Cbama- 

ven moeten  van  de  Leda  af ,   tot  aan  de gelegen 
hebben  langs  de  Eems  ;  dewylze  de  Chauken  van  vooren  , 
hebben  gehadt ,   en  van  hen  door  de  Leda  afgefcheiden  ! 
waren ;  de  Angrivaren  van  achteren  ,    daar  de  Haze  de 
fcheiding  heeft  gemaakt,  eindelyk  de  Dulgibinen  aan  de 
rechte  handt  van  den  oorfprongk  der  riviere  Leda  af,  tot 
aan  den  naaften  oever  van  de  Haze  ;  gelyk  men  zulks  uit  Germ. 
Tacitus  niet  duifterlyk  kan  afneemen.     Die  hedendaags  33 
deze  landen bewoonen,  worden  IflllTlïÜigcn/of  ï|amlingm  34- 
genaamt  ,  naar  de  landen,  die  van  deze  drie  Rivieren  de 
Eems,  deLede,  ende  Haze,  a\s  ze  opzwellen  ,  van  allen 
kanten  plagten  overltroomt  te  worden:  hoedanige  lan- 

den in  Vrieslandt  noch  hedendaags  l^aiuïanbeu/  en^cm= 

riftften  genoemt  worden:  maar  hier  te  lande  is  het  geloo- 
felyk  dat  men  die  ïJjam-auVueil/ en ,  met  de  gewoonlyke 

verdubbelde  blazing, "Cïjam-auluen/ dat  is  ,  Weilanden  die overftrooming  onderworpen  zyn  ,  genoemt  heeft.  Waar 
van  de  Romeinen  de  benaming  van  Chamaven ,  en  de 
IVeflfaalingers  hedendaags  van  het  woordtje  HAM  alleen 
hun  J^ainling/  ïjemïing/  Ï)nmltn3  gemaakt  hebben. 
Doch  deze  woonplaatzen  hebben  zy  tegens  andere  aan 
den  Rhyn,  en  aan  de^W,  of  den  Tlfel ,  die  beter  en  vetter 
waren  ,  eens  en  andermaal  verwiffelt.    Want  de  landen  1 
aan  de  gemelde  rivieren  ,  die  de  Manaxiers  in  het  eerlt  be- 

zeten hebben  ,  hadden  de  Romeinen  ,  na  dat  zy  de  Ala-  C&f.Bel 
naxiers  naar  dezen  kant  van  den  Rhyn  ,  ja  zelf  van  de  Gal,  lib 
Maas,  hadden  doen  vertrekken  ,   ten  dienlte  van  hunne  iv. 
krygsknechten  gefchikt.     Maar  dewyl  het  vry  dikwyls 
gebeurde  dat  deze  landen  ,    als  de  krygsknechten  met 
het  leger  ver  van  de  handt  waren,  hier  en  daar  ledig  la- 

gen ,   hebben  zommigen  van  de  nabuurige  volken  zich 
daar  in  neergezet.    En  dit  hebben  de  Cbamaven  wel  aller- 

eerll gedaan,  daar  na  deTubanten ,  na  dit  volk  deUfipiers, 
vervolgens  de  Friezen,  ten  laatlten  de  Amfibaren:  ieder 
het  bezit  daar  van  maar  voor  eenen  korten  tydt  behouden- 

de; dewyl  de  vier  eerlten  wéér  naar  hun  eigen  landt  keer- 
den, en  de  laatlten  in  eene  jammerlyke  ballingfchap  ver- 

dreven wierden,  gelyk  wy  boven  te  zyner  plautze  ver- 
haalt hebben.    Maar  ,  nadat  deRomcinfche  krygsknech- 

ten het  voornemen,  om  weder  te  keeren  ,  geheel  hebben 
laaten  vaaren  ,  fchynen  deze  landen  de  naaltgelegene 
Broekters  ten  deel  gevallen  te  zyn.    Doch  als  deze  byna 
t'eenemaal  verdelgt  en  uitgerooit  waren  ,   hebben  de 
Chamaven  de  zelve  landen  ,  nevens  andere  landtgoederen 
van  de  kleine  Broekters ,  wederom  ingenomen,  en  zyn  ver- 

volgens in  een  beltendige  bezitting  daar  van  gebleven. 
Op  deze  wyze  zyn  zy  nabuuren  geworden  van  de  Tende- 

ren, wien  de  Sigambers ,  als  krygsgevangenen  aan  dezen 
kant  des  Rhyns  ovcrgebtagt  zynde,  hun  landt  hadden 

laten 
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laten  behouden.   Ja  zy  zyn  nabuurcn  geworden  van  de 
Batavjercft  en   Vriezen^    die  door  den  Rhyn  alleen  van 

hen  af^efcheiden  waren.    Want  dat  de  Chamavcn  n ader- 
handt  langs  den  Rhyn  gewoont  hebben,    blykt  niet  al- 

1  leen  uit  deze  plaats  van  ̂   Tachus  ,  maar  noch  veel  meer 
uit  de  Reiskaart  der  Peutingers  ̂   Wxl^  Amm:anus  Mnrccll:- 
»«ƒ  ,  en  "  Sulpicius  Alexandcr  :  behalven  dat  zeckcr  dorp 

bl/l     '"'^       gewellen  noch  hedendaags  de  naam  van  ïiJlimuicl 

jjyijf'    heeft,  dien  zy  uit  hun  oudt  vaderlandt  daar  gcbragt  heb- 
M/».i'8.  ben.    Zy  hebben  derhalven  langs  den  Rhyn  gelegen  ,  van cApitd  de  Tenders  af,  tot  aan  de  Rivier  de  Berckel:  en  is  hunne 
Greg.     naam,   in  vervolg  van  tydt ,  door  het  Bondtgenootlchap 
Turon,   met  de  Franken  ,   zoo  beroemt  geweell,  dat  menze  in  de 
W.  II.   kaart  der  Pcuüngcrs  naait  aan  den  Rhyn  met  groote  lette- 
M^9.    ren  aldus  geteckent  vindt  :  CHAMAVEN  DIE  ÜÜK 

iCom-  F'RANKEN  zyn,  gelyk  Vel[erus^  en  na  hem    Bertius  de- 
ment,   je  plaats  verbetert  hebben ;  ja,  dat  meer  is,  "  Ammianus 
Marcellinus  verhaalt  dat  de  Franken,  die  onder  de  regeering 

Gem.    ygf,  ConftanÜHs  den  II.  aan  dezen  kant  van  dc  Maas,  met 
groote  itoutheit,woonplaatzcnopgeflagen  hadden,  Saliers 

'"^i'P'       Chamaven  'zyn  geweelt,  die  Keizer  Julianus  wel  over- 
XVII Mi  wo""^"  1  m3.ar  vergunt  heeft  wéér  naar  hun  eigen  landt 

j-  jg^'  te  keeren.    Hier  na  zyn  zy  langen  tydt,  te  gelyk  met  de andere  Franken  ,  onder  de  Hulpbenden  van  het  Hof  in 
dienil  der  Romeinen  geweell:  ;    gelyk  zulks  blykt  uit  de 

Regirterboeken  van  't  Ryk  :   ter  tydt  toe  dat  de  Romei- 
nen,   als  de  hoogheit  des  Ryks  in  deze  gcweften  geheel 

onder  de  voet  lag  ,  het  Wingewefl:  van  Neder-Germanièn 
aan  de  heerfchappye  der  Franken  overgelaaten  hebben  ; 
wanneer  de  naam  der  Chamaven  uitgertorven  ,  en  het 
landt  onder  de  Vriezen  gekomen  is.    (Dit  alles  kan  men 
nazien  in  dc  derde,  en  inzonderheit  inde  vyfde Kaart  van 
den  Heere  Ahing.) 

irugm.      CHARLOIS  ,  een  Dorp  onder  Rotter dar/t  behoor en- 
vm     de,  zoo  naar  Karei ,  Grave  van  Charlois  ,  zoon  van  Her- 
Scriv.     tog  Philirs  den  Goeden ,  genaamt.    Dele  Char/ois  ,   of  Ka- 
i(ron.    rel  dc  Strydtbaare   naderhandt  gebynaamt,  bedykte  ,  by 
j /.ii.     lyii  Vaders  leven  ,  een  groot  ftuk  landts,  daar  dit  C^.jr- 
I  /«ƒ  oplegt;  zie  op  KAREL  VAN  BURGUNDIEN, 
!  enz.  't  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het  Claf- 
'  (is  van  Schielandt. 
tcW       CHARLOTTE  VAN  BOURBON,  derdeGe- 
Tmnier  maliiuie  van  Prins  Id^illem  van  Oranje  ,  enz.    By  IF.  van 

Goudhoven   vindtmen  ,    doch  qualyk ,  Lonife  de  Bourbon. 
Zy  was  de  dochter  van  Lotus  van  Bourbon  ,  Hertog  van 

(ïwi   Montpenlier,  uit  Koningklyk  Franfch  bloct ;  haare  moe- 
inio  vrouwe 3''?fae//W(?  van  Louy ,  had  haar  heimelyk,  uit 
Holl.Kr.  'vreeze  voor  haaren  Vader  ,  eenen  bitteren  Roomfch  Ca- 

/:i4r.  "  tholyken  Vorft,  in  de  Protellantfche  Religie  opge- P.C.Bsr.  voedt :  dewyle  nu  Louis  de  Bourbon  veele  kinderen  had- 
■  i.D.     de,  deed' hy  haar ,  naar  de  gewoonte  in 't  Pausdom ,  om 
■  18 B.  de  zwaareFamiliën  wat  te  ontladen,  in  't  Kloolter  van 
ƒ.41}.  Jevarre  gaan  ,  daar  zy  Abdifle  wierd  :  echter  in  haar  hart 

d' Au-  den  Onroomfchen  Godtsdienrt  aankleevende  :  zy  wierd 
xem  daar  in  gellerkt  door  haare  Nichte  Johanna  Chabot ,  Ab- 
BiH  de  dille  in  't  Paraclyte  Kloofter,  mede,  des  niet  tegenftaan- 
trance   de,   van  den  Hervormden  Godtsdienrt:  die,   door  den 

inlandtfchen  oorlog,  daar  uit  gejaagt  zynde  ,  echter  het 
Nonnegcwaadt  zoo  lang  zy  leefde  behieldt.  Omtrent 
den  tydt  der  Parysfche  Moordt-bruiluft  ,   vloodt  Vrouwe 
CHARLOTTE  naar  Duitfchlandt,  by  den  Keurvorrt  en 
Paltsgrave  Frederik,  en  haare  zufter  ,  getrouwt  aan  Fran- 
fois  de  la  Marche ,  Hertog  van  Bouillon,   Prins  van  Sedan  , 
&c.  Het  Hof  van  Vrankryk  was  'er  al  vry  wat  over  ont- 
rtelt,   en  de  Koning  zondt  den  Prelident  de  la  Thou,  om 

'er  befcheidt  van  te  neemen ,  volgens  laft  van  haaren  Vader, 
die  hevig  tegen  de  Hugenooten  was  gekant ,  en  des  te 

i^'""      meer  over  haare  vlucht  en  belydenille  gclloort.  Palts- 
/•  "tr*"' grave  Frederik   fchreef  ten  haaren  voordeele  aan  hem 

•    eenen  vriendelyken  brief,   met  vertooninge  datze  de 
perlTinge  haarer  confcientie  niet  langer  had  konnen  uit- 
Itaan  ,    biddende  hem   dieshalven   haar  te  willen  ont- 
fchuldigen.    Montpenjier  fchreef  tot  antwoordt  :    dat  hy 
geene  verfchooningen  aanneemen  kon  ,  beftraftc  haare 
rtoutheit,  als  die  haare  belofte,  aanGodt  en  hem  gedaan, 
verbroken  hadde,  enz.   toonde  zich  ook  ,    ten  ware  zy 
naar  l/rankryk  keerde   ( den  Koning  en  hem  gehoorzaa- 
mende)  onverzoenlyk  ;   verzoekende  Keurvorrt  Fredenk 
daar  omtrent  zynen  vlyt  te  willen  aanwenden  ,  en  zynen 

dem     pl'gt  te  voldoen.    Deze  Vorrt,  zeer  Godtvruchtig  en 
Wew«  vvys,  die  ook  wel  wift  hoe  verre  zich  dc  kinderlyke  ge- 
bid.      hoorzaamheit  uitltrekte,  liet  den  Hertog  weeten  :  hy  was 

'.rf'     bereidt   Vrouwe  Charlotte  naar  Vrankryk  te  zenden ,  in- te<rre  dien  de  Koning  hem  wilde  verzekeren,   dat  zy  geen 
iift-de  dwang  in  haare  confcientie  zou  lydcn.    Schoon  Montpen- 
rance.  fiernü  op  allerlei  wyzen  zyne  dochter  Charlotte  in  zyn  ge- 

welt  zocht  te  krygen,   wilde  hy  echter  dit  beding  niet 
aangaan.    Het  quam  evenwel  zoo  verre,  dat  de  Koning 
den  Heer  d'  Aumont  naar  den  Kcurvorjl  zondt  ;  hy  was 
een  Heer  van  zeergroot  aanzien,  die,  boven 't  bevel  van 
den  Koning,  door  iVIontpenlier  wierd  gebruikt,  en  bclart 
was  zyne  dochter  t'huis  te  haaien, en,  onder  zekere  voor- 

Ho^/? 
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waerdcn,  weêr  in  Vrankryk  te  brengen:  doch  Montpeafier ,  jdg^ 

daar  gekomen  ,  zeidc ,  dathy  liever  haddcdatzy  'm  Duttfih-  Metef. landt  bleef,  dan  dat  zy,  indien  ze  in  die  vervloekte  Hugc-  idem 
nootfche  ketterye  volhardde  ,  weêr  in  Vrankryk  keerde.  Auxtr. 
Dus   bleef  Vrouw  Charlotte  in  Duitjchlandt   tot  het  jaar 
1^1^.  wanneer  Prins  l^Villem  van  Oranje  haar  ter  Gemalin- 
ne  ,   met  toertemmingc  van  haaren  Heer  Vader,  nam  : 
van  wien 'er  alvoorens  advys,  met  goedtkenninge  ,  by 
't  Parlement  en  de  Sorbonne  te  Parys,   was  ingehaalt; 
daar  ook  eene  behoorlyke  bruidtfchat  op  volgde.  Zy 
heeft  den  Prins  geene  zoonen ,    maar  zes  dochters  ge- 

baart :  namelyk  l.  Lonife  'Juliana,  in  het  jaar  ifyó.  te 
Dordrecht '^eboxen ,  en  in  't  jaar  isn-  aan  den  Paltsgrave  f.\x(). 
en  Keurvorrt  Fredenk  ̂ /c» //  '.  getrouwt.    II.  Ijabella,  die 
in  het  jaar  15-91  Echtgenoote  wierd  van  Henry  de  la  Tour., 
Viconte  de  Turenne ,  Marefchal  van  Vrankryk  ,  en  Hertog 
yxw  Bouillon  \   vermits  zyne  eerfte  bedtgenoote ,  Charlotte 
de  la  Marche  ,   Hertogin  van  Bouillon,    Vrouwe  van  Se- 

dan ,  hem  al  haare  goederen  gemaakt  hadde.    III.  Cata- 
rina  Belgica ,  mei  Philips  Lodevjyk,  Grave  van  Hanauiu  ,^e- 
trouwt.  IV.  Charlotta  Brabaniina,  in  huwelyk  met  Claude 
de  la  Trimouille ,  Hertog  van  T/^oa^rj,  Prins  van  Talmond,  Qg.^j'^ 

Grave  van  Chij'ne,  enz.  getreeden.  V.  Flandrina  ,  die  in  ƒ,4, 
het  jaar  If97.  zich  met  haare  zurter  Charlotte  naar  Vrankryk  /^j.  ' begaf ;   wierd  Nonne  ,  en  AbdilTe  van  't  H.  Kruis  te  ̂ .de 

I  Poiéliers  ,  daar  voortydts  haare  Moeije  ook  Abdifle  ge-  Kl<rk_^ 
weert  was.    VI.  Emilia  Secunda  van  Najfauw.  Toen  Prins  Toon. 

\l4''illem  zoo  verraderlyk  te  Antwerpen  ,  in  het  jaar  15-82.  der  Hert, 
van  Jan  Jauregny  door  't  hooft  gefchoten  was  ,  bleef  de- /-iSS. 
ze  zyne  Gemalinne  hem  gedurig  by ;  hem  met  de  hoog-  -Sf- 

I  rte  tederheit  en  zorgvuldigheit  oppalfende.  Het  gebeurde  ̂ ^'i"^' 
!  dat  de  wonde  wéér  ontfprong  ,  en  veel  bloets  uitgaf ; 
I  zy ,  alreedts  door  den  vorigen  fchrik  zeer  gekrenkt  ,  en  ̂ 'P' 
j  door  langdurig  waaken  afgemat,  boven  dat  het  hart  door  !.  * 
!  groote  droefheit  beklemt  was,  wierd  van  eene  brandende  fT"^' 
koortzehard  aangetart,  die  haar  ,  zeer  Chrillelyk  rterven-  5*7^' 
de  ,  den  5-  May  in  het  jaar  15-82.   wechrukte,  drie  da-  i^^'-^"' 
gen  nadat  Prins  IViUem  van  Oranje  ,  haar  Gemaal ,  zynen  /;  {p,'ih^ 
Kerkgang  gedaan  hadde:   ïy  liet  eenen  zonderlingen  lof  i-^-^ 
na  by  alle  die  kennilfe  van  haare  deugden  hadden. 

I     CHIMELOFARA   word  een  rivier  genoemt,  Aliini^ 

zynde  recht  tegen  over  eene  andere,  die  de  naam  van  l^ot." Medemelacha  heeft,  turtchen  welke  beide  AeGemerchen  in  Germ. 
\  leggen  :  (dit  kan  men  beft  zien  in  de  Kaart  van  den  inf.P.iu 
Heere  Alting,  Defiriptio  Frifia  Liber.t  genaamt.  )  Keizer  /"'^•36. 
Otto  de  II.  die  zeer  mildt  was  met  fchenkaadjen  te  doen 
aan  Diderik  den  II.  heeft  niet  alleen  deszelfs  gebiedt  en 

]  landen,  aan  deze  zyde  van  den  Rhyn  leggende,  uitgebreidt 
;  tot  aan  de  rivier  de  Hifla ,  (naderhandt  denTjJel  genaamt) 
maar  heeft  'er  zelfs  by  gedaan  omtrent  alles  wat  voorby Kinnemum,  of  Kinnem  (zynde  een  riviertjen  in  Wert- 
Vricslandt,  loopende  van  \\etScherrnermeer  voorby  Petten 
in  zee)  is  gelegen  tot  aan  de  Chimelofara.  Dat  dit  de  rechte 
naam  is  ,  blykt  uit  de  benaming  van  ïi>emdinnerfaart/  die 
men  noch  heden  ten  dage  heeft  dicht  by  Stavoren.    Het  is 
een  langwerpig  Meer  ,  daar  de  VUejlroom  dwars  denr- 
loopt;  waarvan,  als  iynde  d'  Oude  vaart  derfchepen, 
een  Grietenye  in  Vrieslandt  nu  noch  den  naam  van  l^c= 
ITlEUtUier-OIbEfaart  heeft.    Het   Meer  zelf  noemen  wy 
nu  de  5?llUf|'pn.    Dit  water  nu  word  in  den  Giftbrief  van i  het  jaar  986.  een  rivier  genoemt  naar  den  trant  van  dien 

i  tydt  ,   wanneer  de  Meeren  ook  den  naam  droegen  van 
[Rivieren;  gelyk  de  Rivier  de  Beemjler  {Bameftra)  waar 
van  boven  gefproken  is:  en  in  dezen  zelfden  Giftbriefde 
Rivier  Medemelacha  ,   waar  van  men  kan  zien  te  zyner 

plaatze. 
CHIMELUM  word  hedendaags  Hemelum  genoemt,  Milrtg 

zynde  een  zeer  aanzienlyk  Dorp,  van  eenen  zeer  ouden  iiot. 
naam  ,   leggende  aan  een  fchipdraagende  vaart  ,  die  naar  Germ. 
Stavoren  loopt,  en  van  dit  Dorpl^cmcliunccfaait  genoemt  in\ 
is.    Naderhandt  is  deze  vaart,  onderfcheidtshalven  ,  in  f^l  11' 
de  Vriefche  fpraak  ,  i^emcUimerOCUfect  genoemt,  nadat 
'er  eene  andere  vaart  nzzr  Hindeloopen  was  gemaakt,  die  de 
naam  van  ̂ -icVucfaart  hadde.  Eer  de  VUejlroom,  tot  in  dea 
27/è/ deurgebroken  ïynde  ,   dien  grooten  zeeboezem,  de 
Zuiderzee,  maakte,  is  het  een  gedeelte  gcweert  van  h  e 
Stavorfihe  Graaffchap ;  doch  is  naderhandt  met  de  ganfche 
Grietenye,  die  daar  van  ,  als  van  het  Hooft,  den  naam 
gekregen  heeft ,  onder  IFeftcrgoo  gekomen  ;   ja  zelf  de 
Stavorjche  Abdye ,  na  dat  deStadt  met  het  beroemde  Kloof- 
ter  van  St.  Adulfus  door  de  zeebaren  ingeflokt  was.  De 
Ouden,  die  voor $;)cind/ l^imcl  en Cljimd  zeiden,  hebben 
deze  plaats  Chimeium  genoemt;  gelyk  blykt  uit  het  geen 
op  het  voorige  Hooftrtuk  gezegt  is.    De  plaats  legt  ruim 
een  uur  gaans  van  het  niewe  of  hedendaagfche  ̂ V<ïi-'£/r^», 
naar  het  Zuidt-oorten. 
CHRISTIERNUS,  of  CHRISTIAAN,  den  11. 

Koning  van  Denemarken  ,  en  Sweden.  Wy  zullen  van 
hem  niet  anders  zeggen,  dan  't  geen  zich  hem  rakende  , 
volgens  ons  beftek  ,  in  de  Nederlanden  tocgcdraagcn 
heeft.  Hy  wierd  om  zyne  gruwelyke  Tirannye ,  in 
Sweden  en  Denemarken  gepleegt  ,  van  zyne  Onderdaanen 
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verdreven:  vlooJt  in  't  jaar  i6i3.  met  ïyiie  Gcnialiiinc  ,  [ 
7uller  van  Keizer  Kan-l  den  V'.  nevens  zynen  toowjuhun , 
en  twee  dochters  uit  vyne  Landen  ,  en  quain  t'  Icheepc 
te  Amllci  d,im  aan  :  daar  hein  een  Di^crtfih  Aiirtfch-Bi[Jch^p , 
van  hem  verdreven,  bejegende,  die  'iich  vervi^onderde 
van  ïyne  Majelk'it  in  zoodanigen  Ihiat  te  ■L\cn.\' -xwAmJh'r- 
dam  begat'hy  zich  naar  Durdt ;  van  daar  naar  Brabandt ,  by 
den  Keizer  zynen  zwager  ,  die  hem  wel  gccrne  weer  in 
zyne  Rykcn  zou  herltèlt  hebben  ,  ware  hy  niet  zoo  be- 

lemmert geweell  met  den  oorlog  tegen  Vrankryk.  Ech- 
ter wierden  'er  van  de  Provintien  HolLmdt  en  Zcclandt 

dertig  Oorlogslcheepen  toegerult,  daar  C^r//Z/Vr«//j- mede naar  Denemarken  voer;  maar  de  Vloot  wierd  door  on- 
weer verllrooit.  Hy  raakte  wel  in  Noorwegen  te  lande  , 

maar  ook  te  gelyk  in  handen  van  den  niewen  Koning 

Frederik,  in  't  jaar  15-31.  die  hem, op 't  Kalleel Z«//^/tT<!;«r^', 
in  ecne  nauwe  bewaringe  hield  ,  evenwel  hem  hoHvk 
onthaalde,  en  gocdt  onderhoudt  verlchafre:  daar  zat  hy 

den  tydt  van  27  jaaren  lang,  tot  dat  hy  in  het  jaar  I5-5-9 
overlecdt.  In  zyne  gcvangkenifle  toonde  hy  groot  be- 

rouw cn  leedtwezen  over  zync  gepleegde  Tirannye, 
en  andere  zwaarc  zonden  ,  rcchtvaerdigendc  Godc  in  zy- 
ne  oordeelen  over  hem.  Toen  deze  Chrifiieryjus  ter  we- 
reldt  quam  ,  hoorde  men  hem  in  zyn  Moeders  lichaam 

fchreijen :  in  de  geboorte  hield  hy  d'  eene  vuill  gelloten  , 
toen  ze  de  Vroedvrouwe  opende,  was  ze  vol  bleet.  Van 
hem  daar  mede  afbreekendc  ,  zullen  wy  'er  alleen  by- 
doen,  waarom  den  bovengedachtcn  Aarts-Billchop  uit 
Denemarken  heeft  moeten  vluchten:  zyn  naam  was  Erikus 
•van  IValchendorp  ,  Aartsbiffcbop  van  Dninthen  ,    in  Noorwe- 

C  H  R 
CIIRISTOPH  13ERNHARD  VAN  GALEN:  p/^ 

Vermits  hy  niet  alleen  den  Vereenigden  Staat  veel  werks  ̂ ^J/y, 
heeft  verfciiaft  ,  maar  boven  dat  ook,  toen  Koning  Lodc- 
wyk  Ac  XIV.  in  het  jaar  1672.  dezen  Staat  plotzelyk  op  rheatr' 

't  lyf  viel,  geheel  /od-»/, veele  plaatzen  in  Ovcr-ljjel ,cm.  Hurop., 
den  Staat  ontrukte,  zullen  wy  hem  ook  hier  op't  kortltc  7.8.0- 
affchilderen ,  en  van  zyne  verrichtingen  ,  en  geweltplee-  ̂ iit.c>. 
gingen  eenig  gewag  maaken  :  breeder  bericht  word  op  elke  i.aken- 
van  hem  gewonne  Stadt  gcgeeven.    Zyn  vader  was  van 
Ga/en  Bijpink  ;  hy  had  den  Maarfchalk  MorUn^  Heer  tot  <^^- 
Noordkerk  ,  daar  mede  hy   om  het  Jagtrecht  in  verfchil 
ftont,  omgebragt  :  was  daar  over  te  Bcvergeert  gevangen  , 
en  bleef 'er  in  hechtenille    tot  zynen  fterfdag  toe.  Ün- 
dertuH'chen  wierd  zyne  Gcmalinne   toegeltaan  hem  te 

mogen  vergezelfchappen  ,    die  middclerwyle  zwanger  V",*" 
wierd,    cn  dezen  OurulWgcn  C/}riJloJ)h  Bernhard  van  Ga/en  ̂ ^^'^  ' ter  wereldt  bragt.    Tot  zyn  46  oi  47  jaaren  toe  word  ,(5^9 
van  hem  by  geene  Schryvers  gewag  gemaakt;  maar  na- j:^^ J/, 
derhandt  heeft  hy  hun  Hofs  genoeg  gegeeven.  Zyn  Oom  Teutfc. 
Bernhardt  va»  Ma/inekrot ,  Domdeken  te  Munjler .,  een  ge- gefchic, 
leert  man,  had  hem,  als  goedeloos  om  zyn  Vaders  mis-  van 

bedryf,  opgevoedt.    De  Bilichop  van  Munjler  gellorven  'tjaar zynde  ,   wendde  Malmckrot  ,   vermaart  genoeg  wegens  1600. 
zyne  geleerdheit  ,  maar  in  ongunlt  der  Capitulairen ,  om'"' 
dat  hy  hunne  wanbedryven  dikwyls  beltrafte ,  allen  vlyt  aan,  '681. 
om  op  den  BilFchoplyken  ftoel  te  geraaken;  maar  de  Ca- 

pitulairen verkooren  ,  buiten  gewoone  ordre,  en  tegen 

yders  vermoeden,  Chrtftoph  Bernbard  van  Galen  tot  BiJJ'diop. 
Wegens  deze  onwettige  keure  ,  immers  tegens't  gebruik 
aanloopende,  liepen 'er  vyf  jaren  heen  eer  deP^^xhem  be- 

Idem Winfem. 
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gen.  Koning  Chrijiiernus  had,  eer  hydezulter  van  Keizer  ;  veüigde.Doch  vermits  Mahnckrot ,opvoedev  \mChriJioph ^ 
Karei  ter  Gemalinne  nam,  eene  byzit,  Dttifjen  genaamt,  i  deede  dat  den  niewen  Bijjchop  niet  behaagde,  liet  hy  hem 
eene  Hollandtlche  Dochter;  toen  hy  nu  getrouwt  was , ;  in  de  gevangkenilfe  zetten  en  houden.  De  Gemeente 
verzocht  Keizer  Karei  dezen  Erik  den  Koning  te  willen  van  Mmjler met  deeze  keur  niet  wel  te  vreden,  fprak 
afmaanen  ,  van  zich  niet  verder  en  meer  in  deze  onbetaa-  fmadelyk  van  hem  ,  enz.  Hy  nam  dienshalven  eenea 
melykheit  te  willen  verloopcn.  Erik.,  uit  pligt  van  zyn  haat  tegens  haar  op,  dien  hy  noch  bitterder  vervolgde, 
Ampt  ,  doet  het :  maar  Chrijliern  nam  dat  zoo  euvel  op,'  met  de  Stadt  niet  alleen  te  beleegeren,  maar  boven  dien 
dat  de  Bijfchop  ,  uit  vreeze  voor  zyn  leven,  naar  Hollandt  elendig  ,  met  het  inwerpen  van  vuurwerken  ,  te  plaagen  : 
vloodt.  Toen  deze  Majejleit  den  Biffchop  t'  Amjierdam  hy  tradt  ,  op  het  aannaderen  der  krygsbenden  van  den 
gewaar  wierd  ,  verzocht  hy  aan  de  Magillraat  hem  te  Staat.,  tot  verdrag;  fchoon  hy  te  vooren  ,  noch  op 
mogen  vatten,  en  in  zyn  gevvelt  te  hebben ;  maar  £r»i  Panfelyke  .,  noch  op  Keizerlyke  afmaningen  gepaft  hadde ; 
gehüort  ,  en  zyn  onfchuldt  verllaan  zynde ,  weigerde  de  dit  viel  in 't  jaar  165-7  voor.  Na  dat  Karei  de  II.  van 
Magirtraat  dat  beleefdelyk ;  te  meer  ,  om  dat  hy ,  als  een  Engelandt  ,  uit  zyne  ballingfchap,  wéér  op  zynen  Ryks- 
geellelyk  perfoon,  zich  op  den  Pö/zj  beriep.  Chrijliern  troon  was  geraakt ,  en  vry  onrechtmatig  den  Vereenig- 
beloofdc  wel  alles  by  den  P/?ax  en  den  Xe/ztr  te  zullen  .  den  ,  zonder  den  oorlog  te  verklaaren ,  op  het  lyf 

verantwoorden,  maar  de  Magiftraat  wou 'er  niet  toe  ver-  [viel  ,  tradt  de  Bijfchop  van  Mmjler  met  hem  in  verbondt, 
ftaan ,  en  £r/>  vertrok  Utrecht en  van  daar  voort :  om ,  terwyle  Karei  den  oorlog  ter^zee  zou  voeren,  de 
naar  Romen. 
CHRISTOFFEL,  Grave  van  Meurs  en  Herwaer- 

den.  Toen  Marten  van  Rojjern  zyn  Stadthouderfchap 
over  Vrtes landt ,  of  de Gelderfche  Vriezen ,  afgelegt  had- 
de,  in  het  jaar  15-19.  ontftaan  uit  zekere  onlull,  weder- 
waerdigheit  ,  geldtzuchtige  en  flimme  üreeken  van  den 
Vriefchen  Adel .,  die  by  de  Gelderfche»  om  ampten  beedel- 
den,  om  hunne  beurzen,  tot  nadeel  van 't  Gemeene- 
belle  ,  te  vullen  ,  wierd  deze  Grave  Chrijlojjel  in  Marte» 
va»  Rojferns  plaatze  geftelt :  zyn  gebiedt  Hrekte  niet  alleen 
over  Gelders  Vrieslandt  ,  maar  ook  over  Groningen  en  Om- 

landen. Hy  was  eerft  uit  de  erffenifle  zyner  Zufteren  ge- 
flootcn  ,  mort  derhalven  zyn  fortuin  in  den  oorlog  zoe- 

ken; zyne  gedachten  waren  ,  om  den  Hertog  van  Gelder  Vrankryk  aangefpannen  , 
tot  Grondtheer  der  Vriezen  te  doen  aanneemen,  maar  |  woedt  tegen  den  Staat 

Nederlanden  te  lande  t'ontruflen.  Ten  blyke  van  zynen 
haat,  tegen  den  Staat  opgevat,  niet  alleen,  maar  ook 
om  zich  meelter  van  meer  Landen  te  maaken,  en  met 
plonderingen  te  verryken ,  viel  hy  in  Over-Yj]el,  Gronin- 
gcrlandt  ,en  Drenth ,  nam  IVinfchotcn  in  ,  en  hield  denïffel 
in  alarm,  handelde  zeer  ftreng,'door  knevelen,  moordt, 
branden, enz.  maar  kreeg  nu  en  dan  vry  harde  ftooten,  en 
wierd  ook  wéér  uit  Groni»gerlundt  gedreven.  In  den  Ou-  ̂ ^-j 
den  Bofch  wierd  al  zyn  volk,  of  dootgeflagen,  of  gevan-  sw'tnna 
gen  ,  en  hy  met  'er  haalt  in  zoodanigcn  ftaat  gebragt,  dat  En^elf. 
hy  vrede moft  verzoeken,  dien  hy  ook  bequam,  op  voor-  j;[td.  e 
waerden  die  van  hem  niet  nagekomen  ,  ja  van  't  begin  Munjl. 
af  niet  wel  gehouden  wierden.  In  het  jaar  1672.  met  krak.i. 

kantte  hy  zich  opentlyk  cn  ver- z  3.rf«i 
Middclerwyle  Louis  de  XIV.  Caftel, 

hy  kon  zulks  niet  doordringen ,  &c.  zie  op  FRISIA.  De- '  met   ïulke  geweldige   heirlegers  fchier  in 't  harte  van  JW<«. 
ze  Chrijlojfel  was  een  (Ireng  man  :  hy  zocht  ook  ?.elfs,  on- '  den  Staat  boorde  ,  zag  Bijfchop  Barent  kans :  hy  drong  in 
der  den  itiiftant  der  wapenen  tuflchen  de  Burgundiêrs  en]  Over-TJfel  door ,  daar  hy  eenen  grooten  voortgangk  maak- 
Gelderfchen ,  de  Burgundtfchen  op  alle  manieren  te  kren 
ken  ;  zondt,  om  hen  noch  meer  te  verbaazen,  zeer  fchie 
lyk  een  deel  volk  naar  de  Kuinder ,  en  verbrandde  in  het 
jaar  15-22  dat  ikedtjen;  liet  zynen  Kapellaan  gevangen 
neemen  ,  naar  Slooten  voeren  ,  en  ,  volgens  't  verhaal 
der  Hiftorifchryveren  ,  op  een  los  vermoeden,  om  't  le- 

ven brengen.  De  Kapellaan  wierd  befchuldigt ,  dat  hy  van 
de  Burgundtfchen  geldt  ontfangen  hadt,  om  Sneek  in  hunne 
handen  te  leveren ;  hier  toe  zouhy  de  llcutel  inwafch  afge- 

drukt, en  't  afdrukzel  naar  Leeuwarden  gezonden  hebben  : 
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te,    en  veele  verwoeüingen  aanrechtte;  veroverde  het'""" 
ganfche  Tzuent  ,    vermeellerde  Grol ,  Brevoort ,  Lochem  ,  '^'"m. 
Deventer.,  Vollenhoven.,  Steenwyk^  Hafj'elt  ̂     Meppel,  Geel- .^.^^^^^ 
muiden  ,   Zwarte-Sluis  ,    Blokzyl ,     de  Kuinder  ,    Roveen  ,  v^.^h  ' 
Kampen,    Deventer,  Zwol,  kortom,  geheel  Óver-Tffel , 
en  met  een  Coeverden  in  het  Drenth,  wordende  door  de 
Keur-Keulfche  en  Franfche  magt  geftyft,   met  welke  hy  zy- 

ne veroveringen  verdeelde.    Hy  belegerde  ook  Groningen ,  Valkan. 

en  bombardeerde  die  Stadt  met  veel  gewelts,maar  (tiet 'er  verwan 
zyn  hooft  deerlyk ;  vermits  de  Staat  allengskens  in  beter  Eurof. 

en  alzoo  veele  Sneekfche  Burgers  ,  op  den  Pinxterdag,  als !  portuur  raakte.    Koning  Louis  kon  ,  na  zyne  eerde  plot-  S^lv. 

het  proceflie  van  onz£  L.  Vrouwe  was,  naar  fio/iu/^fri»'/ j  zelyke  veroveringen  ,  geene  niew'e  meer  maaken  ,  ja  wierd, ''^''''"'/^ 
plagten  te  gaan,  zouden  de  Burgundtfchen  in  burgerlyk  niet  heel  lang  daar  na,  genoodzaakt  die  zoo  fchielyk  "^'^ 
gewaedt  aangekomen  zyn ,  om  het  verraadt  verder  werk- !  weer  te  verlaaten  ,  als  hy  ze  gewonnen  hadde,  en  Bif- 
Heilig  te  maaken.    Daar  op  nam  Grave  Chrijlojfel  verder  ' fchop  Bernbard  liep  het  ook  alles  tegen.    Engelandt  kreeg 
eenen  Otto  van  Lingen,  uit  de  krygsbenden,  gevangen ,  |  ter  zee  ,   en  zelfs  op  zyne  eige  rivier,  iwaare  llooten  , 
dien  hy  ten  lalte  lei  ,  van  de  Burgundifchen  omgekocht  te  I  moft  daarom  den  Vrede  aanvaerden.     De  Bijfchop  van 
iyn,  om  Sneek  aan  vier  hoeken  in  brandt  te  fteeken  ,  en  Munjler  mort  den  zelfden  weg  inflaan,  en  alles  weer  in 
dan,  onder  die  beroerte,  de  Stadt  te  overvallen:  Otto  het  jaar  1674  overgeeven,  dat  hy  zoo  greetig  ingeflokt 
wierd  den  4  Auguftus  15-20.  daarom  gevierendeelt  ;  maar  |  hadde.    De  redenen,   waarom  hy  zoo  wreevelig  tegen 
dat  maakte  eene  zoo  groote  opfchuddinge  onder  't  ge- ^  dezen  Staat  was ,  waren  zyn  zeer  onrurtigen  inborrt ,  die 

hem  nauwelyks  toeliet  in  ruft  en  vrede  te  leeven  ;  zyn 
opgevatten  haat  tegens  dien,  wegens  eenige  gewaande 
beleedigingen ,  als  ook  ter  oorzaake  van  den  Godtsdienft, 
daar  hy  zoo  vergalt  tegen  ingenomen  was,  dat  hy  alle 
die  den  hervormden  Godtsdienft  beleeden  ,  wel  met 

eige  handen,  ware  't  mogelyk  gewceft,  zou  hebben  wil- 

len 

meen,  en  verwekte  zulken  misnoegen  van  't  volk  tegens 
hem,  dat  zy  opentlyke  blyken  daar  van  gaven.  Vermits 
de  Burgundtfchen  niet  alleen  betuigden  van  die  zaak  niet 
met  allen  te  weeten;  maar  dat  ook  de  Gemeente  zoo- 

wel den  Kapellaa»  als  Otto  van  Lingen  voor  onfchuldig 
hicldt. 
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len  vcrfcheuren ;  zync  groote  eerzucht,  om,  door  oor- 1 
logsdaaden,  een  groot  aanzien  en  naam  in  de  wereldt  te  | 
verkrygen,cn  na  te  laaten  ;  zyne  geldtgierigheit,  om  door  j 

veroveringen,  plonderingcn  ,  brandtfchattingcn ,  en  on-! 
derftantgelden,  gtoote  fchatten  en  rykdommen  te  bekoo- 
mcn;  die  hy  echter,  wanneer  hy  ze  nu  al  hadde,  niet 
ten  goede  of  dienfte  van  zyn  Sticht  en  onderdaanen  aanlei; 
in  tegendeel  ,  mergelde  hy  hen  uit  tot  op  het  gebeente. 
Hy  hadde  ook  hoop  dat  hem  de  Paus,  zyns  gemeldcn 
yvershalven  ,  den  rooden  Hoedt  vereeren  zou  :  maar  niet 
lange  daar  na  quam  de  tydt  die  hem  zynen  levensdraadt , 

jlelUn.  en  alle  hoop  te  gelyk  ,  affueedt.    Hy  wierd  ziek,  en  üorf 
Cont.     den  17  September  1678.    Nauwelyks  had  hy  den  geelt 

gegeeven,  of  alles  wat  in  't  huis  en  't  hof  van,  dien  plon- deraar  was  wierd  gcplondert,  zelfde  kamer  daar  in  hy 
doodt  lag, wierd  niet  alleen  van  gout  en  zilver,  maar  van 

'^'ru  J  alles,  tot  de  behangfels  van  zyn  ledekant  toe,  berooft. 
nÜv  ̂ '^^l  Chr:Jiof  Bernhard,  Btjfchop  van  Munfler ,  Ad- 
f  „  mwijirator  tot  Corvey ,  l^orji  des  H.  Roomfchen  Ryh  ,  Heer 
fTJ  van  Borkulo.  Hy  heeft  2S  jaaren  als  Bijfchop  geregeert : 
vanChr."^^^  geboren  den  izOftober  i6o6;  zyn  rterfdag  is  boven 

■Bernh.  'aangewezen,  heeft  op  weinig  na  den  ouderdom  van  72. jaaren  bereikt. 

CILLERSHOEK,  CILLESHOEK,by  anderen  SIL- 
LERSHOEK,  een IMandtfih  dorp  onder  de  Heerlykheit 
van  Strijen  en  Zevenbergen.  Heeft  Kerk  en  Predikant, 
ftaande  onder  het  Claffis  van  Dordrecht. 

CIMBREN,  CAMBREN,  enz.  een  zeer  oudt  Volk 
uit  de  Jziatifciie  Scyten  gefproten  ,  als  ook  de  Chamavi : 
zy  zyn  met  de  Celten,  oï  Gatten ,  of  mogelyk  wel  eer  dan 
die,  naar  deze  landen  afgezakt.    Den  oorfprongk  hunnes 
naams  haaien  zommigen  van  Cambrivius  af,  die  een  zoons 
zoon  van  Askenas,  aller  Celten  Vader,  zou  geweeft  zyn. 
Andere  klimmen  op  tot  Gomer,  zoons  zoon  van  Noach; 
wiens  naam  naderhant  in  Corner,  Cimber,  Kimber,  veran- 

dert zoude  zyn,  gelyk  ook  die  \iLn  Askenas ,  welken  zom- 
mige  meenen  in  de  Babelfihe  verwarringe  der  Taaien  in 
Cf/M  hervormt  te  zyn ,  enz;  immers  dat  men  hem  toen 
dien  naam  ,  als  eenen  bynaam  ,  gegeeven  zou  hebben. 
Askenas  had  een  zoon  Ta:/??, naderhant  in  Ttttfcu ,'Teutzo , 
Duitfih,  verwandelt.    De  nakomelingen  van  Noach  heb- 

ben zich  door  Sem  naar  't  Zuiden  ,    Ooften,  en  Zuid- j 
Ooften  verfpreidt:  door  Cham  in  het  Zuiden  ;  door  Ja- 
phet  in  't  Ooften , Noorden,  en  Noordt-Weften ;  en  heb- 

ben verder  voor  een  gedeelte  klein  en  groot       en  ganfch  ' 
Europa  bewoont.    Dezer  wyze  zouden  van  Jafhet  af- 
komftig  zyn  de  Perfiaanen,  Grieken,  Romeinen,  Slavoniers , 
Mufcüvtters ,  Polakken,  Zweden,  Deenen ,  Diiitfchen,  Engel- 
fchen  ,  Franfchen  ,  Spaanfchcn  ,    als  ook  de  Nederlanders. 
Alhoewel  nu  deze  Koningkryken  ,  Landen  ,  en  Natiën 
hunner  eerller  Stichteren  naamen  meeft  hebben  verloren, 

ïyn'er  echter  noch  cenige,  die  den  naam  van  hunne  eer- 
ile  Planters  behouden  ,  of  fchynen  behouden  te  hebben  , 
als  alreedts  van  Gomer,  Cimber,  Cimbren  gezegt  is  ;  ook 

Zyn  ze  noch  heden  in  Jutlandt ,  DitmarJ'en  ,  en  Holjlein met  dien  naam  bekent.  Eenigen  van  hen  hebben  zich  ook 
iirhorg.  by  den  Bofphoms  Cimmerius  neêrgeflagen  ;  hun  ryk  ,  met 
nvtrg.  den  naam  van  Scytién ,  nu  Tartarijen,  is  genoeg  door  de 

wereldt  befaamt  ,    en   hunne  af  komelingen  zyn  door 
"l-^-    Europa,  en  deze  landen  verfpreidt;  zie  op  CAUCHEN 
i.Nea».      C  E  L  T  E  N.    Het  is  t'  eenemaal  onzeker  ,  wan- 
«4»/.    j^j^gj.        Cimbren  ,\i\t  klein  Azièn,  in  deze  Landen  geko- 

men zyn:  maar  dit  ftaat  vaft,  dat  het  al  eenige  eeuwen, 

voor  Chriftus  geboorte  zal  zyn  geweefl:.    D' eerde  beken- 
de optogt  der  Cimbren  naar  Italien  word  geftelt  voorge- 

vallen te  zyn,  ten  tyde  als  'Tarquinins  Prifcus  Roomfch 
koningk  was,  omtrent  613  jaaren  voor  Chriftus  geboor- 

te, onder  't  beleit  van  Bellovejus  en  Segovefus  ,  die  zufters 
xoonen       Ambigarns ,\\.omi\°^k  of  Veldtoverfte  van  de 
Celten,  waren.  Bellovejus  zette  zich  met  een  groot  heir  ter 
neer,  in  het  eerft  hem  voorkomende  open  veldt ,  over 

het  hoog  gebergte  in  't  landt  van  Tolcanen:  terwyl  Sego- 
vefus  den  Opper-  en  Neder-Rhyn  beheerfchte,  daar  zy,  in 
Velden  en  Boflchen  woonende  ,  den  naam  van  Veldgen, 
zoo  veel  als  Vcldtbevjoonders  ,\tQ.'S.tw ,  naderhant  \wBelgen, 
d1^xBelglca  uit  is  ontftaan,  verandert :  niet  ongewoon  byde 
Duttfchen,  noch  by  de  Grieken^  daar  de  i?  en  ̂  veel  door, 

v.L,  en  voor  den  anderen  gebruikt  wierden.  Na'tverilaan  van 
de  inwoonderen  in  Tofcanen,  over  't  gedachte  hoog  ge- 

bergte ,  en  hunne  heerfchappye  aldaar,  liepen 'er  noch 
wel  100  jaaren  tulTchen  beiden,  eer  zy  met  een  heir  van 
300000  mannen ,  behalven  vrouwen  en  kinderen,  onder 
den  Veldtoverften  Brennus  ,  naar  Pannonién  langs  lllyri- 
cum  optrokken;  zy  deeden  de  Romeinen  zelfs,  binnen  Ro- 

me,  met  alleen  tzidderen  en  beeven  ;  maar  namen  ook  de 

Stadt  in,  plonderdenze,  en  bragten  al  dat 'er  in  was  om 
't  leven.   Doch  wy  laaten  ons  daar,  als  buiten  ons  landt 
en  beftek,  niet  verder  in ;  zie  het  aangewezene  op  den 
kant.   De  Cimbren  en  Celten  hadden  zich  eenen  langen 
tydt  in  Oudt  Batavia  onthouden  ,  toenze  niet  alleen  zeer 

Vic-  vermecnigvuldigt ,  maar ,  boven  dien  ,  door  eene  zeer  vree- 
felyke  overftroomingc  der  zee ,  magtig  benauwt  en  in- 
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gefloten ,  een  bcflult  namen  van  zich ,  om  meer  ruimte  te  y;g  f^lt 
bckoomen,te  verdeden.    De  grootfte  menigte  trok  hoo-  pujfend, 
ger  op,  om  meefter  van  Italiën  te  worden:  maar  zy  wicr^  ini.tot 
den  van  den  Romeinfchen  Veldtheer  C.  Marius  looda- de Hijl. 
nig,  in  een  zeer  fcherp  gevecht,  geflagcn,  dat 'er  iiocao  i  hooft Ji, 
doodt,  en  óocoo  gevangen  bleven.    Omtrent  6oco  weer-  §  '3./'. 
baare  mannen  hadden  zy  in  hun  oudt  Vaderlandt  aan  den 
Rhyn,en  in  Batavia  ge\2iaten;  welkers  overblyfxcls  en  af- 
zetfels  naderhandt  een  gezantfchap  met  gefchcnken  aan 
Auguftus  zonden.    De  Lezer  weete,  dat  de  Schryvers  in  L.  flof, 
later  tyden,  van  de  C/w/^w^  fpreekende ,  hen  nu  en  dan  3. 
v/e\ Galliërs  noemen,  en  dat  zulks  voor  geene  tegenlhydig-  Pl»t.  in 
heit  dient  opgenomen;  vermits  die  al  mede  uit  deCimbren  Mario. ^ 

en  Scyten  oorfprongkelyk  zyn;  ofwel,  toen  de  Cimbren  ̂ ^'l-l't' 
uit  Azién  quamen  ,  in  groote  menigte  uit  deze  landen  "^^ar. 
naar  Gallia  getogen  zyn.    De  Cimbren  worden  befchreven 

een  ganfch  wildt,  woeft,  en  onvertzaagt  Volk  geweeft '^^  •  °' te  zyn  ;  de  doodt  niet  vreczende  :   met  opzet  Ixhikten 

zy  hun  gewaadt  en  klcedinge  tot  ontzachelykheit.    In  't  _.  ... 
gemeen  warenzc  van  ecnelangegeftaite.  L.  Flurus  veThaiL]t  *" 
dat  de  Koningk  T'eutobochus ,  van  Marius,  na  dien  zoo  fel-  3-^'*/''  3« len  Dag,  gevangen  gekregen  ,  van  ongemeene  krachten 
was,  en  dat  hy  in  lengte  boven  de  trophcën  uitkeek.   In  ̂ ^^^ 
hunne  Vrouwen  zelfs  zag  men  eene  ftandtvaftigheit ,  ver-  f;^^^^^ 
zelt  met  woeft-  en  ftrydtbaarheit ;  toonende  geen  minder  ̂  

onvertzaagtheit  na  den  voorgemelden  ftrydt;  en  het  koftc  r' 
den  Romeinen  geen  minder  moeite  om  haar  te  overwin-  'yalei: ncn,  dan  die  van  haare  mannen  in  den  Veldtflag:  begee-  Maxim. 
rende,  eer  zy  zich  wilden  overgeeven,  eeuwige  vryheit , //^.c  j. 
of  aan  de  afgodinne//(?/J«,  ter  behoudeniffe  van  haare  eere,  Inextef' 
gefchonken  te  worden  :  Marius  lloeg  het  haar  beide  af;  nis  §. 
dieshalven,  na  lange  weer  uit  haren  wagenburg  geboden  Vlut.^  tn 
te  hebben,  en  geene  kans  meer  ziende,  maakten  ze  ftrop-  Marlo. 
pen  van  haar  eigen  haair,  daar  zy  zich  mede  verhingen,  5. x»./-. 
na  dat  ze  eerft  alle  hunne  kinderen,  om  geene  flaaven  der  Sat.ill. 
Romeinen  te  worden  ,  verworgt  hadden:  ook  waren'er, /-S'-S!?' 
die  den  anderen  met  zwaerdcn  doorftaken  ,  om  haare  ̂  "^^ 
eere  te  bewaaren  ,  en  niet  levende  in  der  vyanden  han-  ̂ "  ̂' 
den  te  vervallen.    Dat  de  Cimbren  door  Gelderlandt  naar  ̂ f^^^^'^ Thtiringen  en  hooger  op  getrokken,  en  eenen  langen  tydt  Qy^y 
gebleven  zouden  zyn,  verhaalt  S.  van  Leeuwen;  desgelyks  ̂   31^  ̂  
dat  de  gedachtenis  der  Cimbren  in  Hollandt  noch  overig 
is,  in  den  naam  der  riviere  Ktnhem,  en  der  Kinhcmmers ,  -j^etittet, 
of  Kcnnemers.     Dat  Cimbrica  Cherfunefus  noch  heden  is  Monat 
Jutlandt  ondex  Deenemarken:  dat  ze,  van  daar  herwaarts  ^e/^irecA. 
overgekomen  ,  zich  boven  alle  Duitfche  Volken  ,  door  venNiy 
geheel  Europa,  beroemt  gemaakt  hebben,  tot  dat  ze  door  vemb, 
C.  Marius  lyn  t' ondergebragt,  getuigen  veele  Schryvers.  1695. 
Anderen  evenwel  willen  niet  toeftaan  ,  dat  ze  uit  het  Zeil. ui' 
Noorden  in  deeze  Batavifche  landen  zouden  gekomen  mrar. 
zyn,  fchoon  zy  bekennen  dat  ze  Jutlandt  bewoont  heb- 
ben.    Eenige  Hoogduitfche  Schryvers  berichten , dat'er  in  /"'-  40'^' 
Schoonen,  Gotlandt ,  Siveeden  ,  en  d' omleggende  Landen,  47- 
wel  tuftchen  de  if  en  20  duizent,  ja  in  Jutlandt  alleen,  ̂ ^i'r 
eenige  duizenden  begraafnisheuvelen ,  van  deze  zeer  ou-  ' 
de  Heidenen  ,  noch  heden  gevonden  worden  :  befchry-  q„j^'„i, vende  voorts  uit  eige  ondervindinge  hunnen  zeer  zeld-  Qramr/*, 
zaamen  toeftel.  N.  Zeilerus  zegt  dzt  Ripe,  of  Ripa,  in  Jut- 

landt ,  de  alleroudfte  Stadt  der  Cimbren  is  ;  en  dat  de 

naam  Cimbren  \an  Kimpffen  ,  dat  is,  Kar/ipen,  oi  l^^ech- ten  zou  afdaalcn  ,  bcweeren  Oudenhoven ,  en  Grammave. 
CIMBRISCHE  ZONDTVLOET.   T>eeie  h  Oudenb, 

eene  algemeene  en  zeer  vrecflelyke  overftroomingc  der  vem. 
zee  en  wateren  ,  in  deze  Neder-  en  naburige  Landen .,ge-  Outh. 
weeft  ,  die  veele  boomen  en  boflchen,  aan  de  zeckuften  derClm- 
van  Duitfchlandt ,  heeft  nedergevelt.    Men  vindt  Schry-  ̂ '■•/4'5. 
vers  ,  die  van  twee  op  verfcheide  tyden  voorgevallene  Schot. 
Vloeden  fpreeken  ;  d' eerfte ,  omtrent  35-0  jaaren ,  de  twee-  ̂ '''^M^ 
de,  omtrent  140  jaaren  voor  Chriftus  komftein  de  wereldt.  ̂ f' 
Anderen  neemcn  deeze  twee  Watervloeden  maar  voor  p'°P^^ eenen  en  den  zelvcn  Vloedt,  meenende  dat  de  feil  in  de  p^^^ 
tydtrekeninge  fchuilt :  en  vermits  die  in  det  Cimbren  tydt  q^^^ 

is  ontftaan  ,  wordt  ze  de  Cimbrifche  ZONDTVLOET  p  _p' 
genaamt.    Schotanus  fpreekt'er  dus  van  :   „  Dat'er  een  óutb'. „  vervaarlyke  ftorm  en  zeer  fchrikkelyke  Watervloedt  mnot.of 
,,  (Cluverius  rekent  3fo  jaaren  voor  Chriftus  geboorte^  GaLb. 
„  langs  alle  de  zeekuften  van  Duitfchlandt ,  zou  zyn  ont-  iVaterv, 
,,  ftaan  :  de  oudfte  daar  men  in  Hiftoriën  van  leeft; dat  die  />. 9. 10. 
,,  waarfchynlyk  al  de  tegenwoordige  Eilanden,  en  de  11. 12. 
„  Vriefche  kuft  van  't  vafte  landt  heeft  afgefcheurt  ,  en 
,,  veele  binnelandtfche  Meeren,  van  de  monden  der  Ri- 
„  vieren,  gemaakt,  die  voor  heenen  met,  of  door  enge 
,,  gaten  in  zee  vielen.    Het  bedykcn  was  toen  noch  on- 
„  bekent,  en  't  opwerpen  van  terpen,  of  heuveltjens  van 
„  aarde,  niet  veel  van  belang,  om  zodanig  een  waterge- 
„  welt  te  weeren,  en  zich  te  redden:  Deshalven  verhuis- 

den deze  Cimbren,  met  de  Tcntonts,  zoo  uit  de  Batavifche 
Vriefche,  als  byleggende  zeekuften;  volgens  hunne  niet 
vreemde  gewoonte, m.et  zak  en  pak,  wyven  en  kinderen,  j^j^j,^ 
naar  een  ander  Geweft  dat  zy  zochten, en  daarzy  om  hen-  schot. 
•^eXden , Ger  mani'en ,  Galli'en  ,en  Italien  door,  tot  datze  ein-  /;  i, 
dclyk ,  in  oorlog  met  de  Romeinen  geraakt ,  door  C.  Marius  Puttm 
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vcrllagen  wierden  ,  nu  dat  /.c  in  't  ccrft  niet  ongeluk-  j 
kig  gilUedcn,  en  drie  Romeinfche  Vcldthecren,  Sila»fis , 
UltiKilius,  en  C.epio, mci  hunne  legers  ganlch  uit  het  veldt 

gellageu  hadden.  Naar  het  fchryven  ut'  gillen  uit  Lucius Florus,  lou  dezen  2.00  grooten  Watervloedt  ontrent  147 
jaaren  voor  Chrilhis  geboorte,  hoewel  andere  maar  120 
jaaren  rekenen,  voorgevallen  zyn.  ,,De  CIMBREN 

„legt  hy,  1'EUTüNES,  entlGURlNI,  vlucbti^^  van de»  uitjlcrften  kant  van  ÜALLIEN,  vermits  hunne  landen 
,,  vtin  den  üeeaa»  ovcrjlel^t  en  overjlroomt  waren  ,  zochten  de 

geheele  wereidt  duur  nicwe  woonplaatzen.  WaarTcliynly k 
door  cenen  atgryfelyken  Üormwindt  uit  den  Noordtwef- 
ten,  die  te  gclyk  eene  ontelbaare  menigte  boomen  gevelt 
heett ;  bewys  daar  van  zyn  de  boomen  die  nu  noch  7.00 
veele  in  de  veengronden  worden  gevonden  ,  welkers 

llammen  alle  Noordtwelt,  met  de  kruinen  tegen  'tZuid- 
oollen,  leggen  ,als  t'over  bekent  is :  als  ook  datmen  tuf- Ichcn  Amjleldam  en  OuiverLrk,  zes  voeten  diep  onder  de 
aarde,  een  geheel  Bofch  vindt ,  met  de  groote  en  dikke 
Hammen  ter  neder  leggende  ,  en  de  kiecne  noch  over- 

eind Itaande  ,  waar  aan  zommigcn  noch  gave  vruchten 
vertoonen  ,  nevens  meer  andere  zeldzaamlicden ,  tot  aan 
Abkoude  toe:  zie  op  AMSTELLANDT.  Of  de  veen- 

gronden daar  uit  ontltaan  zouden  zyn,  is  cenc  twilhaak  , 
die  geene  gemecnfchap  met  het  Hiftorifche  heeft, en  daar- 

om voorby  gegaan  wordt.  Veele  zyn'cr  die  in  bedenken 
gceven ,  of  niet  deeze  boomvcllinge,  en  nederllag  der  bof- 
ïchen,  zou  voorgevallen  zyn  in  het  jaar  S60.  daar  Joh.  a 
Leidis,  en,  uit  hem,  dUJiu/c  Hollandtfche  Kronyk  van 

'  fpreeken,  waar  door  dcRhyn  by  Catwyk  geflopt  is.  Dat 
de  CIMBREN  niet  alleen  in  Batavia,  maar  ook  in  Zee- 
landt ,  Brabandt,  en  Vlaayideren  gewoont  hebben  ,  voor 

'  deze  algcmeene  Cimbrifche  Zondt-  of  Watervloedt,  word 
van  y.  Aleyerus  en  anderen  beweert.  Menftelt  daar  be- 

neven vart ,  dat  voor  deze,  of  eene  andere  overfiroom.inge, 
Zeelandt  en  Vlaanderen  aan  malkanderen  gehecht  lagen: 
immers  dat 'er  maar  eene  kleine  overvaart  tuflchen  beiden 
was.  Het  vermoeden  van  zommigen  gaat  noch  verder, 
dat  Engelandten  l/rankryk  (wegens  de  Krytbergen  tuffchcn 
Douvres  en  Bolonjen  recht  tegen  den  anderen  over  ,  van 
eene  even  gelyke  geftalte)met  eenen  voetvalten  overgang 
t'  zamen  gemeen,  en  aan  een  gelegen  hebben. 
CIRCARIA  FRISIA.  Aldus  heeft  Menco  vznWerum, 

als  hy  eerft  Abt  was  gemaaJvt,  geoordeelt  dat  men  wel  in 
het  Latyn  kon  vertaaien  het  Landt  rontom  Groningen, 
dat  Keizer  Henrik  de  III.  in  zynen  Giftbrief  van  het  jaar 
1040.  noemt  te  leggen  tuflchen  de  Ernefe  en  del^aveke; 
dat  is,  tuirchen  de  Cein^  en  de  3tauU)cr^.  Dit  ganfche 
Landtfchap  was  in  de  oudfte  tyden,  ten  opzicht  van  de 
Rechtbanken,  verdeelt  in  byna  oneindige  (lukjcns.  Im- 

mers heeft  het  in  't  Kerkelyke  van  den  tydt  van  Ludge- 
rus  af,  en  na  het  einde  van  de  achrfte  eeuwe,  eene  ande- 

re verdeeling  gekregen;  namelyk  in  deze  zes  deelen.  Als 
daar  zyn  I.  Hugemercha ,  onder  welken  naam  Alfridus,  de 
fchryver"  van  het  leven  van  Ludgerus,  begrypt  al  wat 'er 
langs  den  flinker  oever  van  de  un/mgis,  dat  is  Hunfe,  legt 
tuflchen  de  Lauwers  en  Groningen.  Ten  tweeden  Hunuf- 
ga,  dat  is,  ïfunflligOO.  Ten  derden  F/w/^rt,  dat  is, 
Üelingoo.  Ten  vierden  Ernijga,  dat  is,  het  (Dïbainpt.  Ten 
vyfden,  Redentha,  dat  is,  het  KeiÖEriailbt  /  zoo  als  Emo 
hét  noemt.  Ten  zefden  het  Eilandt  25init.  Het  kleine 

flukje  dat 'er  van  dit  zcfde  deel  noch  over  is  ,  wordt  he- 
dendaags onder  het  landt  over  de  Eer/is  gerekent  ;  gelyk 

ook  het  onderfte  gedeelte  van  het  vyfde  deel  ,dat  tuffchen 
de  en  de  Eeyns  legt:  de  overige  deelen  blyven  alle  on- 

der een  en  het  zelve  landtfchap.  Fivelingoo  heeft  wel  aller- 
eerfl: ,  al  ten  tyde  van  de  Keizeren  Ottoos,  de  zeer  klei- 

ne gemeentens  onder  een  zeer  groot  Goo,  of  Graaffchap, 
by  een  getrokken.  Htinfiyigno  heeft  de  zyne  eerfl  in  twee 
kleine  Graaffchappen  verdeelt  ,  die  ook  naderhandt  by 
een  getrokken  zvn.  De  vier  kleine  Dorpen,  en  het  geen 
verder  aan  denZuidtkant  van  de  llunfe  legt, heeft  dezelve 
al  voor  lang  voor  de  hunne  erkent  ,  hoewel  zy  door 
geenen  byzonderen  bandt  aan  hen  verbonden  zyn  ;  ja 
daarze  dikwyls  aan  andere,  als  aan  die  van  Groningen, 
Hmfingoo  ,  Fivelingoo,  Retderlandt ,  en  andere  verknocht 
iyn  geweeft.  Ook  is  het  klaar  dat  de  Midachers  en  Huge- 
rnerchers ,  in  het  jaar  1361.  onder  Hunfingoo  gerekent  zyn 
geweefl  ,  en  geenfins  on<Xtt  Langewold  ,  oi  Vredeivold 
nu  ter  tydt.  Gelyk  nu  de  vereeniging  van  dit  Wederdeel 
in  een  Goo  noch  niewelyks  gefchiedt  is,  zoo  is  het  noch 
veel  niewer,datdit  GooofQuartier  van  veel  laateren  tydt , 
gelyk  recht  behoudende , mee  de  twee  andere  vereenigt  is, 
die  zich  nu  t' zamen  den  naam  van  Ommelanden  alleen  toe- 
ëigenen.  Immers  is  zulks  geenfins  van  vroeger  tydt,  als 
na  dat  die  gemeene  Vryplaats  van  Groningen,  die  zy  de 
Hooftmannen  Kamer  genoemt  hebben ,  door  gemeene  toe- 
ftemming  van  deze  drie  is  opgerecht.  Wat 'er  verder  ove- 

rig is  ,  tuflchen  de  Eems  en  de  Lauwers,  heeft  de  Stadt 
ïelve  door  hare  zachtmoedigheit  t' zamengetrokken ,  en 
onder  zich  gebragt. 
C 1 T  W  O  ü ,  een  Dorp  by  Gonthovcn  dus  genaaim,  in 
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HoUandtfch  Water  landt  ,  onder  MonikkenJam.    M.  vander  ' 
lIoHve,  Soeteboom,  enz.  WeWtn  Catwou ,  geen  C/Viww,  on- 

der Monnikkendam :  't  zal  derhalven  mogelyk  eene  druk- feil by  G  out  hoven  zyn. 

OLARUS  CAMPUS,  Klaarkamp.   Hier  van  maakt  Al 
Emo  gewag  op  het  jaar  1104.  als  van  een  kloofler  der 
Cijlercienfen  ■,ncvcns't  pcrkamentebock  van  Utrecht  op  het 
jaar  1230.    Het  is  weleer  de  voornaamfle  Abdye  van  Oof-  ̂"f-^-^ 
tergoo  ̂ tvitciX,  leggende  in  deGrietcnyc  van  Dantumadeel 
eene  halve  gemeene  Duitfche  myl  van  Dokkum  ,  naar  het  /yi. 
Wellen.    Hare  cerfte  beginirelen  brengt  Emmius  op  het  , 

jaar  iióf.  ~  .  '  ' C  L  AU  D I  U  S  CIVILIS ,  een  Batavier  ,cn  van  door-  Comtrn 
luchtige  geboorte;  hy  flont,  ten  tyde  vanVitellius  en  Vef-  l'^niW 
pajiaan,  hier  te  lande  tegen  de  Romeinen  op.  Want  nadat  huek  ft 
het  vuur  van  oncenigheit  ,  dat  lang  tuflchen  Vitcllius  en  180. 
/^(r/^,f//V7rt«  gefmcult  hadde  (naar  't  Ichryven  van  'ïacitus)  iSr. 
in  eenen.  vollen  brandt  uitlloeg  ,  namen  de  Batavi  (ter*8z. 
dier  tydt  met  het  wegzenden  van  hunne  jonge  manfchap  ̂ ^i- 
elendig  gefoolt,  en  byna  in  hunne  vryheit  verkracht)  die  ̂^4; 
gelegentheit  waar,  en  onder  dezen  Cl.  Clvilisde  wapenen 
tegens  hen  op.  Hy  had  ten  dien  einde  de  voornaamfle 
der  Batavieren,  onder  fchyn  van  hen  te  vergaften,  in  zé- 

ker Schaker-  of  Heilig Bofih  t' zamen  geroepen.  Hy  verhef- 
te  daar  hunne  dapperheit  hemelhoog ;  flelde  hen  daar  te- 

gen het  jok  van  llavernye  ,  daar  onder  zy  elendig  van  de 
Romeinen  gehouden  wierden,  voor  oogen;op  de  volgen- 

de wyze  verhaalt  het  de  hooggemelde  Schryver,  door  den 
Ridder  /:/oo/>  vertaalt.  „  Julius Paulus,  en ClaudiusCivilir,  van 

koningklyken  ftam  ,  gingen  de  reft  verre  te  boven. 
Paulus  is  van  Fontejus  Capita ,  onder  valfche  betichtin- 
ge  van  wederfpannigheit,  omgebragt.  Civilis,  in  kete- 

nen geflagen,  naar  A^cro  gevocrt,  en  van  Galba  vryge- 
fproken,  was  onder  FitelUus  weer  in  gevaar  geraakt, 
het  heir  hem  ter  lyfflraflc  vorderende :  daar  uit  was  ver- 
bolgentheit  gerezen  ,  en  hoop  uit  onze  onheilen ;  maar 
Civilis,  fchrander  van  geeft,  bet  dan  Ac  Barbaar  en  ge- 
woonlyk  zyn, en  zich  roemende  voor  t^nsn Sertoriut  o{ 
Hannibal ,  zynde  zyn  aangezicht  in  de  zelve  wyze  gc- 
fchendt ,  op  datmen  hem  niet  als  vyandt  tegens 
ginge,  indien  hy  openbaarlyk  den  Roomfchen  volke  af- 

viel ,  heeft  zich  met  de  vrundtfchap  van  Vefpajianus^  en 
yver  tot  die  party  ,  bekleedt.  Zynde  zeeker  ,  brie- 

ven van  Antonius  Primus  aan  hem  gezonden  ,  by  de- 
welke hem  bevolen  wierdt ,  de  hulptroepen ,  by  Vitcllius 

ontboden  ,  af  te  wenden ,  en ,  onder  fchyn  des  Germanifchen 
oproers  ,  de  keurbenden  te  rugge  te  houden.  Hordeonius 
Flaccus  hadt  hem  in  perfoon  tot  het  zelffte  vermaant, 
uit  een  hart  dat  naar  Vefpafianits  helde,  en  zorge  voor 
den  Staat;  dien  uitrooijing  aanquam ,  zoo  het  oorlog 

weder  in  zyne  volle  kracht  geraakte,  en 'er  zoo  veele 
duizenden  van  gewapenden  tot  Italien  ingebroken  wa- 

ren. Derhalven  Civiits ,  hebbende  de  tweefpalt  vaft 
„  voorgenomen  ,  verbergende  ondertuflchen  den  diepen 
,,  raadt,  om  naar  de  uitkoomfl  te  oordeelen,  hoe  hy  met 

de  reft  toe  zoude  ,  heeft  in  dezer  voegen  aangevan- 
gen de  zaaken  te  niewen.  Door  FitelUus  bevel  wierd 

der  Batavieren  jeugt  ter  uitkeur  geroepen:  welke,  laf- 
tig  uit  haaren  eigen  aardt,  door  de  dienaars  verzwaart 

wierd,  met  gicrighcit  en  overdaadt,  door 't  opzoeken 
van  oude  of  magtelooze  luiden,  die  zy  om  geldt  ont- 
flaan  mogten.  Daarcntcgens  d' onbej aarden ,  maar  aan- 
zienlyk  om  hunne  fchoonheit  (en  zyn  zy  veel  all'  van 
eene  ryzige  kindtshcit)  werden  tot  onkuisheit  weg- 
gefleept.  Hier  uit  rees  nydt  ,  en  de  aanftichters  der 
opgezette  muiterye  bragten  het  daar  toe  ,  dat  men 
d'uitkeur  affloeg.  Civilis,  hebbende  de  treftelykften 
des  landtaardts  ,  en  voorbarigften  des  volks ,  onder 
fchyn  van  gaftmaal  ,  in  een  heilig  woudt  beroepen , 
toen  hy  hen  door  den  nacht  en  vrolykheit  verhit  zag, 
beginnende  van  den  lof  en  glory  des  landtaarts,  telt 

ten  einde  toe  op,  het  onrecht,  'de  roverijen,  en  ande- re quaaden  der  dienftbaarheit.  IVant  het  was  geen  hondt 
1 genootfchap  ,  als  ouwelinks ,  maar  men  leefde  met  hun  als 

,,  met  Jlaaven.     IVanncer  qitara  ''er  de  Steehouder  ,  alhoewel 
met  laflige  vcrzdlingh  en  hovaardig  gebodt  ?  Men  levcrd* hen  aan  de  Overfien ,  aan  Hondertmans ,  die  als  men  ze  met 

,,  roof  en  bloet  opgevult  had  ,  verwiJJ'clt  werden  ,  en  niewe 
,,  boezemen  opgezocht ;  en  'perfcheide  naamen  van  roovery.  Dat 
„  de  uitkeur  voor  handen  was  ,  waar  door  de  kinderen  van 
„  de  ouders,  de  broeders  van  de  broeders  ,  als  voor  laatfle ^ 
,,  werden  afgefcheiden.  Dat  de  Roomfche  Staat  nooit  kr anker 
,,  geweefl ,  noch  te  iet  anders  in  de  winterleegers  was ,  dan  buit^ 
„  en  oude  luiden,  Zy  zouden  Jlechts  de  oogen  opbeuren,  en  niet 
„  ';  zaagen  voor  ydele  naamen  van  keurbenden.  Zy  hadden 
„  puik  van  voetvolk  en  ruiters,  de  Gcrmaanen  tot  bloetverwan- 
,,  ten  :  de  Gallièn  in  den  zelfften  wil.  Den  Romeinen  zelf  was  dat 
,,  oorlog  niet  onaangenaam ,  welks  twyflighe  fortuin  men  Fefpa- 
„  fianus  aanrekenen  zouw.  Van  zeege  gaf  men  geen*  rekenfchap. 
„  Gehoort  met  groote  toeftemminge,  beeedigt  hy  hen  alle 

t'  zamen, naar  de  Barbarifche  zede, en  met  voorouder- 
lyken  vloek,         zondt  aau  de  Caninefaaten,  om  hen 

« tot 
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„fot  gemeenfchap  van  raadt  te  trekken.  Dat  genacht  bc- 
„  woont  een  gedeelte  van  het  eilandt,  en  is  dcnBatavie- 
„  ren  gclyk ,  van  afkomft  ,  taal ,  manhaftigheit;  in  getal 
„  hnn  minder.  Thans  heeft  hy  doorheimelyke  boden  aan- 
„  gelokt  deBritannifche  hulptroepen ,  en  de  regementcn  der 
„Batavieren,  die,  naar  Gerinanicn  gebonden,  zich  te  Mo- 
„ guntiakiim  ophielden.  Onder  de  Caninefaaten  waseen 
„genaamtBrinio ,  man  van  lompe (loutheit, echter  in  ver- 
„maartheit,  en  afkomft  uitftekende.    Zyn  vader  had  zich 
„veel  vyandlykhcit  vervordert,  en't  guichelfpel  der  Ca- 
,,  jaanfche  tochten  ongeftraft  verfmaadt.  Hy  (lont  hun  dan 
„  aan ,  zelfs  om  den  naam  van  't  wederfpannig  huis ;  en  werd 
,,in  eenfchildt  gezet,  naar 's  Volks  wyze ,  op  der  drageren 
„fchouders  gezwenkt,  en totHooftman  verkoozen.  De 
Batavi  dus  de  wapenen  onder  den  gemelden  Veldtover- 
rten  Brinio  aangenomen  hebbende  ,    ontboden  tcrftont 
daar  op  de  Friezen,   en  vielen  op  twee  benden  ,  die  in 
winterleger,  dicht  aan  het  ftrandt  der  Noordtzee,  lagen. 
De  Batavieren,  Caninefaaten ,  en  Friezen,  d«  Romeinen 

200  onvoorziens  t'  ondergebragt  hebbende,  talhen  voorts de  andere  Sterkten  aan,   overvallende  de  zoetelaars  en 
koopluiden.    De  Romeinen  zich  te  zwak  bevindende  , 
om  't  in  Bataviën  te  houden  ,  ftaken  hunne  Sterkten  in 
brandt,  en  togen  met  hunne  veldtekens  naar  het  opper- 
fte  van 't  Eilandt,   onder 't  beieidt  van  Aquilius:  maar 
't  hadt  meer  den  naam  ,  dan  de  daadt  van  een  Krygsheir. 
Tacitus  verhaalt  het  verder  aldus.    De  Friezen  dan  ter- 
ftont  ontboden  hebbende  ,   dat  een  Over-Rhynfch  volk 
is,  breekt  hy  uit  den  Oceaan  in  tot  de  winterleegers 
van  twee  regementen  ,  die  de  naafte  waren  om  te  kon- 
nen  overweldigt  worden.  De  Soldaten  hadden  den  over- 

val der  Vyanden  niet  voorzien,  en  of  zy  dien  al  voor- 
zien hadden  ,   het  ontbrak  hun  aan  kracht,  om  dien  te 

keeren.    De  Lcegers  dan  wierden  veroovert  en  geplon- 
dert;  daar  na  ransden  zy  de  zoetelaars  en  Roomfche 
koopluiden  aan,  die,  als  in  vrede  heen  en  weer  zwer- 

vende, verfpreidt  waren.    Meteen  vlamden  zy  op  het 
uitrooijen  der  Burgten;  die  door  de  Overften  der  rege- 

menten verbrandt  wierden,  om  dat  men  ze  niet  kon  be- 
fchermen.    De  krygstekens  en  vendels,  nevens  de  Sol- 
daaten  die 'er  waren,  bragten  ze  by  een  in'tbovenfte  deel 
van  't  Eilandt ,  onder  des  eerften  pylenaars  Aquilius  be- leidt,  hebbende  meerde  naam  van  een  heir  dan  de  kracht. 
Want  Vitellius,  hebbende  de  zenuwen  der  regementen 
wechgevoert,  had  ,  uit  de  naafte  dorpen  der  Nerviën  en 

Germaanen,  een'  luyen  hoop  met  wapenen  geladen.  De 
Veldoverfte  Civilis,    die  alles  in't  heimelyk  zocht  uit  te 
werken  ,  berifpte  quanfuis  de  Overften  noch  ,  dat  zy 
hunne  Sterkten  zoo  licht  verlaaten  hadden.    Doch  einde- 
lyk,   ziende  niet  meer  met  bedrog  uit  te  werken,  ver- 

klaarde hy  zich  der  Romeinen  vyandt ,  voerende  de  Vriezen, 
Batavieren,  Caninefaaten  tegen  de  Romeinen  aan,  daar 

een  bloedig  gevecht  uit  ontftont.  Tacitus  fpreekt  'er  dus 
van  :  Civilis  van  gedachten  zynde  ̂   dat  men  met  bedrog  zynen 
gang  zou  konnen  gaan ,    berijpte  zelf  de  Overjlen ,  dat  zy  de 
blokhuizen  -verlaaten  hadden ,  hy ,  met  het  regcment  dat  onder 
hem  flont ,    zou  den  Caninefaatfchen  oproer  dempen.    Zy  had- 

den elk  wcêr  naar  hun  winterleger  te  keeren.  Het  bleek  dat  'er 
bedrog  onder  den  Raadt  fchuilde,  om  dat  de  verfprcide 
regementen  lichter  te  dempen  waren  ;   dat  ook  Brinio 
niet,  maar  Civilis  ,  hun  Hooftman  in  dien  oorlog  was  ; 
breekende  de  tekenen  allenkens  uit,  die  van  de  Germaa- 

nen, een  volk  blydt  met  den  kryg,  niet  lang  verholen 
gehouden  wierden.    De  laagen  niet  wel  lukkende,  keert 
hy  zich  tot  geweldt,  en  vlydt  de  Caninefaaten,  Friezen, 
en  Batavieren  tot  eenige  fchaaren.    Men  ftrekte  de  fpits 
van  de  tegenzyde  uit ,   niet  verre  van  den  Rhynftroom  , 
en  wendde  de  fcheepen,  die  daar  na 't  verbranden  der 
blokhuizen  aangelandt  waren  ,  vyandtwaarts.    Eer  men 
noch  lang  geftreden  hadt ,  bragthet  regement  derTongrcn 
de  krygstekenen  over  tot  Civilis:  en  de  Soldaaten  ,  verbaaft 
door  het  onvoorzien  verraadt  ,  wierden  van  de  Bondtge- 
nooten  en  Vyanden  geftagen.    De  fchepen  bewezen  ook 
de  zelfde  trouwloosheit.     Een  deel  van  de  roeijers,  uit 
Batavieren  beftaande  ,  verhinderden  ,  als  uit  oncrvaren- 
heit,  de  dienften  van  't  bootsvolk  en  voorvechters. 
Thans  kantten  zy  zich  daar  tegen  ,  en  wierpen  de  ach- 
terftcvens  tegen  den  vyandtlyken  oever  aan  ,  ten  laatften 
vermoordden  zy  de  Stuurluiden ,  en  Hondertmans,  uitge- 

leidt de  geenen  die  eenen  wil  met  hun  hadden  :tot  dat  de 
ganfche  vloot  van  vier-en-twintig  fcheepen  overvloodt  , 
of  genomen  wierdt.    Men  vindt  noch  verder  by  Tacitus, 
dat  Cerialis,  naar  Novefmm  en  Bonna  vertrokken  zynde, 
om  de  legers,  aldaar  tot  verwinteringe  der  Keurbenden 
opgerecht ,  te  bezichtigen  ,  te  fcheep  wederkeerde ,  met 
verfpreide  troepen  en  zorgelooze  wacht.    Dat  de  Ger- 

maanen, alreedts  door  Civilis  gaande  gemaakt,  zulks 
gewaar  wierden  ,  en  laagen  ftelden.     Zy  koozen  dan 
eenen  nacht  zwart  van  wolken,  quamen  den  ftroom  af, 
en  zonder  iemants  belet  binnen  den  wal.    De  eerfte 
moordt  hadt  de  lift  te  baat ,  nadat  zy  de  touwen  der  ten- 

ten afgcfneeden  hadden,  ontlyfden  zy  hen,  die  met  hun- 
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ne  eige  vellen  overftolpt  lagen.    Een  andere  troep  trok 
aan 't  verftcuren  der  vloot,  't werpen  van  banden,  en 
fleepen  der  fcheepen.     En  gelyk  zy  zich,  om  te  ver- 
fchalken,  in  het  eerft  ftil  gehouden  hadden,  zoo  ftelden 

zydaar  na,  in 't aanvangen  der  (lagtinge,  om  meer  fchriks 
daar  by  te  doen  ,  't  al  met  fchreeuwen  in  roeren.  Dc 
Romeinen,  met  wonden  opgewekt,  zoeken  hunne  wape- 

nen, ftreeven  de  wegen  door,  weinige  krygslyk  toege- 
ruft  ,  het  meefte  deel  met  de  klecderen  om  den  arm  ge- 

wrongen ,   en  bloote  punten.    De  Hooftman,  halflla- 
pende,  en  byna  ongedekt,  wierd,  door  doolinge  der 
vyanden  ,   behouden.    Want  het  Admiraalsfchip  ,  uit- 

muntende in  vlag,  rukten  zy  wech,  gift^ende  den  Hooft- 
man daar  op  te  zyn.     Cerialis  hadt  den  nacht  elders 

doorgebragt  ,    zoo  by  't  meerder  deel  gelooft  word,  om 
boelaadje  met  Claudia  Sacrata  ,  een  Ubier  wyf ;  dc  wa- 

kers verfchoonden  hun  lafterftuk,  met  des  Hoofunans 
oneere;   als  ware  hun  te  zwygcn  bevolen,  om  zyne 
ruft  niet  te  ftoorcn.     Dat  alzoo  de  lenze  ,  en  't  roepen  ccmm 
opgehouden  zynde  ,  zy  mede  in  flaap  gevallen  waren.  2,81.  ' Nadat  het  hoog  dag  was  ,  voeren  de  vyanden  te  rugge,  283. 
met  de  genome  fcheepen,  en  fleepten  de  Admiraals-galei  Tacitus, 
langs  den  Lipftroom,  tot  een  gcfchenk  aan  Velleda;  ibid. 
(zie  VELLEDA.)    Civilis  nu,  redelyk  raagtig  van  f.  13. 
fcheepen,    wilde  ook   eenen  ftrydt  te  water  waagen. 
„  Een  luft  (zegt  Tacitus,  door  //oo/]:  vertaalt)  ging  Ci- 
„  vil  is  aan,  om  toon  te  doen  van  ecne  fchipflagsorde.  Hy 
„  vultal  wat'erwasvantweericm.igeGaleijen,  en  degee- 
„  nen  die  met  eene  enkele  rye  werden  voortgedreven.  Daar 
„  werd  geweldige  kraft  van  fchuiten  bygevoegt.  Dertig 
„  of  iveertig  waren  'er  gewapent  als  de  Liburnifche 
„  gewoon  zyn,   en  tefFens  beholpen  zich  de  genome 
„  fchuiten  ,  met  weérfchynverwige  wapenrokskens ,  niet 
„  onfierlyk,  voor  zeilen.     Ruimte  als  van  ecne  zee 
,,  nam  men  hier  toe,  daar  de  Rhyn  den  ftroom  der  Maa- 
„  ze  den  Oceaan  aangiet.  De  oorzaak  van  het  toeruften 
„  der  Vloote,  was,  boven  de  ydelheit  dezen  landtaardt 
„  ingeënt, om,  door  dien  fchrik,  den  toevoer,  koomen- 
,,  de  (te  water)  uit  Gallië,  teonderfcheppen.  Cerialis, 
„  meer  uit  verwonderinge,  dan  uit  vreeze,  ftrekte  da:ir 
„  tegens  uit  eene  vloot,  ongelyk  in  getal,  maar  over- 
,,  treffende  in  ervarenheit  van  roeijers ,    konft  van  ftuur- 
,,  luiden,   grootte  van  fclieepen.    Deeze  wierd  voor 
,,  ftroom,  d'  andere  voor  windt  gedreven.    Alzoo  voor- 
„  by  vaarende  ,  worden  zy,  na  proef  van  werpgeweer, 
„  gefcheiden.    Civilis,  zonder  yets  wyder  te  darren, 
„  week  over  den  Rhyn.    Cerialis,  het  Eilandt  der  Bata- 
„  vieren  vyandtlyk  plonderende,  liet  de  akkers  en  hoe- 
„  ven  van  Civilis,  naar  de  bekende  krygslift  der  Hooft- 
„  luiden,  ongeroert.   Als  daarentuftthen  ,  met  den  keer 
„  van  den  Herfft ,  en  het  dikwyl  vallen  van  ftagreegen,  de 
„  overfpoelende  ftroom  het  laag  Eilandt  vervulde,  in  fchyn 

„  eener  ftange  of  poel;  hadmen 'er  noch  vloot,  noch 
„  toevoer,  en  het  leger,  in 't  vlak  neêrgeflagen,  wierd „  door  de  kracht  des  ftrooms  verfpreidt.  Tacitus  voegt  m^, 

'er  noch  by,  dat  Civilis  afgaf,  ,,  Datmen  de  Keurbenden  c.  24. 
„  toen  dempen  kon,  en  de  Germaanen  die  wil  hadden, 
,,  maar  van  hem  mifleidt  en  omgezet  waren.    Het  was 
„  ook  niet  vreemdt  van  waarheit,  gemerkt  weinige  da- 
,,  gen  daar  na  de  overgifte  gevclgt  is.    Keizer  Vefpa- 
iiaan  boodt,  door  Petillius  Cerialis ,  (die  eerft  door  bedekte 
booden  Civilis  liet  weeten,  dat  alles  dat  voorby  was  ver- 
geeten  en  vergeeven  zou  zyn)  den  Batavieren  den  vrede 
aan ;  na  dat  'er  verfcheide  ftryden  en  flagen ,  over  en 
weer,  gegeven  en  gekregen  waren.  De  Bondtgenooten , 

rondtom  gelegen  ,  begonnen  'er  naar  te  luifteren.  Civi- lis, niet  flinks,  en  te  gelyk  ziende  dat  zyne  Bataviers  den 
oorlog  moede  wierden,  zocht  zulks  liever  te  voorko- 

men, dan  'er  zich  met  lyfsgevaar  tegen  te  kanten.  Daar 
wierd  dan  eene  byeenkomft  vaftgeftelt,  en  een  dag  tuf- 
fchen  de  twee  Veldtoverften  beraamt.    De  plaats  wierd 
ook  uitgekozen  ,  en  aan  beide  de  einden  van  de  brugge 
over  de  rivier  Nabalia  beftemt.    De  gedachte  brugge 
wierd  in  het  midden  afgebroken,  gelyk  ook  in  Tacitus  TadtUi 

hiftorie  het  vervolg  en  d'  uitftag  der  zaake;  alzoo,  door  ibid. 
het  verlies  en  wechraaken  van  veele  boeken  diens  bra-  f-^'ï. 

ven  Schryvers,    het    eindt  van  dien  oorlog  ons  tot  '^<""" 
zoo  verre  onbekent  is.    Civilis  begon  met  groote  def-  ̂ ""^f 

tigheit  zyne  rede  tegen  Cerialis  aldus.     ,,  Zoo  ik  (zei-  '"^''f^*^' ,,  de  hy)  by  eenen  Stadthouder  van  Vitellius  verdaadigt 
,,  wierde  ,   men  waar  noch  mynen  bedryve  vergiffenilfe, 
„  noch  mynen  woorden  geloof  fchuldig.   Tullchen  ons 
„was  alle  onvruntlykheit ,  vyandtlykheit,  van  hem  be- 
„  gonnen,van  my gemeerdert.  Tegens Vefpafianus is my- 
,,  ne  eerbiedeniife  oudt,  ende  als  hy  noch  een  onderdaan 
,,  was,  wierden  wy  vrienden  geheeten.    Dat  is  aan  Fri- 
„  mus  Antonius  bekent  ,   door  wiens  brieven  ik  tot  het 

,,  oorlog  ontboden  ben ,  opdat  de  Germanifche  Keur- 
„  benden  ,  en  Gallifche  jeugt  de  Alpen  niet  overklora- 
„  men.    Dc  wapenen,  waar  toe  Antonius  in  zyn  afwce- 
„  zen,  Hordeonius  Flaccus  tegenwoordig,  vermaande, 
„  hebbe  ik  in  Gcrmaniën  doen  wanken,  die  Mucianus  in 

Cc  3  „  Syrië, 
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„  Syric,  Aponius  cn Maiic,  ri;i"iaiius  in  Pannonie.  .  . 
Xdc/'r  rf«  l^ocii  \vy  hebben  'er  niet  meer  dan  dit  begin  van.  Uit 
njrih.    lyne  Zeden  der  Oude  Diiitlelien ,  en  uit  1'lavius  Jofc- 
o'irro.     phus,  die  beide  in  dien  tydtgeleetc  hebben  ,  i\an  men  ge- 
e.ip.      noenzaam   utncemen   dat  de  Bataviers  ,  nevens  hunne 

Bondtgenooten ,  de  aangebode  voorwaarden  aangenomen 

hebben,  cn  dat  de  vrede  getrort'en  is.     Dat  ook  de  Bata- viers met  alle  eere  in  hunne  Landen,  daar  zy  uit f^eweken, 

of  uit  gedreven  waren,  herllelt,  en  in 't  voorige  Bondt- 
genootlchap,  als  vrienden  van 't  Roomlche  Rylc,  erkent 
lyn  ,  zonder  aan  eenige  verbintenille  van  tribuit  of  fchat- 
tinge  ,   noch  ook  aan  eein"ge  Ryksbedienden  of  Schat- ineellcrs  onderheevig  te  wee/en.    IJii^u  dc  Grout  in  ly- 
iie  Basavijlhe  Oudthcit ,   fpreekt  'cr  aldus  van.    „  Wat 
„  uitkomit  (ïegt  hy )  d'  oorlog  der  Batavieren,  door 
„  't  bcHuit  van  beide  de  Staten,  onder  het  beleidt  van 
,,  Civilis,  tegen  het  ongercchtig  heerfchen  der  Romeinen 

„  genomen,  gehadt  heet"t,  is  i.oo  klaar  niet,  omdat  ons „  de  hirtorie  van  Tacitus  in  dat  deel  ontbreekt.  Maar 
nademaal  men  uit  Tacitus  ziet  ,  dat  Ccnalis  aan  Civilis 

veri^  ffc/iiifc  ̂    en  vrede  aan  de  ButavtefL-a  liet  vuorhottde» ^  cn 
dat  de  Joodtfche  Schryver  Jolephus  verhaalt,  dat  d''  oorlog 
door  eeneit  vredeis  »ecrgele^t , zoo  twyttele  ik  niet,  of  deBa- 
taviere»  zy»  wederom  geflelt  in  hunne»  ouden  jtaat  en  Bondt- 
genootfchap.    Te  meer  om  dat  'Tacitus^  fchryvendc  van  de 
Zeden  der  Germaanen  ,  ten  tydc  dat  Trajanus  de  tweede- 

maal Burgemeelter  was,  zegt,  dat  de  Batavieren  hitme 
oude  eere  en  het  merkteken  van  V  aaloudt  Bondtverxuandtfchap 
behielden:  en  met  het  geen  'er  op  volgt,  betoont  hy  klaar 
genoeg,  dat  z.y  na  dien  oorlog  met geene  fchattingen  noch  tollen 
bezvjaart  waren ;  maar  by  hunne  eige  vryheit  gebleven  zyn  , 
alleen  met  beding  ,    dat  ze  den  Romeinen  hulpbenden 
zenden.    Ook  tevooren,  toen  Domitianus  regeerde,  had 
Agricola,  met  der  Batavieren  hulpe,  zeer  groote  zaaken 
in  Britaimiën  uitgerecht.    Toen  ook  Keizer  Adrianus  zyn 

leger  by  den  Donauw  floeg  ,   heeft  hy  van  't  Batavifch 
Krygsvolk  grooten  dicnit  getrokken.    Dat  mede  na  die 
tyden  het  recht  der  Batavieren  niet  alleen  vermindert, 
maar  hunne  eere  iet  vermeerdert  is,  betuigen  dc  oude 
Opfchriften  by  ons  gevonden  ,    welker  eenige  den  tydt 
van  Severus  uitdrukken  ,  andere  dien  van  Antoninus  en 

Geta.   Want  zy  noemen  hen  'T  VOLK  DER  BATA- 
VIEREN, en  DE  BATAVISCHE  BURGERS,  geen 

Bondtverwanten  ,   gelyk  ze  te  vooren  genoemt  waren, 
maar  BROEDERS  EN  VRIENDEN,  zoo  wel  VAN 
'T  VOLK,  als  VAN  'T  RYK  VAN  ROME.  Uit 
welke  benaminge  ,    als  Zeker   Loffchryver  zegt,  zoo  wel 

de  gemeenfchap  ,   als  d'  ecnparigheit  van  de  waardigheit  blykt. 
Tacitus  getuigt  van  deezen  Civilis,    dat  hy  een  Man  , 
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yifporum:   't  zy  nu  dat  men  het  Dyfpergum  of  Dyfpofum  ̂ ^^^ 
oeme,    't  word  van  tenigen  voor  Duisburg^  een  Burgt  ̂  
er  Thuringers  tullchen  Wezel  en  DuJJeldorp,   gehouden.  ' 

K. 

CL  O 

^Difpo 

noeme , 

der 

M.  V.  der  Houne  ilelt  ook  wel  met  hen  den  naam  van 

Dysbtirg  in  'Thu-  o{  Dnrnjger landt;  maar  verftaat  'cr  Neder- 
Thunngerlandt  door,  te  weten  Dordrecht  en  Donrjladt of 

l-f  'yk  te  Duurjlede.,  die  de  HooftHeden  waren.    Van  't  ge- dachte Kalleel  trok  Clodius  over  den  Rhyn  ,  veroverde 
Kameriky  Atrecbt  y   cn  al  het  landt  gelegen  tulfchen  de 
rivieren  AcSchelde ^cn  de  Somme;  kortelyk,  een  groot  deel  A'mon. 
van  de  Nederlanden,   nu  dc  Spaanjche  geheeten,  nevens  lïb.i, 
het  Landt  van  Luik:  het  overige  zyner  verrichtingen  en  f.4. 
bejegeningen  ̂ aan  wy  ,  als  buiten  ons  bellek,  voorby:  Stei>h. 
Hy  ovcrleedt  in  het  jaar  4^0.  kreeg  Meroveus  ten  Navol-  Forcaiul. 
ger.    Eenige  willen  dat  deze  Cludms  zynen  Koningklyken  «^'GiW. 
troon  te  Dordrecht  zou  gehadt  hebben.    Wy  hebben  bo- 

ven  gezegt,  dat  veel c  door /Jy^/irtrij-,  oi Dysporum  ,  Duys-  ''^-f- 
burg  aan  de  Roer  vcrllaan  ;  maar  ook  zyn  'cr  die  het  vóór  ̂ "^'^'^ 
Doesburg  aan  den  7'(]el  houden :    dc  Heer  Falkenicr  houd  t' 
het,  in  zyn  vcriuardt  Europa ,  met  de  ccrften.  ' CLOETINGEN;  zie  op 
CLOOTWYK;  zie  op 
GLUNDERT;  zie  op 
CNODZENBURG;  zie  op 
CNOLLEN-DAM;  zie  op 
COCCEJUS  (JOHANNES)  genoeg  dóór  zyne 

geleerde  Schriften  en  Boeken  in  de  Godtgeleertheit,  als 
anders  ,  de  ganfche  wereldt  door  bekent.    Hy  is  te  Bre- 
men,  den  30  Julius  O.  of  den  9  Augufti  N.  St.  1603.  ge- 

boren.   Zyn  Vader  Tymannus  Cock,  Secretaris   aldaar  , 
hield  hem  ter  ftudië,  daar  hy  wel  in  toenam,  zich  vlytig 

o«^/t'« 'in  de  Griekfche  en  Hebreeufche  taaien  oeffenende.  De 
Profellbr  Gerardus  Neufville  was  zyn  Lcermeefter  in  de 
Philofophie  ,    Gerardus  Hanewinkel ,        Matthias  Martinii 
waren  het  in  de  Hebreeufche  taaie ;  voorts  beneerlligde 
hy  zich  in  het  lecren  der  Chaldeeufche  ,  Rabbinifche  ,  Syrt- 
fche  ,  en  Arabifche  fpraakcn.    Onder  Martinius  en  Crocius 
begon  hy  zyne  Theologifche  Studiën.    In 't  jaar  lóif 
begaf  hy  zich  naar  Hamburg ,  daar  hy  zich  van  eenen  ge- 

leerden Joodc  verder  in  de  Rabbynfche  fchriften  deed  onder- 
wyzen  ;  vertrok  van  daar  uzclt  Francker ,  ten  huize  van  den  Salom. 
ProfcfTorG.  P^yèr-jCnhaddaartot  vrienden  en  leermeeilers 
Joannes  Maccovius ,  en  Guttjelm'us  Amejius:  Hy  zette  daar  ̂ "-""t 
uit  den  Joodtfchen  T'almud  over  de  Sanhedrin  en  Maccot,  """'^^ en  voegde  daar  by  eenige  zyner  Aanmerkingen.    Weêr  in 

zyne  vaderlyke  ftadt  gekomen,  wierd  hy  aldaar  Frofeffor  ̂ "^^  ' 
in  de  H.  Talen.     Franeker  beriep  hem  van  daar  ,    in  de  j^-^'^f^ 
zelfde  ProfeÏÏie,  in 't  jaar  163Ó. en  wierd  daar  ook  in'tjaar  undSch 
1643  Theologi.c  Profeffor.  Na  de  doodt  van  denvermaarden  ji  ̂  jj' 
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Heer,  of  Vorfl  was,  zoo  fncedig  van  verflandt,  dat  niet,  onden  Frederik  Spanheim,  den  14  May  1649  overleden,  be-  pa^'tig, 1-1       -         1   j  .        riepen  de  Curatores  hem  te  Leiden,  daar  hy  in  zyn  Pro-  jdem 
fcfforaat  in  't  jaar  1659  tradt,  met  eene  Oratie  de  Caufis  Bmb. 
increduUtatis  Jud.corum.    Hy  heeft  gefchreven  in  de  Godt-  ibid, 
geleertheit  zulker  wyze  ,   dat  zommige  Theologanten /-.iio. 
en  Academiën  daar  in  het  grootfte  genoegen  niet  vinden,  c?/*?. 
of  gevonden  hebben  ,  hem  Niewigheden  aantygende ;  en  dat 
hy  zoodanige  uitleggingen  over  de  H.  Schrift  heeft  voort- 
gebragt  ,  die  de  Gereformeerden  by  anderen,  zelfs  by  de 
Roomfchen,  niet  wel  gezien  maaken.     Geene  geringe 
twiften  zyn  daar  over  in  de  Nederlandtfche  Kerken  ont- 

daan,  die  met  en  na  zyne  doodt  niet  hebben  opgehouden. 
De  flukken  waar  in  de  Heer  Coccejus  van  de  gemeene 
leere  der  Gereformeerde  Kerke  fcheen  af  tewyken,  of 

die  zyneBeftryders  meert  in  't  ooge  liepen,  om  hunne 
pennen  tegen   te  fcherpen  ,    belionden  voornamelyk: 
I.  In  verklaringen  van  de  H.  Schrift,   die,  inzonderheit  zie^. 
deProfecyën  betreffende,  van  veelen  ganfch  vreemdt  ge-  Coaeii 
oordeelt  wierden.    II.  In  zyne  rtcllingen  van  dc  Zeven /cidn/- 
Perioden  ,  oi  Tydtperken ,  inden  ftaat  der  Kerke  des  N.T.  tta.im. 
III.  In  zyne  verklaringe  van  het  Genade-verbondt. 
IV.  In  zyne  meeninge    nopende  de  Wet   der  zeden. 
V.  Vervolgens ,  in  die  van  de  Dienrtbaarheit  der  Jooden, 
cn 't  jok  der  Ceremoniën.  VI.  Verder ,  in  zyn  gevoelen  van 
den  Staat  der  Gelovigen  onder  het  O.  Teffament;  ins- 
gelyks  rakende  het  onderfcheidt  in  de  vergevinge  der  zon- 

den, onder  de  O.  en  N.  Huishoudinge,  als  hy  ze  noemt. 
VII.  Noch  nopende  dat  van  het  vierde  Gebodt,  namelyk 
de  wet  van  den  Sabbath  ;  of  die  voor  altoosduurend ,  als 

alle  d' andere  geboden,  of  als  afgefchaft,  doorChrirtus 

CORNELIS 

WIGGERTS- zie  op  K. 

voor  hem  rtille  ftont,  en  hy  hem  verre  boven  datmen 
in  andere  Barbaaren  ziet  vondt  gertelt  ,  als  in  alle  krygs- 
lirten  en  greepen  van  den  oorlog  ten  vollen  afgerecht. 
Hy  noemde  zich  ook  eenen  anderen  Sertorius  of  Hanni- 
bal ;  aanwien  hy  ook,  als  boven  nochmaals is aangeroert, 
door  het  milfen  van  zyn  eene  oog.  geleek. 
CLAUDIUS' CIVILIS.  Een  Heldt  uit  Vorrte- 

lyk  bloedt  der  Batavieren ,  die  voor  hunne  vryheit  Ikeedt, 
cn  die  bevocht,  zie  op  CIVILIS  (CLAUDIUS.) 
CLEEF.  ('T  HUIS  TE)  zie  op  K. 
C  LEMENS,  eerde  Aartsbiflchop  t'  Utrecht;  zie 

op  WiLLEBRORDUS. 
CLEMENS  MARTENSZOON, 

MEINARTS-ZOON,  en  CORNELIS 
ZOON,  Predikanten  te  Hoorn  geweeÜ  : 
CLEOPHEKERK;  zie  op 
CLEVERSKERK;  zie  op 
CLEIN  AMMERS  ;  zie  op 
CLEIN  OISTELANDT;  zie  op 
CLEINE  GAEST;  zie  op 
CLEINE  POLDER;  zie  op 
CLIF  of't  ROODE  CLIF;  zie  op 
CLODIUS  COMATUS,  derde  Koning  der  Franken, 

in  het  jaar  425-.  Hy  was  zoon  van  Pharamund,  eigentlyk 
Waarmondt ;  van  wien  eenigen  willen  dat  de  Heeren  van 
Warmondt  gefproten  zouden  zyn.  Den  bynaam  van 
COMATUS  kreeg  hy,  om  dat  hy  lang  haair,  een  teken 
van  Adeldom  en  Vryheit,  droeg.  Daarom  dwong  men 
de  Volken,  van  hem  overwonnen  ,  haair  en  baart  af  te 
fcheeren.  De  Schryvers  verfchillen  onder  den  anderen , 
waar  hy  zynen  Koningklyken  ftoel  gehouden  heeft. 

Verfcbeidene  onder  d'  Ouden  willen  over  den  Rhyn  hy 
Duisburg  ,  in  de  landtpaalen  van  de  Thuringers ,  en  dat 
hy  daar  een  Karteel  of  Burgt  gehadt  zoude  hebben.  De 
Wüorden  van  Gregorius  Turonenlis  zyn  ;  Clodius  in  Fran- 

K. 

ii'-on  de  regnans  trans Rhenum  apud  DYSPERGUM  ,  in  terminis 
Occid.  TUNGRORUM  cajlrum  habeni.  Sigebcrtus  heeft  eenige 

imp.'  verandering  in  den  naam :  Clodius  (zegthy)  Thuringiam lib  12  invadit  ̂   tn  DifpargoCaJlello  Turingorum  aliquamdiu  habita- 

Ado  '  vit.  Sigonius  rtelt  ook  DYSPARGUM  en  THURIN- Viinn.    GIAM.   Ado  Viennenfis  fpelt  den  naam  van  het  Kalteel 

rurte  in 't  graf,   moet  gehouden  worden:    een  gefchil 
lang  voor  Coccejus  bekent;  echter,  zeggen  zyne  Beftry- 
ders ,  van  veel  gevolgs;  daar  uit,  antwoorden  zyneVoor- 
rtanders,  meert  fpruitende,  dat  zyneTcgendingers,  met 
vooroordeelen   benevelt  ,   dit  helder  licht  niet  konnen 

verdraagen,  of  daar  voor  moetwillens  d' oogen  fluiten. Immers  dit  is  eene  bekende  zaak  en  waarheit,  dat  de  Heer 

Coccejus  een  groot  Schriftgeleerde  in  't  Koningkryk  der 
Hemelen  is  geweert ,  een  geleerdt  Verklaarder  der  ver- 
borgentheden  van 't  Evangelie  ,   cn  een  grondig  ctvzre- iJem ne  in  de  Hebreeuwfche  en  andere  Oorterfche  taaien,  Benth. 
als  zyne  uitgegeevene  Schriften  ,  waar  van  de  lyft  hier  liid. 
achter  volgt,  onwederfprcekelyk  getuigen.  Hy  is  isLei- 
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den  in  het  jaar  1669.  den  f  November  geflorven,  oudt  6ó 

jaaren,  en  ecnige  maanden,  en  daar  ter  Stede  in  't  mid- 
den der  grootc  ,  anders  St.  Pieters  Kerke,  in  de  Zuid- 

biiincwandeling,  aan  de  moêrpilaar begraaven  ;  daar  zyn 

ïoon  ,  Johames  Henricus  Coccejus,  in  't  jaar  171 2  ,  een 
Marmer  Gedenkftuk  ,  met  bewilliging  der  Stadts Overig- 
heit,  aan  heeft  laaten  metzen,  daar  lyn  Vaders  beeltenis, 
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j  Schlidcry  ook  aan  d'Akademie  vereert.  Groot,  hoog- geacht, en  wyd  beroemt  is  de  Heer  COC(JEJUS  ge- 
worden door  zyne  Schriften,  die  de  Nydt  en  laller  wel 

ïullen  verduuren.  Veele  van  die  zyn  by  desSchryvers  le- 
ven afzonderlyk  gedrukt  en  uitgegeeven,  en  ,  na  /.yne  doodt, 

driewerf  alle  by  malkanderen,  zoo  gedrukte  als  onge- 
!  drukte  ,  in  folio;  tweemaal  in  Hollandt  ,  en  eens  in 

in  w'it  marmer,  boven  op  uitgehouwen  Itaat :  het  Letter- 1  DuufchUndt,  te  Frankfurt,  telkens^mtt^  een  gewenfcht 
tafereel  is  van  zwart  gepolyft  marmer,  met  ditüplchrift,  ~"  •^---j- 

 —  ■--a-...  _  tx7__,._..      ,  v  n 
iu  goude  letteren  daar  in  gegrift : 

E  X  U  V  I  A  S 
INSIGNIS  THEOLOGI 

JOHANNIS  COCCEI 
CHRISTO  REDITURO  SACRAS 
HOC  LOCO  COMPOSUERUNT 

VIDUA  FT  LIBERI 
ANNO  MDCLXIX.  ^T:  LXVI. 

C  U  J  U  S 
IN  SCRUTANDIS  SACR:  LITT.  IISQUE 

EXPONENDIS.  CONFERENDIS  et  MEDITANDIS 
SOLERTIAM.SAGACITATEM  et  INDUSTRIAM. 

EXHAUSTOSQUE  IN  ACADEMIIS 
FRANEK:  et  LEYD:  LABORES 

TOTUS  ORBIS  NOVIT 

ET  FILÏI  EJUS  UNICI 

JOH.HENRICI  COCCeI  S.S.  TH.D. 
FEUD.  HOLLAND.  GRAPHIARII 

ET  RATIONAL,  ORDD.  GENERAL.  A  SECRET. 
HIC  GUM  PARENTIBUS  CüNDI  et  SUAS  ADDI 

NURUS  ET  VIDUA 

MARIA  HEINSIUS 

SOCEROQUE  ET  CONJUGI  OPTIMIS 
H.  M.  SUPR.  TABB.  P.  V. 

MDCCXII. 
Over  dit  Gedenktafcreel  met  het  Borflftuk  van  dien  wyd- 

en  fpoedig  vertier;  en  bcltaan  zyne  Werken  in  IX  fluk- 
ken,  over  de  volgende  ftoften  : 

I.  Conünctm  Commefit  inGenefin^  Exoduni  ̂   Lcvitictm', 
Pruphetiam  Bileam :  Ultima  Mojis :  Cantica  Dehorx  cj'  Anna : 
Chronologite  yudtcum  ,  cj*  Regum  Ijraclis  ,  £5'  Comment.  in 

Jcbum. 
II.  Commentt.  in  Pfalmos .  Proverbia^  Ecclefajlen  ̂   Can- 

ttcum ,  ̂  ILj'aiam. 
III.  Commentt.  in  Prophetiam  Threnos  'Jeremia;  Eze- 

chielem,  Danielem,  y  X  1 1  Prophelas  Minores. 
IV.  SchoUa  in  IV  Evangelia  Aéla  Apojlulorum  :  Com- 

mentt. in  Epp.  ad  Romanos ,  Corinihios,  Galatas  Ephcfios. 
V.  Commentt.  in  fequentes  Pauli  Epijlolas  ;  Catholicas  cS* 

Apocalypjin. 
V  I.  Aphorifmi  'Theologici  ;  DoSlrina  Poeder um  ;  Summa 

T'heoIogiiC ;  Comm.  in  Catechefin  Heide Ibergenfem ;  Difputatio- nes ;  Orationes ;  Confilia  ̂   EpiJioLv. 

VII.  Traóiatus  -varii  T'heo logici  Philologici. VIII.  Lexicon  Chaldaicum  ^  Hebraicum. 

I  X.  'Triplex  Index. 
Behalven  de  bovengemelde  werken  ,  alle  door  wylen 

den  Heere  R.  Anselaar,  Schoonzoon  van  den  Hoog- 
leeraar Cöff?/aj,  overzien,  en  voorde  drukperlfe,  als  het 

volflagen  werk  zyns  Schoonvaders,  uitgekipt;  heeft  zyn 

meergedachten  Zoon ,  'Johannes  HenricusCoccejus^  lange  daar 
na,  van  d'overgefchote  en  onverzamelde  ftukken  7,yns  Va- 

ders, noch  twee  ftukken  laaten  drukken  op't  formaat  van 
den  tweeden  Hollandtfchen  druk,  in  'tjaar  1706  uitge- 

komen ,  onder  't  opfchrift  van  J  O  H  A  N.  C  O  C  C  E"]  I Opera  Avix^o  ree  Theologica  ̂   Phtlologica.  Quorum. 
I.  Tomum  i.  continet,  in  quo  Cura  priores  ̂   Conti- 

nuatio  curarum  [ecundarum  in  Genefin  ;  Notx  Analytic<e  in  Nu- 
meros  ̂   Deutcronomium ;  JVö^iP  breves  in  Jofuam  zS'  Librum 
Judicum ;  Oratio  de  Phiiologia  S.  iff  ad  Philologiam  S.  Intro- 

beroemden  Heere,  valt  by  zommigen  al  vry  wat  berif-  ̂ a^/^.  Oiagrammata  rerum  ad  Jobum  dicendarum;  AnaMs 
pinge,  zoo  wegens  d'ongebruikelykheit  dier  vereermge  !  p^-^/,,^^^^^  .  Meditationes  frimcc  in  Efatam  ;  Prophetia  Hofex  ̂ 
aan  de  gedachtenifle  van  Godtgeleerden ,  alzoo'er  Apocalypfeos  Collatio;  Habacuci  Analvfts  Parapbraftica. 
alle  de  voorige  Hoogleeraaren,  ook  mannen  van  naame  n  Tómum  11  continet,  in  ({\xo^ Not.e  in  quinque  prio- en  vermaardheit,  ( zegtmen  )  nooit  iet  diergelyks  is  gezien  ; '  ra  Capita  Matthcet;  Colloquium  Chrifti  curn  Ntcodemo  expltca- 2ls  omdat  het  wataanftootelykinhet  kerkgevaarte  Ichynt,  Sermo  Joannn  Baptijla  de  punficatione  illuftratus;  Com- 
en  van  verre  een  ïweemfel  heeft  naar  .de  beelden  der  Hei-  Eptftolam  ad  Romanos ;  Harmonica  Difpofitio  EpiftoU 
ligen  in  de  Roomfche  Tempelruimten  ;  welk  "^^n^^^- '  ad  Galatas;  Diagrammata  rerum  dicendarum  in  Epp.  adCol- bruik  (zegtmen  verder)  van  zulke  kleine  beginlTelen,  om  iojfenfes  y  Hebroos;  Harmonica  dfpojittones  de  dijlindion  Sig- 
de  gedachtenis  der  hoogbegaafde  Oudtvaderen  te  vieren,  '  „ificatione  Seledarum  vocum  Lingu<e  Hebraicx,  ̂   Epijlolaram 
allengs  ingekropen, en  verder  tot  het  toppunt  van't  byge- ;  2i;A/oy«. 
loof  aangegroeit  is,  als  in  de  Roomfche  Kerke  word  ge- 1  in 't algemeen  nu  hebben  deze  laatfle werken  het  flauwa. 
lien.   D^aanhangers  van  den  Heere  Coccejus  en  zyner^ge- :  getuigenis  ,  zelfs  van  de  grootfte  Aanhangeren  van  den dachtenifle  (veele  in  getal,  en  aanzienlyk  onder  de  Ne 
derlandtfche  Kerkbeftierderen)  flaan  deze  liefde  en  y ver 
des  Zoons,  tot  zynen  afgeleefden  Vader , in  de  befte  vou- 
•we,als  eene  onverfchillige  zaak, daar  eene  Spin,  byrach- 
trekkinge  uit  haare  ingewanden ,  wel  vergif  uit  kan  fpinnen, 
doch  dat  zulks  flechts  ten  bewyze  haarer  quaadtaardigheit 
ftrekt.  Dat  in  de  Gereformeerde  Kerke  geen  gevaar  voor 

d'inwortelinge  van  bygeloof  hier  omtrent  fteekt,  dewyl 
daar  tegen  met  de  donderen  en  blixemen  van  Sinaï,  die  't 
Hervormt  Ifraël  wezentlyk  van  de  Roomfche  Filiftynen 
fcheiden  ,  zorgvuldig  gewaakt  wordt.    Dat  verder  de 
Pronkgraven  der  Zeehelden  ,  veel  trotzer  en  prachtiger  : 
dan  dit  Tafereel  en  Borftbeeldt,  alomme  in  onze  Kerken 
geduldt,  nimmer  aanleidinge  tot  het  gevreefde  gevaar  gaven, 
en  overzulks  dit  flechts  eeneydele  en  onnutte  bekommering 
is ,   om  niet  te  zeggen  een  afgunüig  voorwendtzel  , 
om  't  onnozel  bedryf  met  eene  affchuwelyke  verve  af 
te  maaien;  geenzins  voortkomende  uit  den  vreedzaamen 
geeft  die  van  boven  ,  en  als  het  merkteken  van  rechtge- 
7inde  Chriftenen  is.  Elk  nu  hebbe  7,yn  oordeel  in  dezen 
vry;  en  mogelyk  hadde  men  dit  Gedenkftuk  ,  zoo  veele 

jaaren  na  's  Mans  doodt  eerft  opgerecht,  by  voorzienin- 
ge  der  opgevatte  ergernifle  ,  wel  geheel  achter  gelaaten  : 
doch  wie  voorziet  altoos  't  ergfte?  Wegens  de  hoogach- 
tinge  ,  die  de  Friefche  Opperlandtsfchoolc  te  Franeker 
heeft  voor  de  gedachtenifle  van  dien  grooten  Godtgeleer- 

den, en  dat  hy  ook  binnen  haare  muuren  zyn  godtkun- 
dig  onderwys  heeft  uitgeftort,  als  boven  blykt,  is  zyn  Af- 
beeldtzel,  levensgrootte  gefchildert,  daar  ook  ind'Aka- 
demikamer  ,  onder  alle   de  verftorvene  Hoogleeraa- 

ren, die  daar  hunnen  dienft  met  hun  leven  befloten  heb- 
ben, ten  toon  gehangen;  het  eenige  van  alle  anderen  die 

naar  andere  Akademicn  vertrokken  zyn ;  alzoo  deze  af- 
beeldzcls  alleen  na  dc  doodt  der  Letterhelden  in  die  Ver- 

gaderzaal geplaatrt  worden  :  zyn  bovengcdachte  Zoon, 
groot  bcminner  zyns  Vaders  en  zyner  gedachteniflTe  ,  en 
teffens  yverig  voorftandcr  van  zyn  gevoelen  ,  heeft  deze 

Heere  Coccejus.,  dat  ze  op  verre  na  niet  by  d'eerfte  Ko- 
men, en  als  onvoldraage  kinderen  hunnes  Teelders  zyn; 

ja  zommigen  zeggen  rondtuit  ,  dat  des  Vaders  gedachte- 
nis, door  d' uitgave  dezer  werken,  van  den  Zoone  ont- 

eert  is :  'tgeen  dan  voor  geen  mangel  van  liefde, maar  feil 
van  oordeel  zy  te  achten. 

COCKANGE,  zie 
COCKENGEN,  zie 
COEBEL  ('T  HUIS  TE)  zie 
COEBURGH,  zie 
COEDYK,  zie 

COETEN,  in  't  Sticht  Utrecht,  i'ie COENRAED,  Biffibop  van  Utrecht,  ïie 
COEVORDEN,  zie 
COLDERVEEN,  zie 
COLDEWOLDE,  zie 
COLHOORN,  zie 
COLINS-PLATE,  zie 
COLLUM,  zie 
COLLUMER-LANDT,  ïie 
COLLUMERS-WAEGH,  zie 
COLM-SCHARE;  zie  op 
COLONIA  TRAIANA.  Marcus  Ulpius  Trajanus , 

die,  van  Keizer  Nerva  afgezonden  ,  eenen  tydt  lang 
Landtvoogt  van  Germaniën  geweeft  ,  in  het  zelve 
van  den  Keizer  verzoont,  en  met  den  naam  van  Germa- 

!  nicus  van  den  Raadt  vereert,  eindelyk  tot  het  beftier  des 
Ryks  gekomen  is,  heeft  verfcheide Werken,  die  gedenk- 
teekens  van  zynen  naam  zyn,  aan  de  beide  oeveren-van 
den  Rhyn  gefticht.  Hy  heeft  ook  twee  niewe  Keurben- 

den in  Germaniën  opgerecht  ;  van  welke  de  eene ,  die 
de  tweede  Trajaanfchc  wierd  genaamt,  den  naam  gegeeven 
heeft  aan  dc  ̂ Trajaanfche-  en  de  andere,  de  dertigjie  L/lp-Jche 
aan  de  Ulpifche  Legerplaats;  waar  van  boven  gehandeit 
is.  Daar  bencven  is  'er  nochhCaJlellum  Trajanum,  tegen 
over  Mentz-,  (^Maguntiactun)  waar  van  Ammianus  MarcelU- 

nus 

J 

Alling 

Nat. 
Germ. 
In  f.P.  X. 

Dio  lih 
L  XI  IX. 

Piin. Pa- 

neg, c.  9, 
Eutrop, 

lib.  VIIT. 

Orof.  lik. 

vni. 
Dio  lib. 

L  V. 
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llh.wii  gewaagt :  c\i  ColoMi^tfnvam  ( dc  T/.ï/VMwrf^f  Volk  plan - 
fj/.j.  ting)  op  Je  grcii7.cn  der  Ö<;r*u)m7; ,  waar  van  nergens  an- 

ders gewag  wordt  gemaakt  dan  in  het  Reisboek,  en  de 
Reiskaart  der  Patin^crs;  'loo  dat  de  tydt  van  het  aanllel- 
Icn  deicr  volkplantinge  ganlch  niet  gemeldt  wordt. 
Echter  vereilcht  de  -ioiiderlinge  'zedighcit  van  Trajanus , 
en  het  oiuvach  voor  zyiien  Vader,  dat  men  inlks  Itelle 

niet  gclchiedt  te  xyn,  voor  dat  deze  Vorll -zclt' is  Keizer geweell  ,  opdat  hy  niet  fchyne  wanhebbelyk  nageyvert 
te  hebben  de  trotsheit  van  J'^rippina ,  die  een  heerszuch- 

tig wyt  was  ,  en  -zich  niet  gelchaamt  hadde  de  volkplan- 
ting en  het  paleis  {pretorium  )  naar  haaren  naame  te  noe- 

men. Men  weet  ook  al  'zoo  weinig  wat  Volkplanters 
hy  derwaarts  gebragt  heeft :  of  het  Üver-Rhynfchen  zyn 
geweell  ,  die  v.ich  aan  hem  hadden  overgegeeven  ,  en 
onder  alle  de  oude  Keurbenden  vermengt  waren  ; 
even  eens  als  de  Ubiers:  dan  ofze  geweell 'zyn  Keurlin- 

gen uit  verfcheide  benden,  en  Bondtgenooten  die  tot  den 
oorlog  onbequaam  waren  ;  als  van  Tarcïtümrs  en  Anjia- 
tcn:  dan  ofze,  naar  d'alleroudllemanier,  anderen  zynge- 
weert  van  verre  gehaalt.  Aangaande  de  plaats  zelve,  kan 
ik  niet  meer  tvvyfelen  ,  of  zy  is  onderfcheiden  xoo  wel 

van  icUlpifchc  Legerplaats  dci  Derdg/U-  als  van  de  T'rajaa»- fche  der  Tweede  Keurbende.  Ook  vindt  men  het  allermin- 
fte  blyk  niet,  dat  hier  ooit  de  winterlegering  van  een 
Elquadron  of  Bataülon  ,  veel  minder  van  eene  Keur- 

bende geweell  is.  Want  zekere  Infcriptie ,  die  men  he- 
dendaags op  iimjCllbal  ziet  ,  is  gevonden  en  opgegraa- 

ven  voor  de  Rhynpoort  van  de  Stadt  Santen.,  en  behoort 
vervolgens  tot  de  Oude  Legerplaats  {Vetera^  zelve,  en 
wel  tot  dat  gedeelte,  het  welk  op  den  heuvel  gevveell 
is,  daar  de  twee-en-twintiglle  Keurbende  weleer  haare 
winterlegering  hadde.  De  iKjlriptie  geeft  ook  niet  an- 

ders te  kennen  ,  dan  dat  zeker  iiuvoonder  van  de  Colo-fiia 

CON   COO  COQ^COR 
om  dat  Graaffchap  den  eedt  af  te  neemen.  Het  Dicht 
lloeg  op  den  elendigen  (laat  der  Stadt  en  Heerlykhcit 
Ruernersiv.ial ,  kort  te  vooreii  liaar  overgekomen. 

CONlNCiSVELD  l';  v.ie  op  K. 
CONRx\DUS  BISSCHOP  van  Utrecht;  zie  op  K. 
CONRADUS    VORSnUS;    zie  op  VORSTIUS 

(CONRADUS.) 
CON  TRA-REMONSTRANTEN.   Dus  wierden  zy 

in  den  Staat  der  Vereenigde  Nederlanden  genoemt ,  die  vol-  xerkL 

llandig  by  de  Gereformeerde  leere^  in  den  Heldelbergjlhen  f^iji^  ' Catechismus  vervat,  en  by  den  aanvang  dercerüc  Reforma-  Tritst. 
tie  in  deProvintién  geleert  en  aangenomen,  zonder  verande-  ad  idem 
ringc  bleven.  Die  naam  wierd  hun  gegeeven  teroorzaake  Baudart 
van  de  Contra-Remurijlrayittc»  ,  den  Staten  van  Hollandt,  Brandt, 
tegen  de  Remunjhayiiun  van  eeiiige  Lecraaren  in  de  Gere-  cp-c. 
formeerde  Kerke   (die  in  verfcheide  artykelcn,  tot  vyf 
toe  uitgedrukt,  van  de  gemeene  leere  verfchilden)  over- 
gelevert  :  verzoekende  aan  de  Hooggemelde  Staten  ,  om 
in  hun  gevoelen  en  leere,  tegen  die  der  Remonftrar/ten 
befchcrmt ,  en  gehandthaaft  te  mogen  worden.  Doch 
vermits  deze  zaak  van  die  der  Remimjlr anten  onaffchei- 
delyk  is,  zullen  wy  ze  op  en  onder  het  woordt  van 
REMONSTRANTEN  nader  voordraagcn. 
COOCiH  op  Texel  ;  zie  op  K. 
COOGH  een  Dorp  in  Hollandt;  zie  op  K. 
COOLHAES  (GASPAR)  zie  op  K. 
COORNDYK;  zie  op  K. 
COORNHART,  DIRK  VOLKERTS;  zie  op  K. 
COQUET,  een  geboren  Hollander;  hy  is  Pagie  of  ̂   Fmjf. 

Edelknaap  by  den  Heer  van  Arckel  geweeft ;  diende  de  /.  i. 
Engclfchen  in  den  Bretanjefchen  oorlog,  die  hem,  wegens  c.  149. 
zyne  betoonde  dapperheit.  Kapitein  maakten  :  wierd  door  O.H.Kr. 
zyne  daaden  zeer  vermaart,  enfchatryk  door  hetrantfoen  ƒ. 389. 

van  dedoorhemgenomene  gevangenen,  nevens d' iri'kom- 
T'rajana,  met  de  andere  manfchapvnn  de  twee-en-twintig- ■  (ten  zyner  andere  middelen  en  goederen.  Hy  reedt  met  der 
fte  Keurbende  zyn  verbiyf  heeft  gehadt  op  den  heuvel  van  [tigcige  paerden.   De  Franfihcn  boden  hem  aan,  indien  hy 

de  Oude  Legerplaats:  doch  niet  dat  de  twee-en-twintiglte  1  hun  wilde  dienen,  door  hunnen  A'o»/«jf  te  zullen  maa Keurbende  in  de  Culonia  Trajana  heeft  overwintert,  om 
dat  een  invvoonder  van  deze  volkplanting  mede  onder 
die  Keurbende  gedient  heeft.  Deze  volkplanting  is  ge- 
weefl;  myl  y^wBurgmatium .,  op  den  Gallifchen  bodem, 
volgens  eenparige  overeenflemming  van  het  Reisboek  en 

ken;  maar  hy  hoorde  daar  niet  naar:  dit  is  omtrent  het  jaar 

i3fo  voorgevallen,  't  Geviel  ook  omtrent  ,  of  kort  na  dien 
tydt,  dat  hy  een  paerdt  voor  drie  hondert  Kroonen  kocht; 
in't  beryden  vindt  hy  het  wat  hard  in  den  bek,  berydt  het 
zelf,  doch ,  tcrwyl  het  paerdt  niet  te  wel  op  den  toom 

de  Kaart.  De  plaats  behoudt  hedendaags  noch  den  zei- j  pafte,  byeene  graft  koomende  ,  wilde  hy  daar  over  fprin- 
ven  naam,  die  de  volkplanting  van  Agrippina\\'^dde{C(>lunïa\^'^exi  ,  maar  viel  met  het  paerdt  ter  rugge  over,  en  raakte 
Agrippinenfis)  dat  is.  Keiden  aan  den  Rhyn.    Want  Zeker  1  zoo  om  hals. 
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klein  dorp,  het  welk  daar  tegen  over  leit,  niet  ver- 
re van  den  loop  des  ouden  Rhyns,  wordt  «Cólu  of  jPtcIlt 

genoemt,  van  hetKafteel  van  Kleef  naar  hetZuidt-oolten 
gelegen.  Ik  hebbe  verftaan  dat  hier  voor  dezen  verfchei- 

de üudtheden  uit  den  grondt  zyn  gehaalt  ,  als  lampen  , 
lykbuflVn  ,  Ueenen,  penningen,  zonder  eenig  merkte- 

ken van  Keurbenden.  Ligtelyk  wil  ik  gelooven,  dat  de 
inwoonders  van  deze  plaatze ,  wegens  de  onbedwingelyke 
felheit  van  den  Rhyn,  die  rontom  nievve  killen  en  deur- 
ftroomingen  maakte  ,  gelyk  men  noch  ziet  ,  vertrokken 
zyn  naar  de  naaftgelegene Heuvelen, (C//i)<2j)  en  alzoo  de 
eerfle  (lichters  zyn  geweeft  van  de  Stadt  Cieef,  die  al 
overlang  de  Hooftplaats  is  geweell  van  het  ganfche 
landt.  Doch  dat  ze  daar  den  naam  zou  gehadt  hebben  van 
Colonta  JEiia  ,  als  of  het  eerie  volkplanting  was  geweeft 
vanKeizer  JEüfis  Adriamis  gedicht,  kan  ik  i-'/^^/z^j geenzins 
toeftemmen  ;  die  dit  uit  zyn  herllenvat  verzonnen 

heeft,  om  aldus  jEl'ms  Gracilis,  zoo  men  het  gelooven mag  ,  tot  Voorvader  van  de  eerfte  Graven  van  Cleef 

te  maaken,  en  hem,  by  gevolg,  als  van  Keizer  Adr'tanus 
gefiagt  zelf  afkomllig.  Verder  toont  de  Heer  y^/;/»g-,  dat 
het  Reisboek  in  de  afgelegenheit  der  plaatze  moet  verbce- 
tert  worden,  gelyk  de  zeer  fchrandere  Cluverius  al  voor 
lang  aangemerkt  heeft,  en  dat  ze  in  de  reiskaart  wel  ge- 
ftelt  wordt  op  ffooo  paiïen,  dat  is,  vyf  uuren  gaans  van 
Vetera,  of  de  oude  Legerplaats.  Of  men  nu  deze  Volplan- 
ting  van  Trajanus  in  het  landt  der  Gugernen  moet  Hellen, 
of  der  Bataweren  ,  zou  ik  niet  wel  kunnen  bepaalen  : 
want  de  landtgrenzen  hebben  in  oude  tyden  anders  ge- 
weeft  tufTchen  de  Gugernen  en  de  Batawers ,  als  zy  he- 

dendaags in  dit  gedeelte  loopen  tuffchen  Gelderlandt  en 
K leefs landt :  in  welk  laatfte  ,  dewyl  het  zich  byna  tot 
Niewrneegen  toe  uitftrekt ,  deze  7rajaanfc/)e  volkplunüng  bui- 

ten tegenfpraake  gelegen  heeft.  Ook  ziet  men  dat 'er  meer 
andere  volkplantingen  van  den  zeiven  Keizer  'inNurnidicn en  Daciin    dat  is,  Zevenbergen  zyn  geweeft  ;  van  welke  j  dat   niet   zonder  eenigen 

die  in  Numidiën  alleen  de  Ulpifche  gcnaamt  is  geweeft  ,  ' zulks  miftchien  vereifchte 
gelyk  deze  onze  Gerynanijlhe  alleen  den  naam  van  de 
'ïrajaanfche  heeft  gehadt  ;   doch  de  Dacifche  te  gelyk  deze 
twee  naamen,  de  Ulpifche  Trajaanfche. 

C  O  L  Y  N  S-P  L  A  T  E  ;  zie  op  K 

CORBULO,    een  Veldtoverfte   der  Romeinen  'm  Tacitus. deze  ,  en  onze  naburige  Landen  :  die  in  Batavia  een  graft 
liet  graaven,  FOSSA  CORBULONIS  geheten;  zie  daar 
van  (behalven  het  geene  hier  op  onmiddelyk  volgt)  op  F. 
CORBULONIS  FOSSA,  de  Grift  of  Vaart  van  ̂ /^/^^ 

Corbulo.   Cnejus  Dumitius  Corbulo,  een  man  van  aanzien- 
lyke  geboorte,  het  Wingeweft  van  Nedci-Ger/nanién  van  Germ. 
Ke'ner  Clandins  gekregen  hebbende,  het  welk  zyn  eerfte  inf.P.x. 
krygsdienft  is  geweeft  ,  heeft  door  zynen  grooten  vlyt,  met  pag.^j. 
loobheiten  geftrengheit  gepaart,  zich  eenen  grooten  roem 
verkregen,  ja  ook  zelfs  de  eertekenen  der  zegepraal ,  hoe- 

wel hem  bevolen  was  geenen  oorlog  te  voeren.    Op  dat 
hy  ondertu/Tchen  de  krygsknechtcn ,  geene  bezigheit  heb- 

bende ,  niet  geheel  tot  ledigheit  mogt  laaten  vervallen  , 
heeft  hy  een  Grift  of  Vaart  van  omtrent  zes  mylen  lang 

laten  graaven  ,   tufi'chen  de  Maas  en  den  Rhyn,  om  daar door  de  gevaaren  van  de  Noordtzee  te  ontgaan,  gelyk 
Tacittis  legt ,  of  opdat  de   rivieren,  door  de  zeevloeden^;,»^/. 
opzwellende,   de  landen   niet  mogten   overftroomen,  xr.c  10. 
gelyk  Dion  Cajfms  aantekent.    Wy  hebben  hier  boven  in  Lib.ix. 
het  hooftrtuk  van  de  Camnefaten  gezegt  ,  dat  dit  volk  ge- 

woon was  hunne  laager  landen  met  Kaaijen  oï Kadyken 
regens  de  ligte  vloeden,    en  die  van  verre  quamen  ,  te 
voorzien  ,  zoo  zy  beft  konden:  doch  dat  zy  wel  eenea 
zwaaren  en  ftevigen  dyk  van  nooden  hadden  tegen  de  fel- 

le overftroomingen  die  hen  van  naby  overvielen.  Opdat 
nu  de  wakkere  CorZ»;//»  hier  in  mogt  voorzien ,  heeft  hy  niet 
verre  van  de  Noordtzee  eenen  grooten  dyk  willen  maaken, 
om  daar  door  de  Kadyken  der  ingezetenen,  die  van  den 
eenen  kant  tegens  de  U^aal ,  en  van  den  anderen  tegens 
den  .^^jfK  aan  lagen,  aan  malkander  te  voegen,  en  aldus  de 
vloeden  van  de  Noordtzee   zoo  veel  te  krachtiger  van 
de  binnelanden  af  te  keeren.    Ten  dien  einde  heeft  hy 
deze  Grift  zoo  diep  en  breedt  laaten  graaven  ,  dat  de 
uitgegraaven  aarde  tot  dit  werk  genoeg  mogte  zyn  :  en 

omweg  ,  vermits  de  grondt 
dewyl  men  nergens  anders 

in  het  landt  dexBatawerenv'xwdt  dat  de  Rhyn  23C00  fchree- 
den,  dat  is,  mylen,  van  de  Maas  ai  \%  \  ja  zelf  nau- 
welyks  boven  i'yo  ftadiën  ,  gelyk  Dio  de  tuffchenwydte 
bepaalt.     Hy   heeft  derhalven  qnalyk  op  eene  andere 

Reigerfb. 
hefchr. V.  Zeel. 
f Cuicc, 

C  O  N  P  L  I  CTA.    (NICOLAUS)    Hy  was  te  ]  plaats  aan  de  Maas  kunnen  komen  ,  als  recht  tegens  over 
'  Romerswaal  in  Zeelandt  geboren  ;  een  geleerdt  en  ver- maardt  Poëet  ,  onder  de  regeeringe  van  Keizer  Karei 
den  V.  Men  ziet  noch  by  Guicciardyn  een  Latynfch  Ge- 

dicht van  hem  ,  dat  hy  aan  de  dear  van  zyn  huis  hechtte, 
ten  tyde  als  Piins  Philips  van  Spanjen  in  Zeelandt  quam, 

'Geervliet,  daar  deze  Stroom  zich  met  de  IFaal  vereenigt. 
Het  is  ook't  waarfchynlykft  dat  hy  by  den  Rhyn  begonnen 
heeft  aan  het  einde  van  de  Leidfche  vaart  ,  de  JlSlict  gc- 

naamt; ook  is  'er  niet  zeer  aan  te  tvvyfelen,  of  de  Grift 
zelve  is  in  het  Duitfch  zoo  genaamt  geweeft.    Want  het 

woordt 
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woordt  ©liet  beteekent  by  de  nabuuren  van  de  Noordtr.ce 

de  eb  en  vloedt,  om  welke  te  keeren  dit  werk  aangelegt 
is  Maar  dat  men  daarom  zou  vaftftellen ,  dat  de  vaart 

van  Corèulo  (FOSSA  CORBULONIS)  de  2elve  is  , 

die  hedendaags  van  Leiden  door  Delft  naar  Maaslandtjluts 

loopt  ,  zulks  loopt  volkomentlyk  aan  tegens  het  duide- 
lyk  verhaal  der Hollandtfche  Jaarboeken,  die  too  wel  het 
jaar,  als  den  uitvoerder  van  dit  niewe  werk  uitdrukkelyk 
aanwyzen.  Want  men  kan  niet  twyfelen  dat  de  dyk  van 

Curbulo  eenigen  tydt  daar  na,  wanneer  d'  oevers  met  veel 7waarder  werk  tot  aan  de  Noordtzee  toe  voorzien  en 
verzeekert  waren,  als  van  geene  nuttigheit  meer,  weder 
in  de  Grift  gefmeten  is,  dewyl  men  van  de  Grift  nergens 
eenig  blyk  of  overblyfzel  ziet.  Maar  zy  die  van  Tachus 

cnD'to,  die  hier  de  eenige  Wegwyzers  zyn  ,  afgaan,  en 
van  de  twee  voornoemde  ©Men  verder  hooger  op- 

klimmen, vreezen  miffchien  dat  zy  in  de  vaart  van  Ccr- 
iulo  zullen  vallen  ;  dewyl  zy  hier  toe  in  't  minfte  geene andere  reden  hebben. 
CORBULONIS  MUNIMENTUM;  De 

Schans,  Vefting,  of  Sterkte  van  Cor/^a/«.  De  zelve  Cor- 
bulo  heeft,  niet  lang  eer  hy  de  grift  van  am  Rhyn  lot 
aan  de  Maas  trok,  wanneer  hy  de  Eems,  waar  in  hy  met 
zyne  vloot  gekomen  was ,  zou  overvaaren  naar  het  landt 
ócïChauken.,  oil/Yiezcn.,  hen ,  die  door  het  geruchte  van 
zyne  ürengheit  en  vinigheit  verfchrikt  waren,  na  dat  zy 
Gyzelaars  gegeeven  hadden,  wéér  onder  zyne  gehoor- 
zaamheit  aangenomen  ,  waar  uit  zy  na  de  nederlaag  van 
Apronius  waren  gefpat.  Verder  heeft  hy  hun  landen  aan- 

gewezen, en  eene  plaats  voor  de  Bezetting  onder  hen  ver- 
Iterkt ,  opdat  zy  niet ,  weder  afvallende ,  buiten  de  aangewe- 
ze  paaien  op  den  Roomfchen  bodem  zouden  komen.  En 
opdat  zy  te  beter  getemt  zouden  worden  ,  heeft  hy  onder 
hen  eenen  Raadt  ,  Overheden  ,  en  Wetten  gemaakt. 
Belangende  nu  het  jaar  wanneer  dit  voorgevallen  is  , 
'tblykt  genoeg  uit  D/o,  dat  zulks  geweeft  is  in  het  acht- 
en-veertigfte,  volgens  de  gemeene  tydtreekening,  na  de 
geboorte  des  Heilandts  ,  als  Claudius  voor  de  vierdemaal, 
cn  AulusVtielHus  toor  de  derdemaal Burgemeefters  waren. 
Maar  het  is  zoo  klaar  niet,  noch  zoo  gemakkelyk  om  aan; 

te  wyzen  ,  waar  ter  plaatze  hy  deze  Valh'gheit  voor  de de  bezetting  gemaakt  heeft.  Dit  moet  men  derhalven 
afneemen  en  giflen  uit  alle  de  omftandigheden  der 
voorgevalle  zaake.  Wy  nu  hebben  hier  boven,  fpreeken- 
de  van  het  woudt  Baduhefixa  ,  aangetoont,  dat  de  gee- 
nen,  die  over  het  F/ie  woonden,  het  alleen  zyn  geweeft, 
die  de  legers  \z.n  Apronius  verflagen,  en  genoodzaakt  heb- 

ben te  rug  te  trekken  ,  dewyl  de  t^riezen^  die  langs  den 
Rhyn  lagen,  door  de  vloot  der  Romeinen  afgefcheiden 
•waren  ,  of  anderzins  onder  gehoorzaamheit  gehouden 
wierden.  Wederom  geeft  7<?a>»/ niet  duifter  te  verftaan 
dat  Corbulo  ,  met  zyn  gewapent  leger  naar  het  landt  der 
ChaHcken  trekkende  ,  langs  den  zeiven  weg  ,  langs  wel- 

ken Germanicus  voor  dezen  naar  de  Cherusken  getrokken 
was,namelyk  door  vaarten  ,  meeren,en  verdronke  lan- 

den ,  by  de  zee  op  de  Eems  ontmoet  heeft  de  Gezanten 
en  Gyzelaars  der  Friezen.,  die  daar  by  hem  quamen.  Uit 
welk  alles  men  nauwelyks  een  ander  befluit  kan  opmaa- 
ken  ,  dan  dat  deze  Vefting  van  Corbulo.,  waar  in  hy  Be- 

zetting gelegt  ,  eenen  Raadt,  Overheden,  en  Wetten 
aangcrtelt  heeft  ,  van  hem  gemaakt  is  in  dat  gedeelte  van 
Vrieslandt  over  het  Vlie het  welk  naaft  aan  de  Eems  en 
het  landt  der  Chauken  legt.  Maar  noch  heeft  men  geene 
zekcrheit  wegens  de  waare  gelegentheit  hier  van,  die  ieder 
eetl  lichtelyk  zal  oordeelen,  dat  afgeleidt  moet  worden 
van  de  bequaamheit  der  plaatze,  en  uit  die  overblyfzelen 
van  Raadt  ,  Overheden  ,  en  Wetten ,  die  men  ergens  | 
vindt  noch  te  zyn:  nu  zal  ni«nant,  in  geheel  Vrieslandt  \ 
eene  plaats  kunnen  aanwyzen  die  gevoeglyker  isdanGro-  1 

ningen.,  het  zy  dat  men  acht  geeve  op  de  nabyheit  van  de  ' ree  op  deEem,  die  door  de  Romeinen  zoo  dikwyls  wierd 

bezogt;  of  op  de  gemakkelykheit  om  van  de  Noordtzee  ' 
en  de  Marnamaanfihe  haven  daar  in  te  loopen  ;  het  zy  ! 
eindelyk  op  den  weg  te  lande,  langs  eene  harde  en  hooge 
ftreek  van  de  Dnifiaanfche  Grift  af.  Ook  zal  men  geene 
ftadt  vinden,  daar  deform  van  regeeringe  de  Romcinfche 
zoo  gelyk  is.  Dit  toont  de  Heer  Alting  verder  in  't  bree-  : 
de  aan  uit  veele  Stadts  ampten  en  bedieningen  ,  als  ook 
uit  verfcheide  Wetten  van  de  Stadt  en  Omlanden.,  die  hy 
oordeelt  uit  de  Wetten  der  twaalf  Tafelen  getrokken  te 
zyn.  En  wat  belangt  dat  men  hier  weinige ,  of  geene 
Overblyfzels  of  Oudtheden  der  Romeinen  vindt  ,  daar! 
van  brengt  hy  deze  reden  by  uit  Tacitus ,  dat  Keizer  Clau- ! 
dius  kort  daar  na  zoo  verre  verboden  heeft  eenig  niew  ge- 
weldt  tegens  Germanién  te  pleegen,  dat  hy  zelfs  de  Bezet- 

tingen weêr  aan  deze  zyde  des  Rhyns  te  rug  heeft  doen trekken. 

CORIOVALLIUM  is  een  plaats  in  ons  landt 
van  (©ÜennaaSE/  en  word  in  het  Reisboek  van  Antoninus 
Coriovall/tm  genoemt  ,  doch  in  de  Reiskaart  Cortovallmm , 
zonder  twyfel  door  eene  misgreep,  dat  'er  in  plaats  van 
de  I  een  T  is  geftelt.   Daar  ia  komen  zy  beide  overeen, 

I 
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dat  het  legt  vier  gemeene  Duitfche  mylen  van  Atnaca,  in 
het  landt  van  Tongeren ,  in  't  midden  tuffchen  deze 
plaats  en  Gutiky  in  het  landt  der  Ubiérs,  v/elkc  beide  Ste- 

den zyn  ten  opzicht  van  haaren  ftandt  zeer  wel  bekent, 
cn  leggende  op  eene  rechte  liniepi  mylen  van  malkander. 
Waar  uit  noodzakelyk  volgt,  da.t  Coriovallium  ^nJuHacunit 
of  Gttlik,  mylen  van  malkander  leggen.  Doch  de  Heer 
Altin'g  toont  dat  het  Reisboek  cn  de  Reiskaart  ,  in  de 
talletters,  ten  opzicht  van  de  tulTchenwydte  dezer  plaat- 

zen ,  eenige  misflagen  hebben  :  ook  ftelt  het  Reis- 
boek van  Antoninus  Curiovallium  ^\  mylen  van  Theudurnm 

of  (Cuöbect/  zynde  een  fteedtje  in  het  zelve  landtfchap  , 
waar  van  hier  na  breeder.  Volgens  dit  alles  zou  Corio- 

volkomentlyk  gewecft  zyn  ter  plaatze  daar  heden- 
daags Keijer  is,  zynde  een  dorp  gelegen  in  een  dal  ,  een 

gemeene  myl  van  Maaftricht .,  van  welke  benaming  de 
Romeinen  niet  qualyk  hun  Coriovallium  gemaakt  hebben. 
De  beroemde  Heer  rbllippus  Cluverius ,  om  ons  te  doen 
gelooven  dat  Vakkenburg  het  Coriovatlium  der  Romeinen 
is  ,  verzint  eene  benaming  die  nooit  iemant  gehoort 
heeft,  namentlyk  CORWALGEN  ,  en  houdt  in  ernft 
ftaande,  dat  de  Romeinen  daar  van  hun  Coriovallium  gs- 

maakt  hebben:  op  het  Du\t£ch  l^'alchenburg  ;  waarvan 
zy  Oor  voor  afgenomen  ,  en  Iblltg  agter  aan  gezet  heb- 

ben ,  en  dat  'er  geen  onderfcheidt  is  tuffchen  Vakkenburg 
en l^'^alchenburg ,  n\s  alleen  van  de  uitfpraak:  waarlyk  eene 
flechte  verziering!  Is  'er  wel  iemant  die  Duitlch  verftaat, 
dien  van  dit  CORWALGEN  de  maag,  ik  had  byna  ge- 
zeit  het  hart  (Cor)  niet  zou  walgen ? 
CORNELIS  ADRIAANSZ  ,  of  BROER  CORNE- 

LIS ;  zie  K. 
CORNELIS  DE  WIT,  Ruwaert  v.  Putten ;  zie") CORNELIS  MEYNAERTZ,  Predikant  enz.  zie 

CORNELIS  WIGGERTZ;  zie  ' CORNIUM;  zie 
CORNPUT;  zie 
CORNWERT;  zie  J 
CORTAGOSURA.  Eene  plaats  van  dezen  naam  ftelt  uiting 

Keizer  Otto  de  II.  in  zynen  Giftbrief  van  het  jaar  974.  Not. 
in  het  quartier  van  Bevelandt.    Het  Noordelykfte  gedeel-  Germ. 
te  daar  van  is  noch  overig  \nCortgeene :  want  de  overeen-  ̂ "if-"' 
koming  van  deze  benaming  geeft  groote  waarfchynlyk-  3^ 
heit  dat  het  de  zelve  plaats  is. 
CORTE  HEMME ;  zie 
CORTENAAR;  zie 
CORTEHOEF;  zie 
CORTEZWAAG;  zie 
CORTGEENE;  zie 
CORT  KEENE;  zie 
COSTER;  (LAURENS  JANSZ)  zie 
COSTER;  (MARTEN  JANSZ)  zie 
COSTERUS.  (JACOB)  zie 
GOTEN;  zie 
COTEN;  (DE)  zie 
COTERTOL.  Keizer  Otto  de  Groote  noemt  dit  in  idem 

zynen  Giftbrief  van  het  jaar  943  den  Tol  [Theoloen)  id 'tid. 
eji,  ut  videtur ,  telonitim:,  van  de  Viffcherye  in  het  landt- 

fchap Salon.,  en  op  de  rivier  IJla  ,  (den  TJfel)  die  ge- 
meenlyk  Habedol  genoemt  wordt,  dat  is,  zoo  het  fchynt, 
Havetol.  Keizer  Otto  de  III.  noemt  het  in  zynen  brief  van 
het  jaar  996  Hachdul.  Eindelyk  noemt  Lotharius  de  II. 
in  zynen  brief  van  het  jaar  1134.  dien  klaar  en  duidelyk 
Coetertol.  De  benaming  blyft  noch  hedendaags  over  in 
Co^er/c^«;2j-,  zynde  eene  Sterkte  aan  den  Tffel  niet  verre  van 
Zwol.  Hier  van  word  ook  gewag  gemaakt  in  eenen 
brief  van  die  van  Deventer  van  het  jaar  1291. 
COTHEN  is  een  dorp  aan  het  begin  van  den  kleinen  Idem 

Rhyn  ,  een  uur  gaans  van  den  Dam  die  daar  in  legt  by 
U^yk  te  Duur/lede  ,  aan  de  flinker  kil.  Hier  van  maakt 
Go<^É'^i5WA;j,Biffchop  van  Utrecht,  gewag  in  zynen  brief  van 
het  jaar  1126.  het  behoudt  noch  volkomentlyk  den  zei- 

ven naam.  (Zie  hier  van  verder  op  KOTEN.) 
COVORDIA,  COEVORDEN,  KOEVERDEN  , -^^^ 

heeft  den  naam  van  het  fmalle  padt  ,de  gang  ,  of  drift  der  ""g^'f- 
Koeijen,  tulfchen  de  Moeren  of  Veenen  ;  want  VOR-  Germ. 
DE  betekent  zoo  een  padt  of  gang  ,  gelyk  boven  aange-  ̂ "i-^-^- 
wezen  is  op  Bredevoort.    Omdat  men  nu  door  dit  padt  ̂" 
voornamelyk  in  Vrieslandt  kon  komen  ,  is  deze  toegang 
al  vanonnadenkelyke  tyden  door  eene  zeer  fterke  Vefting 
of  Slot   gefloten   geweeft.     De  naam  van  Caftelein  , 
dien  dc  Slutvoogt  toen  ter  tydt  al  hadde,  is  hedendaags 
noch  overig :  en  is  dit  Cafteleinfchap  het  voornaamfte 
van  de  kleine  Graaffchappen  van  Drenthe  ,  het  welk  ein- 

delyk het  oppergezag  over  alle  de  andere  heeft  gekregen, 
door  gifte  van  Herbertus Biflchop  van  Utrecht,  die  het 
zelve,  in  den  jare  1 131.  aan  zynen  broeder  Z..'/io/fopgedraa- 
gen  heeft;  gelyk  Biffchop  Balduinus  zulks,  in  den  jare 
1 196.  wederom  heeft  gedaan  ten  behoeve  van  zynen  broe- 

der 0«o  ,  Grave  van  Benthem  ;  aan  uien  hy,  gelyk  Beka 
fchryft,  de  ganfche  Heerlykheit  van  Drenthe  {Trentonia)  te 
bejlieren  heeft  gegeeven.,   cn  hem  daar  boven  ook  aangejlelt  tot 
Cajlekiit  van  Coevordeu  (  het  welk  den  nakomelingen  van 
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zio  COUCRACRE 

LHdolphtiS  benomen  was )  cn  tut  Richter  over  al  het  volk 
-van  V  Drenthe.  Doch  dit  is  maar  gewecft  voor  den  tydt 
van  negen  jaaren  ,  en  ia  geen  geruit  bexic;  dewyl  xy  , 

die  'er  recht  op  hadden  door  de  git'te  van  Herbertus  ,  kort daarna  het  hunne  wederom  zogten  te  krygen  :  waar  uit 

byna  een  gedurige  oorlog  tegen  de  Bilfchoppen  is  ont- 
flaan.  Het  pcrkamenteboek  van  Utrecht  toont  klaar 
aan  dat  het  Vlek,  leggende  om  het  Slot ,  al  ten  tyde 

van  Baldmmts  rang  van  een  Ihidt  heeft  gehadt,  duide- 

lyk  verhalende  dat  de  Üadt  Coevorden  (k'illa,  het  welk naar  den  Ityl  van  dien  tydt  eene  Stadt  betekent )  en  de 
voorrtadt  verbrandt  2vn  geweeft,  na  dat  Otto  van  Bentham 

in  het  jaar  1196  verjaagt  was.  Het  legt  71  mylen  van 
Gronwjrcn  Zuidtwaarts  aan  :  (Zie  hier  van  breeder  op 
KOEVORDEN.) 
COUDEKERK;  ïie 
COUDEKERK;  lie 
COUDEKERK;  7.ie 
COUDORP;  2ie 
COUDUM;  zie 
COUSSTER;  ('T  HUIS  TE)  zie  S 
COUWERWE;  zie 
CRABBENDAM;  zie 
CRABBENDYK ;  zie 
CRAEYENBURG,  zie 
CRAEYESTEIN;  zie 
CRALINGEN;  zie 
CRALINGEN,  KRALINGEN.  T^q  Bkffert 

der  goederen  van  de  Kerke  van  Utrecht  v/yfl  St.  Marten 
in  deze  plaatze  eene  Hofltede  toe.  Daar  is  een  Dorp  van 
dezen  naame  dicht  by  Rotterdam, 

CRALINGER  POLDER;  "| CRAMMERS,  CACKERS,  en  HEENE  ;  ïie  1 
CRANENBROEK;  zie  l  f  r 
CRANENBURG;  zie  f  i\. 
CRANENDONK;  zie  j 
CRANEVELT:  (FRANCISCUS  VAN)  zie J 
CRAYENBURG,  CRAYESTEIN,  zie  op  KRAEI- 

JENBURG,  KRAEIJESTEIN. 
CRAYENSTENE,  KRAÏJESTEIN,  is  weleer 

gewcefl:  een  Kafteel  dicht  by  Dordrecht.,  het  welk  de  bur- 
gers in  den  jure  1299.  volgens  't  verhaal  van  Melis  Stoke  ̂  ingenomen  hebben,  doodende  den  Heer,  die  medepligtig 

was  aan  de  t'  zamenz weering  tcgens  Flurentius  den  V. 
Grave  vanHollandt.  >  Hedendaags  is  het  nauwelyks  meer 
boven  water,  leggende  op  een  verdronken  eilandtje  van 
den  Biesbos  ,  tegens  over  Slydrccht.  Daar  legt  noch  een 
ander  Kafteel  van  den  zelvcn  naam  op  den  flinker  kant 
van  het  Eilaadt  van  de  Schelde.  ( Zie  verder  op  KRx\EI- 
JESTEIN.) 
CREECKE ;  ïie  K. 
CREMPENE  word  opgetelt  onder  de  goederen 

van  de  Kerke  van  Utrecht,  die  de  Giftbrief' van  Keizer 
Henrik  den  IV.  van  den  jare  1064.  zegt,  dat  de  Hollan- 

der wechgenomen ,  en  de  Keizer  weer  gegeven  hadde. 
Het  is  een  Dorp  aan  de  Merwe ,  daar  deze  ftroomde  Lek  om- 
fangt;  word  hedendaags  KRIMPEN  genoemt,  waarvan 
deÜreek,  die  tuflchen  de  Lek  en  den  T(]el  is,  den  naam 
van  Krimperwaert  draagt.  (  Zie  verder  op  KRIMPEN.) 
CREVE-COEUR.  Dit  is  eene  (terke Schans  ofVcftiiig 

in  het  Noorderdeel  van  Brabmdt ,  of  liever  in  't  Zuid- 
oo^elyklte  deel  van  Hvllandt  gewecit  ,  lag  aan  de  Landt- 
fcheidinge  van  Brabandt ,  cn  de  Meijerye  van  's  Hcrtogen- 
Bofch ,  daar  het  riviertje  de  Diefe  in  de  Maas  loopt, 
recht  over  den  Bommelcr-wacrdt ,  ten  Noordweiten  ,  en 
niet  verre  van  's  Hertogen-Bufch.  Deze  Schans  wierd  in 
't  jaar  i^Sy.van  den  Grave  \<\\\  Huhe»lo  ,  in  dienfl  vanden 
Staat  nadat  hy  den  Heer  van  Haultepenne  ,'Ve\dt- 
Maarfchalk  der  Spaaxfche^  ,  by  den Bo/c'A  geflagen  hadde, 
verovert.  Toen  bequam  deze  Sterkte  den  naam  eerlt  van 
Creve-cocnr,  zoo  veel  als  Jlartzweer ,  o(  Hartzeer,  voor  die 
van  'j"  Heriogetibofih  ,  en  de  Spaayifcbeyi.  Ihhenlo  Hechtte 
ze,  maar  zy  wierd  van  dcSpaaufchcit  al  voor  het  jaar  1589 
wéér  hermaakt.  Wederom  van  de  Staatfchen  bemag- 
tigt  ,  wierd  ze  in  het  jaar  1693.  door  Grave  Karei  •van 
Mansveldt.,  op  begeerte  der  BoJJchcnaaref: ,  die  deze  Schans 
in  der  vyanden  handen  zeer  nadeel ig  was  ,  (vermits 
zy  op  den  mondt  lag  van  de  Diefe  ,  daar  die  in  de 
Maas  flroomt)  weêr  belegert.  De  Staatfchen  hadden 
cenendamvoordeZ>/V/Z'gelegt,  endush.aar  opgenopt,maar 
daar  door  raakten  alle  de  wei-  en  hooilanden  om  den 

Bofch  onder  water.  Grave  Karei  rukt  'er  dan  naar  toe  ; 
doch  dewyl  Crevc-cocnr  toen  maar  een  zwak  nelt  was  , 
weinig  voorzien  van  gelchut,  enz.  achtte  hy  het  onnoo- 
dig  zyn  leger  te  befchanllen  ,  meenende  met  'er  vaart daar  meelter  van  te  worden :  hy  befchoot  het  evenwel 
met  het  gefchut  dat  hy  by  zich  had,  zonder  veel  vrucht; 
want  middelerwyle  quam  Prins  Maurits  aan  ,  om  het  te 
ontzetten,  waar  door  Grave  Karei  zyn  beleg  molt  op- 
breeken.  Evenwel  wierd  het  door  de  Spaanfihe»,  in'tjaar 
15-99.  andermaal  gewonnen,  vermits 'er  niet  meer  d.in 
twee  Compagnicn  in  lagen  ,  die  'er  wel  met  hun  geweer, 
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maar  zonder  vaandels,  moften  uittrekken,  endaar  bybc- 
looven  ,  in  twee  maanden  tydts  den  Vereenigden  niet 
tegen  Spanje»  te  zullen  dienen  :  doch  Prins  Maurits  ver- 

overde deeze  door  de  Spaaufche»  zeer  verfterkte  Vefting 
weder  in  het  jaar  1600.  en  de  daar  in  leggende  Soldaaten 
begaven  zich  in  dienft  van  den  Staat.  Dus  is  deze  Sterk- 

te dikmaals  over  en  weêr  gewonnen.  Maar  na  het  laat-  jj^^ 
fte  inncemen  ,  vergrootteze  ?T\ns  Maurits  met  zeven  bol-  g^^, 
werken,  en  een  graft  uit  de  Diefe,  of  met  de  Z);>/>  zelve  jg?. 
zoo  dat  ze ,  daar  om  heen  tot  in  de  Maas  loopcnde  ,  Aiwt. 

een  geheel  Eilandt  van  die  Vefting  (een  groot  Creve-cocur  iQ-on.' voor  's  HertogeK-Bofch  )  maakte  :  vermits  den  Spaanfcken  f.^^y 
de  weg  afgeiheden  was  ,   om  van  dien  kant  van  en  uit  Keid. 

Bofch  verdere  togten  in  der  Staten  gebiedt  te  doen.  ƒ•  567. 
In  het  jaar  1672.  by  den  plotzelyken  inval  van  Lo«;i  iea  óoj. 
XIV.  in  de  Vereenigde  Nederlanden,  quamen  de /r^w- ■'^'"'A 
fihe-a  voor  deze  plaats  ;  de  Veftingwerken  waren  noch  /  40). 
wel  in  eenen  tamelyken  goeden  ftant,  maar  met  hetMa- 

gazyn  en  de  Bezetting  was  't  zeer  flecht  geftelt.    De  be- zetting bertont  alleen  uit  drie  zeer  zwakke  Compagniën 
Waertgelders :  daar  binnen  waren  niet  meer  dan  12  yzere 
itukken  gefchut,  fchietende  niet  hooger  dan  8  en  10  pon- 

den bals  :  de  affuiten  waren  zoo  oudt  en  vergaan  ,  datze 
't  lolfen  van't  Kanon  niet  konden  verduuren  :  byna  geen 
voorraadt  was'er  in ;  want  wat  aanzoek  deCommandant  had 
gedaan  ,  om  uit  's  Landts  Magazyn  te  Delf  genoegzaam 
krygstuig  te  mogen  bekomen,  zulks  was  tevergeefs:  men 
antwoordde  hem,  dat 'er  niets  in  voorraadt  was,fchoon't 
(zegt  ̂ rt/Xva/Vr)  in 't  Magazyn  overvloedig  lag  opgellapelt.  Valktn. 
Geenen  beteren  trooft  kreeg  hy  van  de  Heeren  G  ecom-  t/trw, 
mitteerden  te  Gorkum:  het  befcheidt  was :  //y  hoopen  Godt  Eurof. 
zal  u  helpen,  maar  vjy  konnen  niet.    De  Hertog  en  Mare-/».  526. 
fchal  de  Tnrenne  liet  de  Vefting  tot  tweemaalen  toe  op- 
eifTchen  ,  maar  kreeg  weinig  antwoordt ;  daarom  begon 
hy  den  14  Julius  N.  St.  met  zyne  loopgraaven ,  zoo  van 
Empel  nis  Bokhoven,  en  wierp  eene  battery  van  twee  halve 
kartouwen  op,  terwyl 'er  noch  eene  andere  van  Sftukken, 
nader  dan  de  vorige  ,  onder  de  Sterkte  wierd  vervaerdigt. 
Den  16  dito  wierd  'er  zeer  fterk  van  de  Franfchen  op  ge- 
fchoten :  die  van  binnen  vierden  hun  gefchut  ook  niet, 
en  deeden  Turennc  grootcn  afbreuk  ;  die  noch  2  batteryen 
opwierp  ,  met  welke  hy  op  den  18  eenige  ftukken  in 
't  Fort  lam,  en  breüe  in  de  wallen  fchoot ,  terwyl  de 
zynen  nader  toefchoten,  en  door  de  pallilladen  tot  aan 
den  wal  drongen ,     ook  de  graftcn    met   takkcbolfcn  j 
vulden  ,  en  zich  tot  den  ftorm  gereedt  maakten.  Toen 

wierpen  de  Waertgelders  hun  geweer  ter  neer,  ja  dreig-  ' 
den,  indien  men  met  de  Franfchen  tot  geen  verdrag  wil-  ] 

den  treeden  ,  de  onwillige  Officieren  door  den  kop  te  '  1 
fchieten.    Door  dezen  opllant  van  binnen  ,  en  't  gewelt  idtm  \ 
van  buiten  ,   wierd  de  Commandeur  Geins  genoodzaakt  YilUiu> 
den  19  Julius  de  Vefting  aan  Tttrcnne  over  te  geeven,  on-  /'•si?- 
der  voorwaerde  ,   dat  de  bezetting  vry  zou  mogen  uit-  5y/v.  [ 
trekken,  maar  d' Officiers  zouden  hun  rantzoen  betaa- "^'.''^  "1 
len.    Het  laatfte  zou  niet  toegeftaan  zyn  geworden,  in-  A*'^^' 
diende  Majoor,  gedurende  de  onderhandelinge ,  delleutels 

niet  aan  de  Franfchen  overgelevert  hadde.    Wanneer  nu  ]:^^' 
Koning  Linis,  in  het  jaar  1673.  zyne  Veroveringen  in  de''^^^' Nederlanden  weêr  verlasten  molt,  ruimden  de  Franfchen 
dit  Creve-ccrur  ook:    Maar  vermits  'er  byna  geene  In-  ̂ ^^^ 
woonders  in  gebleven  waren,   en  zy 'er  geene  brandt- ^  .^ 
fchattinge  van  konden  trekken  ,  hebbenze  de  huizen  ver-  /-  ' brandt ,  de  Sterkte  gellecht  en  ter  neêr  geworpen.  Een 
ander  Creve-coeur  ,  eene  groote  fterkc  Schans  ,  of  klein  £,/^ 

Steedtje,  legt 'er  noch  in't  Zuidvvcfterdeel  v<in  Heene- c^^^r. 
!gouvv,  onder  't  Aartsbisdom  ,  en  niet  verre  van  Kame-  ̂ .171. 
jryk:    maar  alzoo  dat  buiten  ons  bellek  is,  gaan  wy 't voorby.  m 
CREWERT;  zie  K. 
CR  E  WE  R  TH,  want  dus  moet  men  Icezen  by  den 

Schryver  ,  die  het  vervolg  van  Abt  Mcnco  gemaakt  heeft ,  Kot. 
en  niet  FREWERTH.  Het  is  by  hem  een  Hofftede,  tot  Germ. 
dien  tydt  toe,  neffensnoch  een  andere  genanmi  Arncwerth,  lnf.P\ 
hoorende  onder  het  Kerfpel  van  Halvjirth  :  maar  omtrent 

het  uitgaan  van  de  dertiende  eeuwe,  als  'er  een  Kerk  was 
gebouwt  ,  is  dezelve  begiftigt  met  het  recht  van  een  Paro- 

chie-Kerk.   Men  kan  niet  twyfelen  ,  of  hy  verft.iat  door 
deze  Hoflieden  [Villas)  Crewcrth  cnCatmis;  waar  van  de 
eerfte  een  klein  Kerkje  gekregen  heeft  ,  het  welk  daar  na 
tot  gebruik  van  beide  gedient  heeft.     Het  is  J  van  een 
myl  van  de  oude  Parochie  Haliuyrda. 
CRIECKENBEEK;  zie  K. 
CRIMPEN,  zie  K. 

CROCU  S,  (CORNELIUS)  geboren  tc A>nfterdam ,  Gtfntr^ 

wordt  geftelt  onder  de  Geleerden  van  dien  tydt.  Hy  trok  in'hli'- in  't  jaar  15-40  naar  Romen,  en  begaf  zich  in  de  orden  van  W»/'-' 
Ignatim  de  Lo]ula  ,  Patriarch  en  Stichter  van  der  'Jefuiten 

H  5»- 

nam,  't  kofte  wat  het  wildeV  alle  de  leerboeken  der  taa-  ̂'j*"" 
len,  van  Ketters  of  Yrygeeften  gemaakt,  uit  de  fchoolen  •' 

Genoot I chap  ,  die  in  dien  tydt  noch  leefde.  D'yver  van dezen  Roomfch-geeftelykcn  ging  zoo  verre  ,  dat  hy  voor 

tc  boenen. üverzulks  maakte  hy  eene  S^rojkkun/l ,  tegen 

die 
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die  van  Mclanchthon  aan,  die  opentlyk  geleert  wicrd ; 
daar  henevens  ̂ oorfchriftefj  ,  oi  Spreekwyzeu;  enkindcrlyke 

Samenfpraakcn ^  om  die  van  Erafinus  ,  ware  't  mogelyk, 
de  jeugt  uit  de  handen  te  rukken,  en  van  haare  achtinge 
te  ontzetten;  noch  een  IVourdcnboek ^  en  cene  andere  ver- 

zameling, die  hy  den  naam  van  Farrago  furdidorum  verbo- 
rum^  of  Lima  Barbarici  gegoeven  heeft.  Men  zegt  dat 
hy  fchrcef  met  eenen  heel  zuiveren  ftyl;  en  Hadnanus  Jn- 
n'tus  ̂   alhoewel  andersgezint  in  't  (luk  van  Godtsdienft , getuigt,  dat  Vader  Crocus  zoo  fierlyk  en  taairyk  was,  dat 
het  fchecn  als  of  hy  geheel  Tercntius  en  Cicero  in  zyne 
werken  had  willen  overbrengen.  In  't  jaar  i5"5'o.  is  hy 
gcftorven;  cn  d' eerde  Jefuic  geweeft  die  iu  Hollandrge- komen  is. 
CROESINCK,  (JACOD)  zie 
CROMHOUT,(ADRlAAN  REYNERTS)zic 
CROMMENHOECK,  zie 

S 

CROMMENIK,  zie  V  rr 
CROMMENIER  DYK,  zie  ^ 
CROMSTRIIEN,  zie 
CROONENBURGH,  zie 
CRONENBURG,  is  weleer  een  zeer  fterk  Kafteel 

geweelt  op  den  flinker  oever  van  de  Vecht,  die  aan  de- 
zen kant  loopt,  drie  uuren  gaans  beneden  Utrecht.  Adnlf 

van  C/^ff  heeft,  na  een  zeer  zwaar  beleg,  hier  uitgehaalt 

om  te  ftraft'en  Gerard  van  J/elfcn.,  die  Graaf  Floris op  ecne fchelmfche  wyze  gebocit  hebbende,  met  zyne  eige  handen 
en  veele  wonden  gcdoodt  hadde  ,  gclyk  Mdis  Stoke  en 
Bcka  zulks  op  het  jaar  129Ó  verhaalen.  (Zie  verder  op 
KROONENBURGH.) 

CROONESTEYN  ('T  HUYS  TE)  zie  5 
CROOSWYK,  zie  ^  K 
CROPSWOLDE,  zie  i 
CRUININGEN,  zie  op  K. 
C  R  U  N I N  G  E ,  KRUININGEN ,  is  een  adelyk  flot 

en  Hofdede  op  Zuidtbevclandt ,  van  AeOttoniaanfche  grift 
ooftwaarts  aan  gelegen.  Het  is  een  erfgoedt  van  een 
Hoogadelyk  gcflagt  van  den  ze!  ven  naam,  van  hetwelk 
dikwyls  gewag  gemaakt  wordt  in  de  Jaarboeken  ,  inzon- 

derheit  van  14' alther  van  Cruningc  in  den  Giftbrief  van  H^'tl- km  den  eerften  Grave  van  Hoilandt,  van  den  jare  1213. 
(Zie  verder  op  KRUININGEN.) 
CRUPTORIX,  is  een  zeer  oud  Kafteel  by  Enkhtiizen 

geweeil,  doch  het  heeft  al  voor  lang  onder  de  golven  van 
de  Zuider-Zee  begraaven  gelegen.  Het  word  nu  de  plaat 
CRU  PEL  genaamt.  Tacitus  maakt  gewag  v^n  l/illa 
CRUPTORICIS,  de  Hofflcdc  van  CRUPTÓRIX  ,  die 
hy  in  deze  landen  gehadt  heeft:  hy  was  een  Rour/2fche  be- 
Züldeling;  zie  ook  op  KOEVORDEN. 
CRUPTORICIS  VILLA.  Wy  hebben  hier  boven , 

van  het  woudt  BADUHENNA  fpreekende,  aangewe- 
zen, ter  welker  plaatze  onze  Vriezen  tegen  de  legers  van 

Opper-  en  Neder-Germaniën  ,  onderfteunt  zynde  door 
2" 51'  hunne  gewoone  Hulpbenden,  hartnekkig  tot  den  twee- 

den dag  toe  vechtende ,  eenezeer  doorluchtige  overwinnin- 
ge,  nevens  eenen  beroemden  naam,  verkregen  hebben:  en 
ook  werwaarts  de  Romeinfche  krygsknechtcn ,  die  niet 
weer  by  de  Keurbenden  en  de  V  loot  konden  komen ,  hun- 

ne vlugt  hebben  genomen.  Dewyl  men  nu  weet ,  dat  de 
eerfte Bende  van  negen  hondert  man,  die  afgemaakt  zyn- 

de, zich  by  het  woudt  Baduhema  met  de  vlucht  begeeven 
heeft,  recht  toe  naar  de  Sterkte  F/ez^a»?,  die  toen  noch  met 
Romeinfch  krygsvolk  bezet  was;  (welke  Sterkte  wy  hier 
na  zullen  tooncn  dat  aan  de  rivier  de  Unfingis  geiveell  is, 
daar  Cajhr  Germanicus  de  vermoeide  en  natte  Keurbenden 
van  voordezen,  inzynefchepen  geburgcn  heeft;) 
is  het  zeer  waarfchynlyk  dat  de  tweede  Bende  van  vier- 
hondert  man,  die,  malkander  den  dootlleek  geevende, 
gefneuvelt  is  by  de  Hofltede  van  CRUPTORIC,  die  een 
Landtzaat  was  ,  en  van  wien  niemant  meldt  dan  Tacitus., 
met  het  zelve  oogmerk  derwaarts  gevlucht  is.  Nu  vindtmen 
een  dorp  in  deze  ftreek,  in  de  Grietenye  van  OpfterlaMdt 
hetwelk  met  zynen  naam  zeer  veel  zweemt  naar  de  bena- 
minge  der  hoijlede  van  Cruptoric  {villa  Crnptoricis)  genaamt 

ï)cm-lS)liïi/of|!2cmnft/aIs  of  men  zeide,  'C  ]Cf icui  /  of  i)ecin 
Üan  0pkc/  (villa  Ricis  )  :  alleen  behouden  blyvendc'den naam  van  ItPftC/  die  by  de  Vriezen  noch  hedendaags  veel 
in  gebruik  is, en  de  voornaam,  dien  ieieVriefchc  landtzaat 
inogelyk  gehadt  heeft,  uitgelaatcn  ;  gelyk  men  noch  wel 
de  naam  van  d'aöbc/  of  »©jebÖCC/  of  diergelyke ,  in  deze 
geweften  vindt.  Ook  kan  het  wel  een  bynaam  zyn  ge- 
weeft,  dien  deze  man  gekregen  heeft  naar  eenig  wanftal 
of  gebrek  van  zyn  lichaam  :  zoo  dat  hy  genoemt  is  ge- 
weeft  Ccabbe  ttpI^S  /  of  «ÖJebbcc  ÜtUtt^'  /  met  zynen  cn 
zyns  vaders  naam  ,  gelyk  men  by  ons  plag  te  doen  :  of 
ïtrcupdc  Wixt  I  omdat  hy  kreupel  was,  milfchien  vaneen 
wonde,  waarom  hy  in  den  oorlog  niet  langer  heeft 
kunnen  dienen ;  en  uit  welk  een  inzicht  hy  van  Ta- 

citus genoemt  wordt  vnor  dezen  een  bezoldeüng.  Verder  is 
het  genoeg  baarblykelyk ,  dat  de  Romeinen  alle  de  Duit- 
fche  mans-naamen ,  die  op  IC  of  IC  H  uitgaan  ,  gewoon 
iyn  gewecll  te  veranderen  in  IX  of  ICUSi  immers  heeft 

CRU  CUD  CUI  CUL  CUN  iit 

'Julitis  Cufar  zulks  gedaan.  Wat 'er  van  zy  ,  censdceli 
doet  my  de  reden  waarom  de  Romeinfche  krygsknechteii 
hunnen  weg  derwaarts  namen,  en  de  gelegentheit  van  de 
plaats  ;  andersdeels  de  betcekcnis  en  de  ovcreenkomfte 
derbenaminge  byna  geloovcn  ,  dat  dit  dorp  l)emdU/  deze 
zelfde  Hofftede  van  Cruporic  is.  Want  dezelve  is  omtrent 
twee  gcmeene  mylen ,  recht  naar  de  rivier  IJunfug  aan, 
van  het  woudt  Baduhcnna  af,  doch  van  de  llunjing  zelve 
meer  dan  vyf  gcmeene  mylen  ;  weiken  weg  zy  langs  de 
nauwe  voetpaden  door  de  Veenen  moften  afleggen;  en 
overzulks  waren  zy  niet  zonder  reden  bevreeft,  dat  zy, 
verfpiedt  zynde ,  van  het  dolle  en  gewapende  boercvolk 
zouden  omciugclt  worden;  't  welk  de  reden  is  gewecft, 
dat  zy  malkander  liever  hebben  willen  onder  de  voet  ftec- 
kcn,  dan  van  de  Barbaren,  als  (lagtoffers  voor  het  altaar, 
tot  zecr  grootcn  fchimp  van  den  Romeinfchen  naam  ,  met 
belpottinge  gedoodt  worden.  Tot  dus  verre  de  Heer  Al- 
ting,  die  de  Villa  Crnptoricis  houd  voor  hetlJCCUlof  l/icin/ 
gclyk  de  Vriezen  zeggen,  van  filiic:  en  vervolgens  gift 
dat  de  naam  van  dezen  man  in  de  landtstaale  mogelyk  ge^ 

weeft  is,  €rab&efluti5>  /  of  <Ö5?CÖÜCC  llliftjj  /  alsof  zyn  va^' der  liijifl  geheetcn  hadde  :  of  miffchicn  dathy  ïtl'eiipdE  ÖÜïe 
genoemt  is  geweeft.  Maar  deze  gifllngen ,  aangaande  dc 
benaming,  vervallen  wederom  van  zelfs ,  door  het  geen 
de  zelfde  Heer  in  het  vervolg  aanmerkt,  en  dat  niet  te  loo- 

chenen is ,  dat  de  Romeinen  de  Duitfche  {  ]z.ook  de  Gallifcbe) 
mans  naamen  die  den  uitgang  in  de  landtstaale  op  I  C  of 
ICH  hadden ,  naar  hunne  taal  op  IX  of  ICUS  uirgefproken 
hebben.  Want  aldus  is  dit  RICIS  geen  naam  op  zich 
zclvcn  ,  gclyk  £ïif5C  of  llpiic/  maar  alleen  de  buiging  van 
Cruftorich  ,  gclyk  Julitis  C<cfar  ,  op  wien  de  Heer  Alting 
zich  beroept,  fchryft  Orgctorix Dumnorix  \oot  Orgeto' 
rich.,  Dunnorich;  gelyk  men  %egt.,Fred^rich ,  Hetnnch tVal- 
rich.,  Alrich^  Balderich ,  Utrich.  Nu  fchynt  deze  buiging 
in  ICH  de  zelfde  kracht  te  hebben  die  het  Latyn  heeft 
in  AX  ,  in  de  woorden  Audax Emax,  Procax  Per' 
fpicax,  of  OSUS,  in  Gloriofiis,  Ob/iviofus ,  Niy>jbofus.  Want 
gelyk  emax  bctcekent  koopziek,  genegen  om  te  koopen  j 
Procax  truggelachtig,  genegen  om  te  truggelen;  alzoo  is 
Frederich.,  genegen  tot  vrede,  vreedzaam,  of  wel  gene- 

gen tot /^eÊ-^/, /re'd'^;  h  Venus .  Heinrtch.,  genegen  om 
te  heinen.,  helpen.,  onderjïeunen\  M^alrich  genegen  om  te 
wallen.,  vjaalen  ,  dat  is ,  dzuaalefi  ,  om  hopen  j  or/7Zwerven  i 
Ulrich  ,  Huiler  ,  die  genegen  is  te  huilen.  Vervolgens 
fchynen  deze  naamen  Cruptorix  ,  Ambiorix  ,  Dumnurix ^ 
Orgetorix,  Vercingcntorix .,  op  dien  zelfden  trant  te  moeten 
afgeleidt  worden  uit  de  aaloude  taaie  der  Gaukn  en  Ger- 

manen:, die  ons  duifter  en  onbekcnt,  cn  ,  door  langheie 
der  tyden,  wonderlyk  verandert  zynde,  valt  het  zeer  be- 
zwaarlyk  hier  in  waarfchynlyke ,  ik  laate  ftaan  waare  giflln- 

gen te  maaken.  Anderzins  zou  men  mogen  gifteen,  dat 
Cruptorich  of  Cronptorich zoo  veel  wil  zeggen  z.\s  Kruiper  ̂  
geneegen  om  te  kruipen :  Du^norich,  Doumnorich ;  Docmer, 
genee'-^enomie doer/icn:  O rgctorich  ;  Terger,  geneegen  om  te 
tergen:  Vercingentorix  ̂   zooveel  als  Ourcingentorich:,  Over- 
ziyger.,  geneegen  om  te  overzingen.  Doch  deze  beteke- 
niffen  zouden  eerft  vaftigheit  hebben  als  men  de  taal, 
waar  uit  zy  genomen  zyn,  kundig  was;  zoo  dat  wy 
haar  niet  hooger  opgeevcn  dan  voor  loutere  giflingen.  Dé 
Heer  Alting  fchynt  ook  te  meenendat  deze  man  \a.nTacttus 
Stipendiarius  wordt  genoemt,  omdat  hy  in  den  oorlog  ge- 
dient  hadde.  {Quia  in  bellu  Stipendia  fixcrat)  Maar  andere 
geleerde  mannen  oordeelen,  dat  Stipendiarius  is  vedigalis^ 
qni  Stipendium  five  veóiigal pendit;  die  fchatting  aan  een  an- 

der geeft. CRUYNINGEN,  zie  op  K. 
CRUYS  (SINT)  legt  in  Vlaanderen  onder  Aardenburg ^ 

maar  het  wordt  Zeelandt  toegerekent.  Het  heeft  Kerk  en 

Predikant,  ftaande  onder  't  Claflls  van  Wejlhoven. 
CUDELSTEERT,  zie 
CUINDER  ,  (DE)  zie 
CULENBURGH,  zie 
CULENiURG,  zie 

CUNERUS  PETRI,  een  Zeelander ,  te  Brottwershavéfl 
geboren  in  het  jaar  i^^i.    Hy  ftudeerde  te  Leuven  ,  daar 

LyJ}  ier 

Predikj 

hy  Thcologix  Dodor  gemaakt  wicrd,  en  Paftoor  in  de  j;^-^ 
Hooftkerke  der  Stadt:  wierd  naderhant,  by  dc  aanfteliin-  zeèl.i» 
ge  der  nicwe  Billchoppen  in  de  Nederlanden  ,  BiJ/chop  te  'tbyv. 
Leeuwarden  in  Vricslandt ,  in 't  jaar  tfép.  In  zyne  Biffchop- ^.  3^6. 
lykc  regeeringe  maakte  hy't  zoodanig,  dat  de  Grave  va» 
Rennenberg  hem,  in  't  jaar  ifyS.  deed  op  't  blokhuis  van Harlingcn  in  bewaringc  ftellen  ;  om  dat  hy  op  veelerlei 

wyzen  gehandelt  hadde,  niet  alleen  tegen  d'inftruebic  van 
de  Staten  Generaal.,  en  hunne  keuren,  maar  ook  tegen  zy- 

ne commiftïe  cn  inftruftic  van  Duc  di  Alba  te  BruJ/'el,  ge- tekent  den  14  September  ifóg.    De  Prclident  Vii^lius  had 

hem  dikmaals,doch  tevergeefs,  vermaant  enbcril'pt,  we- gens zyneovertreedinge  van  den  laftbrief,  en  zyn  crgerlyk 
leven.    Hy  trok  naar  zich  d'inkomllen  van  byzondcre 
Godtshuizen  ,   voortvaarcnde  tot  verkopinge,  en  ont- 

heiliging van  kerkhoven,  en  andere  plaatzen  tot  ruft- 
Dd  i  Jkdcn 
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rtcden  voor  d' overledenen,  ent.  gewydt.   Ter  oorïaakc 
van  deze  cn  meer  andere  overtredingen ,  inzondcrhcic  ook 
\vci;ens  lync  dronkeiilch.ip  en  vuilacrdigheit,  geraakte  hy 
by  de  Prclaaten  en  't  volk  in  groote  verachtingc.  Zou 
haalt  Aartshertog  M<ithi.is  van  Oujleuryk  in  't  Gouverne- ment der  Nederlanden,  met  de  hen/bygevoegde  Raden 
van  Staat,  was  getreeden,  wierd  de  BiHchop  in  de  gevan- 

Wtnftm.  geniU'e  van  den  IL-cr  van  Billy  gezonden.  Deze  BUIy  plagt  ook Kr.  van  wel  met  hem  den  Ipot  te  dry  ven;  maakte  hem  dronken, 
iv/.W.    daalle  danmethemomdetatelen,doorbanken  en  lloclen, 

onder  en 'er  over  heen,  als  kalveren  fpringende.  Hy  le- 
verde aan  Aartshertog  een  Verzoeklchrift  over, 

Schotan.  om  jaarlyks  onderhoud  te  mogen  hebben ;  dit  wierd  in 

Fr.  Kr.  handen  dcï  Ge  put  eer  de  Staten  \-x\\Vr':csLiMdt  gefteit,  welkers 
J-  y^f>-   antwoordt  kortelyk  hier  in  bellont:  „  'Teg^e»  de  CoHtratleyi 

„  e»  onderlinge  Accoorden  met  ̂ /jHEEREN  STATEN 
„  en  SPANJEN,  hadme»  al  over  lange  de  privilegiën  des 
„  laadts  als  mét  voeten  getreeden ;  Ipoven  alle  fehendinge»  van 
„  hunne  landtsrechten  en  cojÏHme» :  en ,  boven  zoo  veele  lajlen ,  hun 
„  eenen  niewen  BiJ/lhop.,  Cuuerus  V ctvi.,  opgedrongen die,  in 
„  plaat  ze  van  zorge  voor  zyne  fchaapen  te  draagen ,  zich  meer 

bevtytigde  om  gulzig  en  'onkuifih,  met  verkor tinge  der  gecjle- ,,  lyke goederen ,  enz,  te  leevcn.    Om  welke  en  andere  redenen 
hy ,  door  V  bevel  van  den  Aartshertog  Alathias ,  op  V  Blokhuis 
gezet,  en  opgejloten  vjas.  DieshcUven  konden  de  Staten  het  ver- 

zochte penjioen  niet  in  will.gen ,  voor  dat  hy  zou  gedaan  hebben 
behoor lyke  rekeninge  van  zyne  admtnijlratie ,  zoo  van  de  inkomjlen 
der  Conventen ,  als  van  de  gehecle  bedieninge  zyns  ampts.  Over- 
zulks ,  of  vjel  zyne  Hoogheit  hem  Soo  guld.  jaarlyks  toegelcgt 
hadde  ,  kondenze  echter  hem  die  niet  betaalen,  voor  het  doen 
der  voorfchreve  rekeningen.    Het  verergerde  zyne  zaak  dat 

hy,  tegen  't  verbodt  der  Hopge  O  verheit,  in  het  wyen  en 
kruinen  van  zommige  Prclaaten,  Abten, Priefters,  Mon- 

nikken ,  cn  Klerken  had  voortgegaan.    Dit  hem  door 
den  CommifTaris  Doco  van  Martena  voorgedraagcn  zynde, 
dien  hy  ook  verzocht  hadde  hem,  tot  het  bekomen  van  zy- 

ne jaarlykfche  wedde, behulpig  te  willen  zyn,gaf  hy  geen 
ander  antwoordt  dan,  Sum  in  raanibus  hommum;  Ik  ben  in 
handen  van  menfchen  :  met  by  vocginge ;  Hy  kon  dit  niet  na- 
laaten ,  voor  dat  het  hem  verboden  wierd  van  dien,  die  hem  de  magt 
en  authoriteit  gcgeeven  hadde.  Hy  zag  met  deze  woorden  op 
de  Commiffie  van  Paus  I'ius  hem  verleent.    Als  hy 

Kr.\an  nu  eindclyk  bemerkte  ,  dat  hy  hier  niets  te  verwachten 
Vriest,    hadde,  dat  d'onlulten  in  't  landt  toenamen  ,  en  dat  het 
ƒ.  638.    met  de  Spaanfihe  zaaken  te  rugge  liep,  begaf  hy  zich  naar 
<5?9.   _  Munjler,  en  van  daar  naar  Keulen,  daar  hy  niet  lange  daar 
P.  aDi-  naoverlecdt.  Dus  heeft  hctBisdom  te  Leeuwarden  (dax  Paus 
denkov.  Paulus  de  IF.  had  getracht  ,  nevens  andere  Aartsbisdom- deEp. 

men  en  Bisdommen,  in  deze  Nederlanden,  op  het  ver- 
zoek van  Koning  Philips, op  te  rechten  )  met  dezen  Cune- 

rus  Petri  zyn  einde  bekomen.  De  inlhuftie  'daar  hy  zich naar  mofl  richten  was  gedagtekeut  te  Brujfel ,  den  14 

November,  ifóp.  ondertekent  Z)/;^  <i'/^/^vz ;  en  daar  onder Vander  Aa:  men  kan  ze  van  woordt  tot  woordt  by  P. 

Winfemius  vinden.  Hy  ftierf  in  't  jaar  ifSo.  Van  zyne 
fchriften  is  in  druk  uitgekomen  ;  de  Chrijïiani  Prindpis 
Ojficio :  ook  de  Proprietatibus  vera  ac  gcnuina:  Ecclefix.  Hy 
was  eerft  Leclor  in  de  Logica  te  Leuven  geweeft:  wierd, 
als  gezegt  is,  Theohgia  Ducior,  Paftoor  van  St.  Picters  of 
der  Hooftkerke,  /;?^;/.i/?/ir?/r  of  Kettermeeller  ,  vervolgens 
Bilfchop  te  Leeiiwarden ,  daar  hy  zich,  als  wy  boven  ge- 

zien hebben,  heel  tjualyk  droeg. 
CUNiEUS,  (PETRUS)  Rechtsgeleerde;  was  van 

Fliffingen  in  Zeelandt  ,  daar  hy  in 't  jaar  ifSf  geboren 
Kr. van  wierdt.    Hy  vorderde  zeer  gelukkig  in  de  Letteroeffenin- 
Zeel.in  gen,  en  voornamelyk  in  de  Taaien.    Eerft  leerde  hy  de 
V  By-    Latynfche  en  Griekfche,  en  nadcrhant  de  Hebrecufche, 
voogf.p.  Chaldeeufche,  en  Syrifche,  onder  den  vermaarden  Heer 
347'      Jfjhannes  Drufius  ;  en  ,  met  dezes  hulpe,  kreeg  hy  eene 

groote  kennifTe  van  de  Joodtfchc  oudthcden.  Zyne  vrien- 
den rieden  hem  om  zich  tot  de  Rechtkunde  te  begeevcn, 

en  ,  daar  in  zeer  verre  gevordert  ,  wierd  hy  in  't  jaar 
1615".  bequaam  geoordeelt  ,  om  die  in  Hollandts  Opper- 
leerlingfchoole  te  Leiden  aan  anderen  voort  te  zetten, 
daar  hy  alreeds  de  Latynfche  Taal-  en  Staatkunde  iit  ge- 
leert  hadde.    Hy  ging  in  die  bedieninge  voort  tot  in  de 
maandt  November ,   1638.  wanneer  hy  haar ,   met  de 
voleindinge  zynes  levens  ,  verliet.    Hy  heeft  verfcheide 
Werken  gcfchreven,  waar  van 'er  zommige  gedrukt  zyn; 
■3\'i  VjW  Sardt  Venales ,  Satira  Menippiva  in  fui  jiecnli  humines 
ineptè  eruditos.    De  republica  Ilebr^eurum  Lib  lil.  &c.  welk 

^Wr<£,  laatfte  werk  ook  in  t  Nederduitfch  ,  en  in  't  Franfch  is 
5' I        vertaalt,  en  vervolgt.    Hy  gaf  ook  uit  de  Keizers  van  Ju- liaan,  en  Aantekeningen  Over  de  Dionyfen  van  Nonius.  Over 

Vit  het  "^^"^  onvcriioopt  nootlot,  weinige  dagen  voor  de  doodt ^„  .     van  dezen  geleerden  Hecre  voorgevallen, heeft  de  Geleer- 
Huiver-  ̂ ■'^  wereldt  zich  met  reden  te  beklaagen  ;  namelyk  dat, 

haalz.'j-  terwyl  hy  op  het  krankbedde  nu  reeds  met  de  doodt  wor- jter       ftelde,  cn  hy  had  weeten  uit  te  werken  dat  zyne  zufler, 
^loct-    die  hem  oppafte,  nevens  de  verdere  huisgenooten,  op  ee- 
wrv.an-  nen  Zondag  namiddag,  naar  de  Kerke  waren  gegaan,  al- 
tea,      leen  ccue  oude  dienftinaagdt  by  hem  t' huis  blyvende,  hy 
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deie  gcboodt ,  dat  ic  een  groot  vuur  20U  aanftooken, 
quanswys  om  de  kamer  ,  cn  hem  op  't  bedde  te  verwar- 

men; 't  v.'elk  verricht  zynde,  geeft  hy  haar  den  lleutel 
van  zyn  ftudecrkamer ,  en  wyll  haar  aan  waar  eene  man- 

de met  papieren  (lont, die  hy  haar  beveelt  by  hem  te  bren- 
gen; zy  volvoert  dien  lart,  waar  op  hy  haar  uit  de  kamer 

doet  vertrekken,  kruipt  van  't  ledikant  naar 't vuur,  daar 
hy  vervolgens  alle  deze  fchriften  in  fmyt ,  cn  door  dc 
vlammc  laat  verteeren.  Dit  waren  al  t'zamen  werken 
uit  zyne  penne  gev loeit  ,  en  die  hy  oordeelde  t'  onvol- 

maakt te  zyn,  om,  na  zyn  overlyden,  op  het  toneel  der 
wereldt  te  verfchynen.  'tZy  nu  dat 'er  eenige  zoodanige 
onder  waren,  of  dat  zyn  oordeel,  reeds  door  de  ziekte 
verzwakt  ,  in  de  toetze  feilde  ,  immers  wierd  dit  voor 
een  onboetbaar  verlies  geoordeelt ;  vooral , omdat  hier  on- 

der w.aren  zyne  doorploegde  Aantekeningen  over  den  Joodt- 
fchen  Hiltorifchryver  daar  hy  zynen  ganfchen  le- 

vensloop door  aan  gearbeidt  hadde,  en  die  oni;wyfelbaar 
een  meellerlhik  van  dezen  grooten  Chriften  Rabbi  zou- 

den geweeft  zyn.  Te  vergeefs  wierd  deze  reukelooze 
daadt  des  kranken  van  de  nabeftaande  Vrienden  beklaagt; 
het  dierbaar  papier  was  verteert,  en  in  afch  verandert, 
waar  over  de  veegeMan  wei  in  zyn  fchik  fcheen,  als  die 
nu  zyn  wit  befchoten  hadde. 
CUNRADUS,  Bl(Jchopf Utrecht;  zie  K. 
CUNRADUS  yÖRSTIUS,  zieK. 

GURE,  o[  Curi ,  Curei;  een  Kaphc'in  h'mncn  Haarlem. 
Toen  de  Stadt  van  de  Spaanfchen,  in  't  jaar  isi^..  belegert 
was,  daar  zy  eindclyk  , naveel gewelts ,  meefter  van  wier- 

den, leeden  zy  evenwel  zoo  veel  verlies  door  de  uitval- 
■  len  der  belegerden,  dat  het  daar  door  te  recht  een  kerk- 
1  hof  der  Spaanfchen  wierd.   In  alle  voorvallen  van  gevech- 

ten ,  (tak  en  muntte  deze  Kapitein  Curei  by  uitnemendheic 
;  uit.    Hy  was  een  geboren  Franfchman  ,  en  ongemeen 
zachtmoedig  van  aardt:  maar  de  Spaanfche  wreedtheit , 
en  hunne  tyrannige  bedryven  ,  ontltaken  zyn  heldhaftig 

!  gemoedt  'zoodanig  ,  en  veranderden  zyne  zinnen  zulker 
'  wyze,  dat  hy  zich  tot  den  krygshandel  begaf.    Hy  had  in 
't  aanvoeren  van  zyn  volk  voor  eene  gewoonte,  zich  al- 

leen van  een  üormhoedc  op  't  hoofdt,  en  zyn  flagzwaardt 
te  bedienen;  dus  gev/apent,  ging  hy  op  den  vyandt  flinks 
en  rechts  los,  fpeelende  daar  mede  200  gezwint,  en  met 
zulken  flagtinge  onder  hen  ,  als  of  hy  met  een  zeiflen 
gras  maeide:  maar  na  die  hitte  en  ftrydbaare  heevigheit 

,  hield  hy  zich,  t'huis  gekomen,  als  de  bedaartfte  man  der wereldt.    Na  meermaals  betoonde  dapperheit ,  werpt  hy 
zich  ziekelyk  en  weemoedig  te  bedde  ,  raakt  in  eene  die- 

pe overdenkinge  van  't  elendig  leven  der  menfchen  ,  met 
ontferminge  over  al  het  bloetvergieten ,  tot  dat  hem  de 
doodt  den  levensdraat  affneedt.  De  Heer  P.C.//oo/z;  voegt 

'er  by,  waarlyk  was  't  eene  groote  verwiflclinge  van  zul- 
ke ftrydige  hartstogteu  ,  in  een  en  den  zelfden  braaven 

geeft. 

CUYK,  een  Dorp;  zie  K. 
CU  YK,  (ANDREAS  van)  BifTchop  van  Utrecht;  zie 

op  ANDREAS  van  CUYK,  enz. 
CUYK  (JOHAN  ï-^»)  zie  1 
CUYL,  't  Slot;  2ie  \ 
CUYDELSTEERT;  zie  J.  K 
CUYLENBURG;  zie  1 
CUYNDER ;  zie  J 

CYS,  (MARIA  van)  wierd  te  Leiden, in  't  jaar  i6f6. 
van  edele  Ouderen  geboren,  die  haar  inlvalvyns  gevoelen 
optrokken.  Zy  wierd  uirgehuuwt  op  haar  19  jaar  aan  een 
heel  ryk  Edelman,  de  Combe  genaamt,  van  wien  zy  zoo- 

veel moft  lyden  ,  dat  zy  op  de  18  maanden  gefcheidea 
wierden:    maar  zes  maanden  daar  na  liet  hy  ze  weduwe. 
De  broeder  van  wylen  haarcn  man  bragt  haar  naar  Vrank- 
ryk,  daar  zy  de  gevoelens,  die  zy  met  de  moedermelk 

ingezogen  hadde,  te  Parys  afzwoer;  waar  door  zy  d'on- gunfthaarer  Ouderen  op  denhals  haalde,  en  wel  zoo  verre, 
dat  zy  haar  alle  onderhoudt  weigerden.  Maar  de  Paftoor  van 
S.  Sulpitius,  onder  wiens  Kerfpel  zy  woonde  ,  nam  op 

zich  haar  te  ondcrwyzen  ,  en  van  't  nootwendige  te  be- 
zorgen.   Na  eenige  jaaren  van  dit  ftil  en  afgezondert  le- 

ven, gaf  Godt  (zegt  haare  levensbefchryving)  deze  godt- 
I  vruchtige  vreemde  Vrouwe  in,  om  lichtvaerdige  vrouw- 
j  lieden  ,  gehuuwde  en  ongehuuwde  ,  die  vrywillig  boet- 
j  vaerdigheit  wilden  oeffenen  over  haare  ongercgeltheden , 
j  ten  haare  huize  in  te  neemen  ,  en  in  korten  tydt  rechtte 
I  zy  hier  van  op  eene  t' Zamenlevinge,  of  Genootfchap , 
't  geen  zy  dat  van  den  Goeden  Herder  noemde.    De  Heer 
dus  haar  werk  gezegent  hebbende,  (leeft  men  verder) 
moftmen  op  eene  groocer  wooninge  bedacht  zyn.  De 
Koning  krygt  hier  op  van  dezen  gelukkigen  voortgang 
bcreclu,  eii  geeft  haar,  tot  dit  godtvruchtig  gebruik,  een 
huis  ,  ftaande  in  de  voorftadt  van  St.  Germain  ,  in  de 
ChaJJèmidy-üra&t ,  dat  eenen  Kalvynsgezinden  toequam, 
die  uit  het  Ryk  was  gevlucht,  daar  by  voegende  eene  Or- 

donnantie van  ifoo  guldens,  tot  nootwendige  verbeetc- 
ringen  :  daar  had  Mevrouw  de  Combe  't  genoegen  ,  van 
onder  haar  bcfticr  wel  hondert  dezer  vrouwelyke  Boetc- 
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lingen  te  lien,  die  zywyflelyk  regeerde  tot  aan  haar  over- 1  fchap  Twenth  onder  de  Proviiitie  van  Ovcryjfel^  in  't  Gc- 

Ivden,  op  den  ló  Juny  1692.  toe, niet  meer  dan  36  jaaren  \  recht  van  Kedm^eti,  of  Kedighem.  ^""^^ 

bereikt  hebbende.    Haare  inftcllinge  is  in  verfchcidc  ile- }    DAGOBERT,  diens  naams  d'eerfteA'o»/»^  van .(^w^z-^z-  /j^g 
den  van  Vrankryk  overgegaan,  en  men  v.iet  thans  drie        daar  na  van  Vrankryk\  zie  van  zyne  regecringc  over-*' xulke  huizen  te  Parys  ;  als  de  gedachte  Levemhefihryving  Auftrafia^  daar  ook  een  goedt  gedeelte  der  Nederlanden 

opgeeft. 

\.van 
leeuw. 
Bat.  Hl. 

CYS,  ('t  HUIS  TE)  met  20  mergen  landts  daar  aan 
behoorende  ,  legt  in  het  Ambacht  vzn  Zoeterwonde ,  aan 
de  andere  zyde  van  Lamr/ie»,  aan  de  f^liei.  Het  wicrd  by 

lan  Claas  Janszoon,  in 't  jaar  15-24.  aan  de  Graaflykhcit 
"van  //ö/ZW^  opgcdraagen,  en  van  hem  weêr  in  leen  ont 

onder  behoorden ,  op  A  U  S  T R  A S I A ;  en  nopende  -zy- 
nen  oorlog  tegen  de  Vriezen,  op  BEROALD.  Hier 
ftaat  ons  van  hem  tc  zeggen,  dat  hy  in  het  jaar  642  (an- 

deren Hellen;  het  vroeger)  in  den  middel-arm  van  denRhyn 
een  Kafteel  bouwde,  aan  Overvaari ,  in  't  Latyn  Trajec- 
^?/:»«  geheeten ;  daar  allengskens  huizen  by  gebouwt  wier- 

fangen:  in  't  jaar  15-80  is  't  door  koop  aan  Pieter  Ouzeeli  den,  en  dat  dus  tot  eene  ftadt  wicrd,  die  den  naam  van 
gekomen;  zie  van  hem  op  zynen  Zoon  Da»ielOi(Zcel^gc- 
■wezen  Predikant  te  f^oorfchou»;  enz. 

D. 

DAAL,  of 'tKI
oofter  TEN  DAAL,  buit

en- 
en zeer  na  by  Utrecht.,  waar  van  de  Dadlfchcn 

dyk.,  buiten  de  Catharymn  poort,  der  gedachte 
ftadt,  gaande  naar  Zayc«,  liJaarfeK,  enz.  den 
naam  draagt. 

r^W»»      DAALHEM,  is  een  Kafteel  enSteedtje  in  hetQuar- 
Not.  "   tier  van  Overmaas,  met  een  Rechtsgebiedt  dat  niet  gering 
3erm.    is,  en  het  welk  van  outs  zyne  eigen  Graven  op  zich  zelfs 
/«/.P.ii.  heeft  gehadt  ,  tot  aan  het  jaar  1239.  wanneer  Hendrik.,  de 

l"»^.      ̂ ly^^-i^^  Hertog  van  iir<ïWi//,d'inwoonders,omdatze  den  toe- 
voer meermaals  weggenomen  hadden  in  den  Keulfchen  oor- 
log, hunne  eiKendommen  benomen ,  cn  hcwoudtr  Br abandt 

gebragt  heeft  f  gelyk  zulks  Nivcfms.,  die  de  groote  Ncder- 
landtlche  Chrouyk  heeft  opgeftelt  ,  uit  de  oude  Jaarboe- 

ken verhaalt,  en  ook  P.  Div.eus  in  zyne  Gefchiedeniiren 
van  Brabandt.  Hedendaags  hoort  het  onder  deVereenigde 
Nederlanden.    Het  legt  noch  geen  uur  gaans  af  van  den 
rechter  oever  van  de  Maas twee  gemeene  Duitfche  my- 
\ii\i\sQ,\'^\\  Maajïricht.    (Zie  verder  op  DAELEM.) 

'jetuw.      DAELE,  DALE,  in  oude  tyden  een  adelyk Geflacht 
Ut.é.  in  Hollandt;  maar  de  (tamlyll  daar  van  is  heden  onbekent. 

'■.I19S-  Op  het  jaar  1353  vindt  men  gewag  gemaakt  van  Diderik 
van  Dale  fchildtknaap;  geilek  onder  de  Hovelingen  van 
Witlem  den  F.  Grave  van  Hullandt. 
DAELEM,  by  andere  DALEM,  het  is  een  adelyk 

Geflacht  in  Hollandt  geweeü  ,  ook  den  naam  van  Dnlem 
Leeuw. 

Utrecht  voert.  Het  was  op,  of  dicht  omtrent  de  plaats  daar 
eerft  Antunina.,  wxWilteyiburg.,  gcftaan  ZOU  hebben  :  zie  op 
ANTONINA,  UTRECHT,  en  WILTENBURG. 
Y)\tTraje£ltim  ad  lihcnum.,  of  Utrecht.,  fchonk  by  aan  Cuni- 
bert  Biiichop  van  Keulen.     Onder  IVillibrord  is  het  een  W.IIeda, 
Bisdom  op  zich  zelvcn  geworden.    Toen  ftichttc  Koning  J.d^Be, 
Dagobert  daar  de  eerfte  Chriften  Kapél  of  Kerk ,  ter  eere  kaOude 
van  den  Apoftel  Thomas  ;  ordonneerde  ook  Prieflers  om  -f^"'- 
het  Heidenfch  volk  tot  de  kennilfe  van  Chrifius  te  bren-  J-^fld. 

gen:  maar  hunne  hartnekkigheit  was  zoo  groot,  en  d'af-  P-^^'- 
godery  zoodanig  in  hen  geworteit  ,  datze  van  de  Chrifte-  '^^''^j'- 
lyke  religie  niet  wilden  hoorcn  fpreeken  ,  braken  ook  de  ̂P'r- , 
S.  Thomas  Kapél  weer  af,  en  't  Heidendom  hield  zoo  lang 
ftant,  tot  dat^/7///irör<^  met  meerder  kracht  de  leere  van  ' 

Chriftus  voortzette;  zie  W I L L I B R O R D.  Verfcheide  ■f'"'^^»»  . 
Hiftoryfchryvers  getuigen  van  dezen  Dagobert ,  dat  hy  in  "^^^ï'*»'' den  aanvang  van   zyne  regeeringe   een  grootmoedig  , 
voorzichtig  ,   en  trcftelyk  Vorft  was  ;    maar  daar  na 

begon  te  veranderen  ,  en  zich  aan  veele  fnoode  feiten  'r"'^ó 
fchuldig  maakte;  doch  op  zyn  levenseinde  zou  hy  weêr  ' 
onberifpelyk ,  op  de  vermaningen  van  zynen  Groot-hof- 
meefter  Pepin.,  geleeft  hebben: daar  fpreeken  anderen  niet 
van,  maar  wel  dat  het  met  hem  ging  als  met  den  Ko- 

ning yoas,  zoo  lang  de  Prieder  Jojada  leefde  :  want  gelyk  . 

deze,  zoo  q\ia.mKon\ng  Dagobert  vroeg  aan  de  regeeringe,  ̂ "''"^ ' 
alzoo  hy  maar  15-  jaaren  oudt  was  ,  toen  hy  Koning  van  ̂ ' Aujlrafta.,  of  een  gedeelte  daar  van  wierd:  en  zoo  langhy  p  j^^g 
zich  naar  den  g;oeden  raadt  van  Pepin,  Groot-hofmeefter ,  Brau-iu. 
en  y^r^oaW,  I.idchop  van yi/c/?. ; en  naderhant  dien  van Ca^/-  inChrcf 
bert,  BiHchop  van  Keulen,  fchiktc;  was  in  zyn  leven  een  nic. 
voorbeeldt  van  Wysheit,  van  Onthoudinge,  en  Gerech- 
tigheit :  maar  toen  hyCunibert  weggejaagt  hadde ,  en  P«'/'/» 

voerende:  het  Geflachtregirter  is  nu  niet  meer  voor  han-jin  zynen  raadt  niet  meer  wilde  volgen,  brak  hy  in  veele 

den;  't  was  uit  het  hn'is Leede.  In  't  jaar  1410  heeft  Heer  jfchendige  misbedryven  los.  Hy  liet  zynen  Oom  Bernulph, Floris  van  Z)i?/(r?w  noch  geleeft.  |Zyn  moeders  broeder,    zonder  oorzaake  vermoorden: 
DAELEM,  DALEM,  eene  Heerlykheit  in  Tl^/V/^r- j  Nam,  boven  zyne  eerfte,  noch  drie  andere  vrouwen ,  ea 

•waerdt.    Toen  geheel  Ge Ider landt  ,  in  'tjaar  i f47.  eene  j  zyne  byzitten  waren  veele.    Hy  voerde  vry  meer  andere fchatting 
tier  van 

;e  van  75000  guldens  was  opgelegt  ,ftont  het  Quar-  fnoodheden  uit,  voornamelyk  nadat  zyn  Vader  gertorven, en 

Nymcegen,  een  der  vier  van  't  Vorllendom,  daar  ;  hy  door  erfvolging ivo»;'»g-  vd.v.Frankryk  geworden  was ;  be- 
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in  op  2434"2  guldens  aangeflagen  :  in  die  fom  was  Thieler- ■waerdt  y  eene  der  zes  verdeeiingen  van  dat  Quartier  ,  gc- 
ftelt  op  5-844  guldens,  het  hoogfte  van  alle  de  andere  deelen  ; 
daar  toe  moii  Dalem,  een  der  25-  of  26 Dorpen  van  Thieler- 
waerdt,  215-  guld:  2  ftuiv:  5-i  penn:  opbrengen. 
DAELEM,  Dx\LEM;  't  was  voortydts  een  fterk 

Steedtjen  met  een  Kaüeel  in  Nederlandt ,  in  't  Graaffchap 
yalkenbitrg,  leggende  byna  ten  Zuidweften  van  't  ileedt- 
jen  mede  van  dien  naam,  aan  't  Rivicrrjen  Beruine  ,  om- 

trent even  zoo  verre  van  Maajiricht  als  van  Luik.  Vol- 
gens Guicciardyn  drie  groote  mylen  van  Aken;  hy  wil  dat 

Dalem  een  Graaffchap  zy,  en,  aan  geene  zyde  der  Maaze , 
zyn  landtgebiedt,en  dorpen  onder  zich  heeft.  Het  is  in  oude 
tyden  van  Hendrik  den  II.  Hertog  van  Brabayidt  ,  ingeno- 

men ,  en  aan  Brabandt  gehecht.  In  het  jaar  12S7  wierd' 
Dalem  door  Heer  IValram  van  Valkenburg  ,  zwager  van 
Reinald  van  Naffauw  ,  Grave  van  Gelder  en  Zutphen,  zeer 
ilerk  in  't  midden  van  den  winter  beleegert  ;  ook  ver- 

woedt beftormt:  dat  dies  te  gcreeder  gefchieden  kon,  om 
dat  de  graften  met  zwaar  ys  bezet  Vv^aren  :maar  onder  den 
ftorm  wierden  zy  gelukkig  door  den  Heer  Herman  van 
IVittem  geredt  ;  alhoewel  by  geval  en  zonder  toeleg  of 
vermoeden  der  Dalemmers.  Ply  zworf  met  eenig  volk 
daaromtrent,  en  ftak  eenige  huizen  inbrandt,  tie  Val- 

kenburger,  den  rook  en  vlam  ziende  opgaan  ,  meende  dat 

de  Hertog  van  Brabandt  hem  met  alle  zyne  magt  op  't  lyf 
quani,  liet  af  van  llormen,  en  vloodt  van  daar.  In  'tjaar 
1644  heeft  Steenkalf,  Gouverneur  van  Maajiricht ,  met  eenig 
volk  van  zyne  bczcitinge,  't  Steedtjen  en  Kafteel  Dalem, 
èn  flraks  daar  m  Valkenburg  ,  ten  dienfte  van  den  Staat 
verovert.  Commelyn,  in  zyn  leven  en  bedryf  van  Prins 
Frederik  Hendrik,  Ilelt  Dalem  onder  Luxemburger  landt, 
Pontanus,  onder  't Hertogdom  Limburg. 
DAELEN,  een  Dorp  en  Schoutampt  in  't  Landtfchap 

Drenth  ,  onder  het  Dingfpel  van  Zuiderveldt :  heeft  Kerk 
en  Predikant,  ftaande  onder  't  Zuiderveltfthe  Clalïïs. 
DAELEN,  is  een  Dorp  van  't  Droftampt  van  Koe- 

vorden,  pas  een  vierendeel  uurs  van  de  vefting  zelfs  ,  als 
rnen  naar  Groningen  gaat.   Het  alleroudfte  gewag  daar  van 
vindt  men  in  het  boek  van  IVerden. 

DAGHORST,  ecu  Slot  of  adelyk  Huis,  in 't  Landt- 

115. 

Idem 

roovende  zyne  onderdaanen  onmatig,  en  niet  anders,  dan 
of  al  dat  zy  bezaten  hem  in  eigendom  had  toegekomen  ; 
daar  by  wierd  hy  hoe  ouder,  hoe  onverzaadelyker  in  geldt- 
gierigheit.    OndertulTchen  toonde  hy  eene  groote  devotie  Mezerai 

aan  .St.  D'enys , dien  hy  eene  Kerk  enAbdy  by  P^zm  bouwde,  Kr.  der 
wel  ongemeen  veriiert  en  verrykt;  maar  met  Segoederen  Ko». 

die  hy  andere  kerken  ,  zelfs  die  van  Po/'&Vrj,  ontnomen  had-  van  Fr. de.  De  Geeftelyke  Ordens  enPerfoonen  begiftigde  hyryke-  J.D. 
lyk,  deed  veele  Kerken, Kapellen,  en Kloofters  bouwen, 
geevende  daar  groote  goederen  aan;  nadat  hy  zyne  On- 
derdaanen  van  liun  geldt  en  goederen  berooft  hadde  ,  die 
bitter  klaagden,  terwyl  de  Gecftelyken  hem  tot  in  den 

Hemel  verheften  :    Dus  fpreekt'er  de  Franfche  Hiftory- 
fchryver  Mwr^)' van.    ,,  De  groote  giften  die  hy  aan  de 
,,  vermaardfte  kerken  van  Vrankryk  deede,  hebben  hem 
,,  de  loftuitingen  van  de  Gceftelyken  verdient:  zy  fchre- 
,,  ven  hem  toe  alle  hoedanigheden  ,  van  deuchtzaamfte, 
„  dapperfte  ,  wyfte  ,  en  volmaakfte  Vorft  in  vrede  en 
„  oorlog,  die  ooit  deFranJlhen  beheerfcht  hadde.  Dit  dee- 
den  zy  om  andere  Vorften  tot  diergelyke  miltdadigheden  -aan  Mezerai 
te  lokken. Evenwel ,  om  hen  af  tefchrikken  van  de  handen  ;bid. 
aan  geeftelyke  goederen  te  flaan  ,  bedachten  ze  liftiglyk  de-  f.ii.6, 
ze  fabel :  „BiJJihsp  Aujfert  van  Poiéliers  ,  wiens  kerk  hy 
„  zoo  berooft  hadde ,  om  St.  Denys  te  eeren  ,  zag  op  dea 
,,  tydt  dat  Dagobert  ftierf,zyne  ziel  in  een  fchip,  recht  toe 
,,  recht  a-an  ,  naar  den  ziedenden  ketel  van  Pnteanus 
„  wechvoeren,  en  daar  zoo  lang  ftreng  geeffelen,  tot  dat 

,,  S.  Denys,  S.  Maurit!7is ,en  S.  Marten  t'zyner  hulpe  quamen , 
,,  en  hem  in  't  glorieus  Paradys  voerden:  breder  berecht hier  van  vindtmen  in  de  groote  Kronyk  van  S.  Denys,  by  Van  ̂ ^^^^^ 
der  Houve  aangetrokken.    De  Monnikken  van  S.  Denys 
hebben  't  in  marmer  doen  fnyden  op  het  graf  van  Dago- 

bert. frater  Dionyfius  Mutzaerdt  verhaalt  het  wat  anders , 
nopende  de  ziel  van  Dagobert,  en  in  't  korte  aldus.  „  Hy,  Uem 
„  overleden  aan  den  bloetgang,  wierd  in  ó'.Dfwn  begraven,  Houve 
„  welke  kerk  hy  boven  alle  met  groote  rykdoïnmen  begif-  ih'id. 
„  tigt  \\-xdde '.'J  oh  anne  s ,  een  devoot  Heremyt ,  omtrent  A/f/-  Fauchet 
,,  lièn  op  een  Eilandtjc  ,  zag  op  het  zelfde  uur  dat  Dago-  p  349- 
,,  bert  overleden  was,  de  Duivels,  niet  verre  van  de  zee,  J-P-  ̂  
,,  den  gebonden  Dagobert  herwaarts  en  derwaarts  over  -^f^trrt 
„  dc  zee  fleuren,  hem  wel  dapper  llaande  eu  ten  vuure-  ü^ï^-^ 

Dd  3  „  waarts 
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114  DAG  DAL  DAM 
„  \v.urts  trekkende;  hy  d:v.ir  te2;en  riep  om  den  bydant 
„  van  ïümmij^e  Hcilii;en  ,  die  llraks  daar  op  volgden: 

Fr  Di»-''''  de  Hemel  vvierd  geopent,  en  als  een  blixem  daal- 
'*„  den  die  Sanfteu  nec-r,  welkers  hulpe  hy  verzocht  had- 

de,  namelyk,  S.  Dionv/ius^  iMiiurifms,  cn  ALirtimts ,é\c 

W//."'    '1  ï.yne  7.iel  den  Duivelen  ont\veldik;den ,  en,  onder  de I  D.      11  galmen  van  lof/angen  ,  met  iich  ten  Hemel  voerden. 
J.  ̂i6.    Op  de  gilt  van  Utrecht  ̂   boven  gemeldt,  daar  Dagobcrt 

cp'tjaur  Utrecht  aan  den  Billchop  van  Keulen  gectt  ,  heeft  l  'a»  der 647.       UuHve  deze  woorden  aangetekcnt.     „  Knnir/g  Dagobert^ 

„  in  de  minderjarigheit  vaa  /.ynen  oudlk-n  ïoon  ,  T^rajeéiitm , Houve    „  ot  Utrecht  y  aan  den  midJel-arm  van  den  Rhyn  gedicht 
1  D.  hebbende  ,  heeft  die  plaats  aan  den  Keiilfchen  Bürchop 
./■4?'-    „  C/('«»»^f»/  vereert.    Utrecht,  door  deze  gift  van  het O/rr// 
Miz.erai     BatiivièH  afgenomen  lyndc  ,  7.00  hebben,  door  dceze 
ti.p  iib.^^  fmaldeelinge,  GelJerlaaM,  JMaftcit,  en  H^ejl-l/rieslandt 
^1'^^''   „  alleen  den  Titel  van  Oitd!  Batavia  behouden.  Da^obert 
ru.4  op       overleden  den  17  of  ly  Januarius  ,  doch  in 't  jaar  is 
"""Z      groot  verfchil :  A/t-?,er(«)' zegt  63S,  andere  639,  ook  643, 

l-'a»  der  Houve  645-,  Merula  646  ,  Miitzaerd  Ó47,  P.  d'  Ait- 
xerre  644  of  645". DALE,  DALEM,  DALEN,  zie  op  DAELEM. 

Ihiive       DALFFEN,  DAL  FEN,  een  derDorpcn  onder 't 

j  £,  ƒ    Drollampt  van  Zallandt  in  Overvjj'eL    In  dat  Dorp  leggen 
166'.  *    de  vier  Staten  ,  of  Adelyke  huizen  ;  Regteren^  Brcdenhorjl, 
iÓT,      Rutenbiirg,  cn  {^echter wa/idt. DAM,  een  Vlek  of  open  Stccdtjen  in  Groninger-landt, 

ten  Noordtweflen  van  de  (tadc  Groningen  ;  ten  vVelten  , 
cn  niet  verre  van  DelfzyL    Het  is  voortydts  eene  fraaije 
Stadt  geweell ;  maar  haare  mtiuren  en  velkn  zya  in  het 
jaar  15-36  afgeworpen  en  gellecht,  omdat  de  plaats  van  de 
Gelderfchen  tegen  Keizer  Km  el  befchcrmt  wierd  :  maar  't 
volk  van  Keizer  Karei  quam'er  echter  gcweltdadig  in, 
hoewel  onder  beding,  dat  ze,  geOecht  zynde  ,  niet  weer 
bemuurt,  noch  met  veÜen  zou  mogen  befloten  worden, 
en  dus  is  zyin  eenen  armen  enjammerlyken  Itaat  geraakt. 

De  Raey  J)q  ï^xak  ,watdui(ler  van  de  y'^^^eviiit  G«/V«W<^v»  voorgeltelt, 
D'iclion.  dient  wat  hooger  opgeiiaalt.  'Hertog  Aibcrt  van  Saxen, 
Gtogr.     (Joor  Keizer  Maximitiaa»  met  het  gebiedt  over  l/ricslandt 

beleent  ,  moll  met  de  Groningers  oorlogen  ,  eer  zy  zich 

aan  hem  wilden  onderwerpen,  ook  Honden  dcl^'riezen, 
nu  en  dan,  tegens  hem  op.    In  het  jaar  i5-r4  wierd  Da^/i 
door  de  SaxiJ'chen  belegert;  ook  rtormendcrhant  verovert, 
geplondert  ,  en  niemant  daar  in  verfchoont  :  zelfs  niet 
die,  ter  behoudenilfe  van  hun  leven  ,  in  de  Kerken  ge- 

vlucht ,  en  d'altaaren  omvat  hadden.  Meinard  van  Hayn , 
een  beroemt  Gclderfch  Overlte,  nam  't  met  de  zynen  na- 
derhant  door  oogluikinge,  ja  zelfs  door  bertel  van  Hertog 
Karei  van  Gelder,  doch  onder  Decnfche  Vaandelen  ,  weêr 
in,  en  verllerkte  het:  dit  gefchiedde  onder  fchyn  van  des 
Konings  van  Deenemarkens  ordre  ,  die  toen  de  wapenen 
tegen  Keizer  Karei  had  opgevat ,  vermits  die  Vorlt  uit 
Hu  Handt,  Zee  landt,  en  Frteslandt  ,  enz.   volk  en  fchepen 
byeen  bragt ,  om  den  verdreven  Koning  Chrijllem/ts ,  zynen 
zwager,  weêr  in  het  koningkryk  van  Dcenemarken  te  her- 
ftellen.  Dit  wierd  dus  van  dea  üverften verricht,  om 

op  Hertog iCrtre/  van  Gelder  (die,  wegens 't  Vorltendom 
Gelderlandt,  met  Keizer  Karei 'm  verdrag  had  moeten  tree- 

Po»/^»,  den  )  geen  quaadt  vermoeden  te  doen  vallen.    Van  daar 
Cild.     llroopten  en  pionderden  zyne  Gelderfchen  lulHg  in  't  Gro- 
gefchied.  ninger  landt,  en  verbrandden  zelfs  de  voorfteden  van  Gro- 
X  D.     ningen.    Toen  droegen  de  Groningers  zich  aan  Keizer  Ka- 
ƒ.  334'    rel,  of 't  Huis  van  Burgundicn ,  op.    Daar  op  v/ievd  Schenk 
341.  en  met  eene  grootq  krygsmagt  voor  Darfj  gezonden  ,  om  het 
343. CT-c.  voor  den  Keizer  te  vermeelleren.    Mcynard  van  Ham, 
Sihotan.  hoewel  hy  het  noch  meer  cn  meer  verllerkte,  wierd  ech- 
Kr  -van  j^j.  door  Schenk  tot  het  uiterlle  gcbragt ;  die  hem  geene 
^''•^  •    andere  bedingen  wou  gunnen  ,  dan  dat  hy  zich  in  Schenks 
55*'      handen  moft  rtcllen  ,  dan  konden  de  Soldaaten  enkelyk 

met  hun  zydgewecr  en  harnas,  en  witte  (tokjens  in  hun- 
ne handen,  zonder  leger-  of  reistuig,  uittrekken:  de  Bur- 

gers mogten  op  gelyke  wyze  met  de  Soldaaten  uitgaan , 
of,  ophoop  van  genade,  blyven.    Alle  Fortificatie- en 
andere  werken  van  Dam,  zouden  tot  den  grondt  geflecht 

Jdem      worden.    Maar  dit  laatfte  is  eenigzins  ,  door  tulfchen- 
Pontan.  fpraake  van  anderen ,  verzacht:  dit  gefchiedde  in  'tjaar 
ibid.f.     ifS^.     Onder  de  Nederlandtfche  Oorlogen   met  Spanjen, 
4i;./£^.  heeft  ook  dit  Dam  veel  moeten  uitftaan.    In  'tjaar  15-68. 
Schotan.  veroverde  Gravc  Lodewyk  van   Najf'aHw  beide    Dam  en 
ƒ.667.    ̂ t  Huis  te  IVedde ,  doch  haart  daar  na  wierd  zyn  Heir  by 

yemmingcn  van  de  Spaanfchen  gellagen,  doordien  de  H'mg- 
Mont.in  duiij'chen ,  ju  plaats  van  vechten,  om  geldt  riepen.  Dus 
Guhc.    quam  Dam  toen  weêr  onder  het  geweldt  van  Duc  d'  Alba: 
(•  '75-    maar  daar  na  weder  aan  den  Staat. 

DAM,  een  rteedtjen  \nV laanderen ,xm^x  van  deii  Staat 
gebouwt;  zie  op  DAMME. 

Leeuw.  D  AMERS,  het  is  in  voorige  tyden  een  Adelyk  Ge- 
Bat.ill.  flacht  in  Hollandt  geweeft.  Men  vindt  op  't  jaar  1296. 
ƒ.  ii<)<^.  Jan  Damers  Ridder,  een  der  t' zamengezwoornen  te- 
De  Kae-i  gen  Grave  Florts  den  V.  van  Hollandt. 
D.«.  '  ÜAMIATA,  DAM  I  ATEN.  Alhoewel  eene 
Giogr,    Scadt  ia  een  geheel  ander  wereldts  deel ,  llaat  'er  ons 

DAM 

echter  iets  van  tc  verhandelen  ,  ter  eere  van  de  Hiiarlem- 
mers  ,   en  hun  roennvaardig  bedryf  aldaar ;  als  ook  om- 

trent de  tvvyfelingen  daar  over.    Damiata  is  eene  Stadt, 

gelegen  aan  den  mondt  van  den  Nyl  'm/lfrikit,  in 't  Noor- der-deel van  Egypte»,  daar  een  van  de  armen  van  den 
Nyl  in  de  iMddelLindtfche  zee  valt;     voortydts  van  de 
Ouden  den  Tanaifchen  Uithoek  genoemt ;  ook  de  Sleutel 
van  Egypte».    Deze  ftadt  had  aan  de  overzyde  eenen  M.Vnfj. 

Iterken  "tooren,  van  daar  tot  de  lladt  toe  waren  kettin- y^arA. 
!  gen  gefpannen  ,  die  zeer  zwaar  van  yzer,  en  even  on- ^.  iji. 
der  water  lagen  ;  zoo  dat  de  hooglle  golven  daar  maar 
juill  over  heen  rolden,  en  de  fchepen  belet  wierden  hoo- 

ger op  te  loopen.    Het  was  daarom  den  Chriltenen  on- 
mogelyk  Damiata  te  winnen,  zoo  lang  deze  kettingen  ia 
Rant  bleven;  ook  om  die  reden  ondoenlyk  den  tooren  te 
vermeefteren,  cn  dat  zwaar  beletzel  te  konnen  wechrui- 
men.    In  het  jaar  1 191.  (anderen  1219.)  was  van  veeleC.iKi» 
Chriftcn-V oï[\en  eene  Kruisvaart,   of  Heiligen  Oorlog  Lichttn 
ondernomen  tegen  de  Saracecnen ,  om  hun  het  H.  Landt  -^bb. 
en  Palejitna  te  ontv/eldigen  :  In  dien  togt  hebben  zich  die  ̂ rperg. 
van  Keulen,  cn  de  l^riezen  ,  nevens  de  Neérlanders,  \\e\t- 
dadig  gequeten  :    maar  boven  allen  die  van  Haarlem  hun. 
vernuftig  bcleidt,  kloekmoedigheit,  en  onvertzaagtheit 
laaten  blyken  in  hunne  ondernemingc.  Wegens  de  gemel- 

de verhinderinge  nu,  begondcn  de  Vorften  een  voorüelte 
doen  \&a  Damiaten  te  verlaatcn:  doch  hebben  alleen  die 

Haarlem  ,dooz  eene  fcherpzinnige  uitvindinge,  allede 
hinderpaalen ,  zoo  veel  de  kettingen  belangt,  wechgeno- 
I  inen.    Zy  hadden  aan  de  voorllevens  hunner  fcheepen  y^n 
groote  yzere  zaagen  laten  klinken  ,  en  zetten  toen,  met jaarh. 
eenen  fleevigen  voordcwindt,   en  volle  zeilen ,  hunnen  ̂   j^i. 

loop  op  de  Haven  en  Kettingen  aan,  die  dus  ,  door  't  Boxhor, 
fchokken  ,  fchuuren  ,  en  de  perffingen  der  kloeke  zaa- roo». 
gen,  geholpen  door  den  oadraaglyken  lalt  der  fchepen ,/>. 99. 
in  (lukken  raakten  ,    en  den  wech  voor  de  andere  fche-  T.Scbr. 
pen,   ter  overwinninge  ,  baanden.    Daar  op  volgde  het 
inneemen  van  Damiaten,  na.  dut  de  Hollanders  en  f^riezea 
een  wonderlyk  krygswerktuig  op  zee  hadden  bedacht, 
om  den  tooren  te  veroveren,  daar  men  te   lande  niet 
kon  bykomen   om  te  ondermynen  ,  of  anders  te  kon- 

nen krenken,  wegens  het  gefchut  en 'tuit  werpen  van  ftee- nen  ,   daar  de  Saracenen  wel  van  voorzien  waren.  Zy 
voegen  dan  met  touwen  en  balken  twee  fcheepen  aan 
malkanderen,  daar  ze  vier  maften  op  Helden,  en  eene 
'zolderinge  van  balken  op  maakten:  om  de  zolderinge 
maakten  zy  een  borftvveer  ,    welke  zy  met  leder  over- 

trokken ,   tegen  het  llcenwerpen  der  Saracenen.    Elk  was 
en  ftont  over  dit  werk  verwondert  ;  het  was  zoo  hoog 

als  de  tooren  zelf,  en  het  krygsvolk  kon  'er  ,  door  be- 
hulp van  daar  toe  vervaardigde  ladders  ,  op-  en  afklim- 

;  men.  Op  deze  wyze  wierden  ze  mcefter  van  het  bovenfte  l^er» 
van  den  tooren :  en  fchoon  ze ,  door  't  rookmaaken  van  ]'of'i 

i  beneden,  den  tooren  ,  of  't  bovenfte  weêr  moften  ver- 
laaten,  fprongen  ze  echter  aan  landt ,   vermorflelden  de  P-  '3** 

j  poort  met  bylen  en  houv^eelen,  en  bleven  overwinners.  '33' 
j  Ondertu/Tchen  heeft  deze  overwinning  den  Chrijlenen  wei- 

nig voordeel  toegebragt  ;  vermits  zy  Damiaten ,  kort  daar 
na,den  Seraceenen  weêr  moften  overlaaten.  Aan  de  waar- 
heit  der  zaake,  belangende  de  vernuftige  en  liftigc  vondt 
der  Haarlemmers  ,    word  by  eenigen  van  de  voornaam- 
lle  Onderzoekers  derOudthedcn  uiet  getwyfelt:  het  ver-  ̂ ^^^^ 
fchilvalt  veel  over  den  tydt,  als  gezegtis ;  omdat  in 'tjaar  xoon. 
1191.  niet  Damiata,  maar  Accon  ,  of  eene  andere  itadt,^.  100. 
door  de  Chrijlcnen  vermeeftcrt  wierd;  en  Damiata  eeid  Godefr. 

1219.    D'  oude  Godefridus  ,  Monnik  van  S.  Pantateon  te  Momch 
Keulen,  fchryft,  dat  Damiata  ccrft  in  't  ja;n-  1219  ingeno-  S.  Pant 
men  wierdt;  hy  gewaagt  ook  van  de  kettingen  ,  cn  den  inCjir. 
tooren  in  het  water.    Ook  getuigt  P .Scriverius ,  de  copye  scriv. 
van  eenen  brief  van  Sueder  van  lUngelenberg ,  in  't  leger  ̂'^-i". voor  Damiata,  1219.  gefchreven  ,  gezien  te  hebben.  Dit 
word  ook  door  veele  oude  Schryvers  bckragtigt  ,  van  b,, 

Scriverius  bygebragt  en  aangewezen.    Dat  S.  v.  Leeuwen  ,P^^^J^^ ter  oorzaake  van  dit  tydtverfchil  ,  en  eenige  omftandig-  J^f^jn, 

heden,   ftoutelyk  al 't  voorige  van  Haarlem  voor  een /•  jgl 
fabel  verwerpt  ,   en  daar  by  treflyke  mannen  noch  fma-  jg^_  * delyk  handelt,  oordeelen  zommigen  wat  onbedacht,  on- 
heus ,  en  onvoorzichtig  te  zyn  :  wy  laaten  't  vonnis  aan  den 
lezer.  Echter  zullen  wy  noch  eene  tcgenwerpinge  voor- 
ftellen;  waarom 'er  van  de  oudfte  Schryvers,  die  van  de 
vcrovcringe  van  Damiaten  door  de  Chnflenen  gewaagen, 

geene  gevonden  worden,   die  van  den  vondt  dex  Haar- lemmers,  om  de  kettingen  door  een  fchip  met  zaagen  te 
brecken,icts  reppen ?  Waar  op  geantwoordt  wordt;  dat 
die  Schryvers,  van  andere  N-atiën  zynde,  de  Haarlemmers 
d' uitvindinge  ,  en  de  eere  daar  van  benydt  en  misgunt,  en 
overzulks  de  geheele  zaak  verzwegen,  en  met  voordacht 

achter  gehouden  hebben.     Het  zy  zoo  't  wil  ,  de  Haar- 
lemmers hebben  het  van  overlange  gelooft ,  en 'er  hunne 

kinderen  gedachtenifle  van  doen  houden.    ,,  Adr.'Junius 
,,  getuigt  'er  dus  van:   Op  den  cerften  Januarius  (zegt  Adr. 
,,  hy)  gaan  de  kinderen  te  Haarlem  in  proceflle  om,  met  5»'"' 

„  ftokjens  ,  waar  op  fcheepjens  met  zaagen  onder  de  hatax, 

„  voor- 
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„  voorflevens  ftaan  ,  en  andere  beeldjens  ,  vertoonende 
„  deze  zege.  Vermits  meelt  alle  Schryvers  getuigen  dat 
Damtaten  den  f  November  zou  ingenomen  zyn  ,  kan 
evenwel  dit  kinderlyk  ,  en  ander  vertoon  wel  op  den 

1  Januarius  zyn  aangeltcit,  ter  geheugcni/re  dat  de  Sche- 
pen op  dien  dag  van  hunnen  Dar/iiatffchen  togc  behouden 

te  Santvoort  ,  een  myl  van  Haarlem.,  binnengekomen 

zyn  :  ook  worden  de  klokjens  ,  de  Dam'iaten  genoemt  , om  dat  ze  van  daar  mede  gebragt  zouden  zyn,  alle  avon- 
den geluidt.  Wegens  deeze  hunne  groote  heldendaadt ; 

zou  't  oude  Wapen  van  Haarlem  ,  door  Keizer  trederïk 
den  II.  en  den  Patriarch  van  'Jeriifalem verandert  zyn  ge- 

worden in  zoodanigen  geftalte,  als  het  nu  noch  word  ge- 
zien. Die  van  Haarlem^  zegt  Scriverius  ,  houden  het 

voor  zeker ,  en  ik  ook ;  want  niemant  heeft  tot  noch  toe 
hun  van  die  eere  durven  berooven. 
DA  MME  een  Slot  ,  of  Adelyk  huis  in  Zallandt.,  on- 

der de  Provincie  van  Ovcr-T[jel ,  gelegen  in  't  Dorp  Hel- len dor  n. 
D  A  M  M  E  ;  een  Adelyk  geflacht  in  Hollandt  geweeft. 

Op  het  jaar  1282  vindmen ,  dat'er  een  Gysbert  van  Dammc^ 
nevens  meer  anderen,  als  Ollagier  of  Pandtsman  aan  den 
Grave  van  Hollandt ,  ter  zaake  van  de  Heeren  van  Amjlel., 
overgegeven  wierdt. 
DAMME,  ook  DAM  geheten,  een  fterk  Steedtjen 

in  Vlaanderen  ,  in  het  landt  van  Vrye  ,  niet  verre  van 

Brugge.  Alhoewel  het  buiten  't  gebiedt  van  den  Staat  is, 
zullen  wy'er  echter  cenig  gewag  van  maaken,  vermits'er 

Hollanders  en  Zeeuwen  eerfte  bouwers  van  zyn  geweell. 
Ecnige  jaaren  na  het  jaar  1000.  wierden  de  Zeeuwfcke  Ei- 

landen van  Keizer  Iknrik  den  II.  toegekent  aan  Boudewyn 
met  den  Baardt ;  daar  uit  fproot  een  langdurigen  oorlog 
tulfchen  de  Vlamingen  en  Hollanders  ;  zoekende  elk 
zyn  oudt  recht  ,  uit  hoofde  van  de  donatie.,  of  gifte  van 
Keizer  Lodewyk  den  II.  üaande  te  houden.  Omtrent 
het  jaar  11 71.  quam  het  evenwel  toteenen  Vrede  ,  tuf- 
fchen  Grave  Floris  den  III  van  Hollandt,  en  Philips  van 

Eljaten,  Grave  van  Vlaanderen.  De  Vlamingen  zouden  't 
Landt  van  H^aas.,  en  de  Hollanders  l^^alcheren,  en  de  an- 

dere Eilanden  over  de  Schelde  hebben  ;  maar  mollen  ook 
gravers  zenden  ,  om  den  dyk  ,  die  by  Brugge  doorgebro- 

ken was  ,  te  hermaaken,  dien  dc  Vlamingen onaange- 
zienalle  aangewende  moeite, niet  hadden  konnen  hertel- 

len. Grave  /y&m  zond 'er  ,  zonder  tydtverzuim  ,  dui- 
zent  goede  deivers  uit  Hollandt  en  Zeelundt  heen,  die  van 
de  plaats  daar  nu  het  Steedtje  Damme  legt  af,  eenen 
doorgaanden  dyk  tot  Sluis  toe  opwierpen.  Dit  groot 
werk  was  reedts  in 't  jaar  1180  voltrokken.  Ter  ver- 
geldinge  van  den  vlyt  dezer  arbcideren,  gaf  Grave  Philips 
hun  een  ftuk  landts,  om  daar  eene  Stadt  te  bouwen. 
Terftont  vielen  de  Hollanders  en  Zeeuwen  aan  't  werk ,  en 
noemden  hunne  niewgeltichte  Stadt  Damme.,  oi  Dam 
naar  den  dyk  dien  zy  gelegt  haden.  Gvnvc  Philips  begiftig- 
tigde  de  Vreemdelingen,  die 'er  wilden  komen  wonnen, 
met  veele  priviligicn,  nevens  vryheit  van  alle  lallen  en 
tollen  door  ganfch  Vlaanderen.  Op  die  wyze  is  IValchc- 
ren  met  de  daar  by  gelegene  Eilanden  ,  die  meer  dan 
hondert  jaaren  onder  de  Vlamingen  gedaan  hadden  ,  aan 
den  Grave  van  Hollandt  gekomen.  By  de  Schryvers  vindt 

men  hier  over  eene  groote  verwerringe  ,  vermits  d'ecn 
het  vroeger  ,  d'  ander  het  laater  Helt :  waar  van  de  reden 
is ,  dat  de  vrede  meer  dan  eens ,  tulfchen  de  Vlamingen  en 
Hollanders  ,  gefloten  is.  Waarlyk  zyn  ook  de  Zeeuw- 
fche  Eilanden.,  tulfchen  Hollandt  en  Vlaanderen  twill-eilan- 
den  geweell;  gelykze  J.  Marchant  met  recht  noemt,  die, 
van  een  laater  verdrag  Ipreekende,  zegt:  ,,Maar  als  IVU-- 
„  lem  de  II.  Grave  van  Hollandt  was ,  die  naderhandt  ook 
„  Keizer  van  Duitfchlandt  wierd  ,  heeft  hy  de  gelegent- 
,,  heit  waargenomen  van  die  van  Avênes  ,  die  tegen 
,,  hunne  moeder  rebelleerden,  in  welken  oorlog  de  Vla- 
,,  mingen  te  kort  fchoten :  en  zeer  groote  fchade  leden. 
„  Daar  na  als  hy  doodt  was  ,  wierd  het  dus  gellelt,  dat 
,,  Floris  (de  V.)  zyn  zoon,  de  dochter  van  Guye  vanDam- 
„  piers  trouwde  ,  en  met  haar  zou  hebben  de  Zceuw^che 
„  Eilanden.  Deze  was  d'ecrile  die  zich  toefchreef  den 
„  tytel  van  Grave  der  zelve  Eilanden.  Als  de  oorlogen 
„  wegens  de  gedachte  heerfchappye  weêr  verniewt  wier- 
,,  den,  hebben  de  Vlamingen  deze  Z,eeuu)fche  Eilanden  den 
„  Hollanderen .,  by  verdrag  ,  laatcn  behouden. 
DAMMIUS,  (DANIËL)  Doclor  in  de  Philo- 

fophie  ,  en  de  Rechten;  hy  is  in 't  jaar  iÓ2f  geworden 
Predikant  van  Witmarfiim en  in  't  jaar  1628  te  Niewlandt, 
beide  in  Vrieslandt.  In  het  jaar  1Ó31  wierd  hy  Profeffor 

in  de  Fhilofophic,  en  Griekfche  taaie  x.s.Franekcr\'n\\]^'3ir 
1639  tot  Subregent  of  Ondcrbeüierder  van  het  Theologi- 
fche  Collegie  te  Leiden  ,  en  in  het  jaar  1641  tot  ordina- 

rii Philofophiaj  Profeffor  ;  doch  hy  overleedt  kort  daar 
na  ,  den  12  Junius  in  't  jaar  1Ó41.  Was  te  IVitrnarfum, 
toen  zyn  Vader  daar  Predikant  was,  in  't  jaar  if92.  ge- boren. 

D  AMMO  N.ffi;, 'is  een  Monikken-kloofter  van  der 
Heremiteu  orden  gewceft  ,  gelegen  in  de  Groninger  Om- 
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melandea  ,   onder  't  Fivelinger  quartter  ;  't  was  een  Van  de 
34  Conventen  van  die  Proviiitic. 
DAN^US,  (LAMBERTUS)hy  was  in  't  jaar 

lySo  Theologix  ProfelTor  en  Predikant  te  Gene've  :  den 
13  December  in  't  zelfde  jaar  wierd  hy  naar  Leiden  in 
da  zelfde  Profefile  beroepen  ;  den  17  Maert  in  't  jaar  15-81 
tradt  hy  in  zyn  beroep  ,  doch  lei  het  in  't  15-S2  neer ,  en vertrok  naar  Gent ,  om  daar  de  ontltaane  onruften  te  hel- 

pen llillen  ;  hy  heeft  daar  alles  aangewcndt  wat  hy 
konde  ,  om  zyn  oogmerk  te  bereiken,  doch  niet  lang  ; 
want  toen  daar  ter  plaatze  weêr  niewe  beroerten  opree- 
zen,  wierd  hy  tot  Proieflbr  't  Orthefia ,  in  Navarre ,  beroepen. 
Was  in  Vrankryk  te  Orleans  ̂   in 't  jaar  I5'30.  geboren; 
llierf  in  't  jaar  ijpó  ,  in  't  6ó'"=  jaar  zyns  ouderdoms. 
't  Verdroot  hem  zeer  dat  Gaspar  KooJhaas  ,  Predikant  te 
Leiden,  zoo  hartnekkig  by  zyiie  dwalingen  bleef,  en  de 

Kerk  ontruftte,  enz.  Hy  boodt  deshal  ven  aan,  't  zy^'^*" 
voor  de  Staten  ,  't  zy  in  het  byzonder  ,  te  bewyzen  dat 
Gaspar  ,100  in  zyne  uitgegevene  boeken ,  als  in  zyne  Pre- 

dikatiën ,  kctteryen  dreef.  Vermits  hy  nu  zag  dat  de  J  Trigh.' 
Magillraat  onderfleunde  ,  tegen  Claffen  enSyno-  Kerkl. 
den  aan,  heeft  hy,mogelyk  ook  om  andere  redenen,  zyn  ̂'fl- 

ampt,  als  gezegtis,  neerlegt.    "Zyne  Opufcula  Theologica  f- zyn  in  folio  te  Gen/ve  gedrukt. 
DANT'UMADEEL,  eene  Vriefche  Grietcny  in  p  winf. 

't  quartier  Oojïergoo:  paalt  ten  Oollen  aan  de  Grietenyen  Fr.  Kr, 
Collumerlandt  ,    en  /Icht-Kerfpelen  ;    ten  Zuiden   aan  de  achter 

Grieteny  T'jetzerkfteradeel ;  ten  Wellen  aan  de  Rivier  Ee;  de  befch, ten  Noorden  aan  de  Grieteny  Dongeradeel :  heeft  in  de  zit- 
tingevan de  Staten,  des  quartiers  Oofiergoo ,dz  zevende  (lem, 

en  heeft  twaalf  Dorpen  onder  zich  ,  namelyk  ,  Driezum., 
IVatersvJolde ,  Dantumerwolde  ,  Mormerwolde  ,  Ackerwolde  , 

Rinsmageeft ,  Sybranda-huis ,  'Janum ,  Birdazvert ,  O  ld-  en  Roo^~ 
Kerk  ,  Feenwolden  ,    Swaag  IVefteinde.    In  deeze  Grie- 
tenye  zyn  zeer  goede  Veenlanden  ;  ook  plagt  men  daar 
veel  wildt,  als  haazen  ,  patryzen,  enz.  te  vinden:  tuf- 
fchen  het  Oude  Convent  van  Klaarkamp  ,    en  't  Dorp 
Rinsmageeft  zyn  zeven  zeer  diepe  Moerarfen. 
DANTUMERWOLDE,  een  Vriefch  Dorp ,  en  P.  Mi»/. 

een  der  twaalf  in  de  Grietenye  Dantumadeel ,  onder 

't  quartier  üojiergoo.    Zie  de  voorgaande  poll. 
DAPIFER,  het  is  een  Adelyk  geflacht  in  Hollandt 

geweell.  Men  vindt,  in  de  Oude  fchriften,  eenen  Bart- 
hout  Dapifer  ,  die  in  het  jaar  115-6.  onder  Grave  Diderik den  VI  van  Hollandt ,  mede  de  opene  brieven,  rakende 
de  permutatie,  of  verwiflclinge  der  Kerkelyke  zaaken, ge- 
tekent  heeft.    Verder  bericht  van  't  Stamhuis  vinden  wy 

"'dATHENUS,  (PETRUS)  genoeg  bekent,,  in-  Hooft zoivderheit  door  zyne  op  zangmaat  gebragte  Pfalmen  ,  Nederl. 
die  tot  noch  toe  in  de  Gereformeerde  Kerken  der  Veree-  Mijl. 
nigde  Nederlanden  gezongen  worden.  Hy  was  een  Mon- /-S^i. 
niiv  te  Poperingen,   een  klein  Steedtjen  in  't  Wefterdeel  -De  R'"^ ten  Zuiden  van  Vlaanderen  ,  omtrent  twee  mylen  van 

Tperen.    Hy  verliet  den  Monniken-Haat  ,  nam  de  Gere- 
formeerde  Religie  aan,  en  wierd  een  zeer  yverig  en  aan- 

dringend Leeraar;  die,  onder  veele  zeer  groote  gevaa- 
ren  ,  de  waare  leere  gepredikt,  de  Kerke  in  huaren  op- 

gang groote  dienllen  gedaan,  en  'er  veele  uit  het  Paus- dom toegebragt  heeft.     OndertulTchen  gebeurt  het  dat 
de  yveriglte  hunnen  yver  niet  met  behoorlyke  voorzichtig- 
heit  wecten  te  paaren ,  en  zich  ook  wel  uit,  en  om  eigen 
belang  laaten  misleiden,  middelerwyle  eenen  zonderlin- 

gen ernft  en  drift  voor  de  waarheit  ,  in  fchyn,  verzieren-  • 
de.    Dathenus  wikkelde  zich  te  diep  in  met  Jonker  Ja-a 
van  Imbyfe  te  Gent  ,  die  de  Gereformeerde  Religie  ,  tegen 
de  Pacificatie  van  Gent ,    ingevoert  had  ,   met  grooten 
fchyn  van  ernft  en  yver,  niet  tegenllaande  hy  met  Parma 
heimelyke  onderhandeling  hielt  ,   dat  hem,  boven  meer 
andere  fnoode  feiten  ,   den  hals  heeft  gekoft ;  zie  op 
IMBYSE.    Evenwel  had  Dathenus,  fchoon  door  val- 
fchen  fchyn  misleidt,  zich  geenzins  zoo  verre  ingelaaten, 
alszommige  zyner  vyanden,en  ookvyanden  van  de  Gere- 

formeerde Religie  ,  hem  opgedicht  hebben  :  want  E.  van 

Reyd ,  gezegc  hebbende  ,   dat  hy  den  Burgemeeller  lm- 
byjè  te  Gent  in  alle  dingen  naerftig  byftont  ,  voegt  'er  by;  j^^^' 
zynde  nochtans  onzeeker  of  hy  zyn  uiterfte  geheim  ge-  q^^/^ 

weeten  heeft.    Em.  van  Meteren  ,  die  in  dien  tydt  heeft  ƒ  g^'^ 
geleeft,  zegt  alleen,  dat  P.  Dathenus ,  een  notabel  Pre-  p,c/ 

i  dikant  ,    veele  van  Imbyfes  handelingen  toegefchreven  Bor.' wierden.    Dat  hy  in  zekere  predikatie  Prins  PVillem  van  p  c. 
Oranje  te  hardt  zou  uitgekreten   hebben  ,  als  Atheïft  ,  Hoofr. 
godtloos  ,  verhaalt  Reyd)    P.  C.  Hooft ,  dat  hy  van  den  Em.van 
Prins  uitbulderde,  dat  hy  noch  om  Godt  ,  noch  Godts-  Meteren 
dienll  gaf.    Wy  gaan  ter  loops  voorby  hoe  de  Remon-  f-^'H- 
ftranten ,  in  hunne  fchriften ,  de  voorverhaalde  woorden  i7v 
met  eenen  grooten  ophef,  enz.  voorgellelt  hebben,  om,  ̂"'^■f- 
door  de  zyde  van  Dathenus,  de  Contra- RemonftrantfchePic-  S'-"/ 3>« 
dikanten  als  oproerllichters  ,  en  die  de  gemeenten  zoch-  /-  g  ' 
ten  gaande  te  maaken  ,  lleeken  te  geeven:  als  ook  hoe  ■'■5  ̂* de  Conira-Remonftranten  hen  wederlegt  hebben  ,  met  llaal- 
tjens  uit  hunne  boekjens  getrokken;  dat  deP;wen  de Slatea 
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Statendom  uit  den  oorlog  mctSpanjf»  te  gcraakcn ,gerccdt 
ïoudcn  lyn  gcwccrt,  do  oefening  van  dc  Religie  tc  laatcn 
vaarcn  ;  mits  dat  de  Spaanfchcii  uit  het  landt  trokiccii. 
Dat  Prins  If'illcm  het  bcUcl  over  dc  Religie  dcu  State» 

I  haddc  aangeboden  ,  fchoon  mcell  alle  Papljic»  waren, 
enz.  Na  het  overgeeven  van  Gent,  vertrok  uathenus  naar 
UolJleiu.Hy  is  naderhant,  in  het  jaar  i1-7S.dc  cerlle  Gere- 

formeerde Predikant  tc  Utrecht ,  nevens,  en  tegen //«- 
irech  Duifhuis ,  gewecR ;  zie  DUIFHUIS.  ( H  U- 
BERl')  P.  C.  Bor  verhaalt  omllandig  ,  \\oc  Dathenns 
voortyts  Predikant  in  den  Palts ,  in  Hultandt  quam  ,  tc 
ViarteH  by  dc  Paltsgravin  ,  door  Jonker  yllbrecht  van  Eg- 
ntont  aangehouden  op  de  Vaart,  anders  Vrccswyk,  binnen 
^/<j«f«  gebragt  ,  en  van  daar  naar  Hazenberg^ 
doch  o\>  cautie juratoir  en fideju(]oir  ontflagcn,ook  daar  na, 
by  apolUlIe  ,  van  lyne  belofte  ontlall ;  en  dc  Borg  van 
ïvne  borgtocht  gcvrydt  wierd:  hoe  hy  vervolgens  van 
JmJlelJam  naar  Duttfchlandt  vertrok  ;  een  jaar  lang  te 
Stade»  woonde  ;  van  daar  naar  Dantz.ik  ,  cindelyk  naar 

Melving  ,  of  Elbing  ;  hoe  hy  daar  ïeer  eerlyk  van  dc  Ma- 
girtraat  ontfangcn,  in 't  jaar  lypo.  in  Fcbruarius  ovcr- 

.  leedt  ,  en  aanzienlyk  begraavcn  wicrdt.  Eerü  gaf  hy  al- 
Jeen  eenige  zonderlinge  Pfalmen  in  't  Nederduitfch ,  op 
de  Franfche  wyze  van  Clement  Marot  en  'Thcodortis  Beza , 
uit :  maar  daar  na  alle  de  ijo  Pfalmen  tc  gelyk  ,  als  be- 

kent is  ,  die  noch  heden  ,  alhoewel  van  Hechte  dicht- 
konrt,  in 't  gebruik  ïyn.  Men  vindt  by  Moreri^  dat  dc 
Staaten  eenen  prys  hadden  geilek  voor  dc  geene,  die  de 

Pfalmen  cerll  berymt  hadde  ,  en  dat  hy,  als  d'eerflc  ge- 
reedt,  fchoon  nergens  na  de  belte  Dichter,  dien  ver- 

kreeg. Na  die  quamen  Davids  Pfalmen  van  St.  Aldcgonde  ̂  
uit  den  Hebreeufchen  grondtext  vertaalt  ,  en  van  dien 

Heere  op  rym  geftelt,  in  't  licht:  Hy  getuigt  in  zyne Voorreden  ,  dat  Petrus  Dathenus  dikmaals  bekent  heeft 
dat  2yne  overzettinge  in  rym  ,  als  in  grooten  haaft  ge- 

maakt ,  hem  byna  als  eene  ontydige  geboorte  afgeperll 
was,  zoo  dat  hy  zelf  in  veele  plaatzen  die  niet  had  konnen 
overzien  ;  ook  genoodzaakt  was  geweeft  andere  verta- 

lingen,  wegens  zyne  onkundevande//^^r^ea£y/f;èe  taaie,  in 
de  zyne  te  gebruiken:  wenfchtc  ook  dat  de berymde Pfal- 

men van  Aldegonde  in  de  Gemeente  des  Heeren  mogtcn 
aangenomen  worden.  Doch  vermits  de  menfchen  toen  al- 
reedts  aan  de  Pfalmen  van  Dathenus  gewent  waren , 
wierd  in  dien  tydt  de  veranderinge  niet  dienftig  geoor- 
deelt;  gelyk  ook  noch  hedendaags  niet ,  fchoon  zoo  vol 
leemten  en  gebreken  ,  en  dat  de  Nederduitfche  taal  en 

poè'zy  oneindigmaal  befchaafder  geworden  ,  en  tot  hoo- gcr  top  van  volmaaktheit  geklommen  zyn;dat  ook  federt 
meer  dan  twintig  Liefhebbers  de  handt  aan  eene  niewe 

beryminge  ,  hoewel  d'  een  gelukkiger  dan  d'  ander,  heb- 
ben geflagen  ,  waar  van  zommige  als  eene  algemeene 

toetze  derNederlandtfche  Akademiën  uitgedaan,  en  naar 
vereifch  en  wenfch  de  goedkenningen  der  Godtgeleerden 
behaalt  hebben  :  Doch  de  Heer  Konfiantyn  Hugens  flaat  in 

dezen  den  nagel  op 't  hooft,  daar  hy  fchryft,tot  aanwyzin- 
ge  hoe  diep  een  misbruik  kan  inwortelen  ,  cn,  als  een 
troetelpop,  eindelyk  , door  eene  quaade  gewoonte, gelieft 
cn  gekoeftert  worden  ,  met  deze  woorden: 
Maar  dat  EEN  van  DATHEEN,  daar  is  de  wereldt  futnaa: 

lVaarom'{  V  V  oudjie  kind,  en  daarom  goed  en  foet. 
De  vroome  zyn  Vr  meê  te  vreên  in  hun  gemoedt. 

^tMag  wefe»;  maar  ik  vrees  V  is  al  te  vreên  op  Godt  naa. 
De  groote  Kerkredenaar  en  Dichter  Johannes  Vollenhove, 
laat  ook  onbewimpelt ,  in  zeker  gedicht ,  het  volgende 
van  Datheens  beryminge  der  Pfalmen  hooren  ,  behalven 

het  geen 'er  die  vermaarde  Leeraar  en  Dichter  elders,  op 
meer  dan  eene  plaats,  en  op  den  zeiven  trant,  van  zegt*: Datheen ,  de  voorjle  in  tydt ,  fchynt  hoog  in  eer  te  ryzen , 

Door  V  oude  kerkgebruik :  maar  och  heeft  meefl  gefaalt ! 
Hier  fchort  het  aan  den  zin ;  daar  word  in  V  rym  gedwaalt ; 
enz. 

Breeder  kan  hier  over  nagezien  worden  het  Berecht  van 
F.  Halma,-  voor  de  Harpzangen  van  David  ,  niewelings 
door  hem,  op  de  gewoone  zangwyzen  ,  berymt;  als  ook 
dat  voor  zyne  H.  Feeflgezar.gen ,  waar  in  al  het  wectens- 
waardige  hier  omtrent  word  ontvouwen  ,cn  in  zynen  vol- 

len dag  geftelt. 
DA  VENTRI  A  COMITATUS.  Het  Graaffihap  De- 

venter. Deventer  de  Hooftftadt  van  Sallandt ,  zynde  lang 
geweeft  een  gedeelte  van  het  Sticht  Utrecht,  maar  dat, 
als  het  noch  geen  Vorftendom  was  ,  geen  rechtsgebiedt 

.  fchynt  gehadt  te  hebben  dan  van  eenige  weinige  Dorpen , 
1  zes  ten  hoogften  ,  aan  den  rechter  oever  van  den  TJfel; 
welk  Rechtsgebiedt  Keizer  Hendrik  de  III.  verre  heeft  wil- 

len uitbreiden  aan  den  anderen  kant  der  Riviere,zoo  veel 
landts  afnecmende  van  Amelandia  (dus  noemt  hy  de  Velu- 
we,  of  het  grootfie  gedeelte  daar  van  ,  of  een  Quartier 
noch  grooter  als  de  Feluwe,  waar  van  dezelve  een  groot 
gedeelte  is)  als  ,  gevoegt  zynde  by  de  Dorpen  die  over 
den  Tffel  leggen  ,  genoeg  zoude  zyn  om  een  volkomen 
Graaffchap  uit  te  maaken  :  opdat  dit  waarlyk  een  Keizer- 
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lyke  giftc  mogte  lyn,  van  ccneStadt,  namelyk,  en  een 
Cï'raaffchap,  De  grenzen  daar  van  bepaalt  hy  naar  het 
üollcn  over  den  Tjjcl;  een  kant  die  ganfch  niet  breedt  is, 
cn  niet  langer  dan  van  Afcete  tot  aan  Agaftaldaburgum ,  dat 
is,  nauwclyks  van  drie  gemeene  Duitlche  mylcn  :  maar 
aan  dezen  kant  naar  het  Noorden,  van  de  rivier  af  tot 
aan  Stavere  ,  vier  gemeene  Duitfche  mylen.  Naar  het 
Oollen  van  Stavere  tot  nanLovene  4;  mylen  :  eindelyk  naar 
het  Zuiden  \iLnLovene  tot  aan  den  Ö]fel,  of  tot  Xiti  Afcete, 
het  welk  wat  meer  is  dan  een  myl  en  drie  vierde.  En  dat 
dit  in  alle  manieren  zoo  gelegen  is,  zal  yder  zeer  lichte- 
lyk  kunnen  zien  uit  den  Keizerlykcn  Giftbrief  zelf,  gegee- 
ven  tc  Saters  ,  den  23  van  Oogjimaandt ,  in  het  jaar  na  de 
mcnfchvjordinge  onzes  Heeren  104Ó.  de  XIV  indtilie:  in  het 
achtjlc  jaar  van  de  aanflellin^e  van  Heer  Henrik  den  derden ,  en 
het  zevende  van  zyn  Kcizerlyk  gebiedt.  Wilhelmus  He  da  heeft 
dezen  Giftbrief  al  voor  lange  uitgegeeven  ,  in  het  leven 

van  Biffchop  Bernulfus ,  cn  "Joh.  If.  Pontanus  in  IVichardus den Derden;imaT  geen  van  beiden  zonder  feilen, gelyk  wy 
zien  zullen  op  de  byzondcre  plaatzen  van  dit  Graaffchap. 
DAVENTRIA  Opidum:  De  Stadt  Deventer,  is  in  ̂''"» 

oudtheit  en  aanzien  de  cerlte  van  het  Bovenquartier  van 
Sallandt,  ja  van  het  geheele  Sticht  van  Utrecht  over  den 
Tffel.  De  alleroudfte  hebben  deze  plaats  genoemt  Daven' 
tre,  en  de  \c?L\n^Davantre :  de  latere  DEVENTER.  Ik 
zou  denken  dat  het  den  naam  gekregen  heeft  van  de 
ENTE  ,  of  het  eerfte  gedeelte  van  het  BovenÜicht,  waar 
van  het  de  Hooftfladt  is  :  zoo  dat  van  DE  ENTER- 
Stadt,  door  het  tulfchenzetten  van  de  letter  V,  wellui- 
denheitshalven , geworden  is  DEVENTER.  Het  aller- 
oudfte  gewag  daar  van  vindtmen  by  Marcellinus ,  in  het  le- 

ven van  Suitbertus,  daar  hy  verhaalt  dat  het  lichaam  van 
Lebuinus,  zynen  makker,  die  by  Aldenzaal  geftorvenwas, 
in  't  jaar  766  overgebragt  is  naar  Deventer ;  (DAVEN- 
TRIAM)  of,  zoo  men  dezen  van  ontrouw  verdacht 
houdt,  by  Alfridus  in  het  leven  van  Ludgerus.  Ten  twee-  . .,  . 

den ,  vermeldt  van  deze  plaatze  de  Giftbrief  van  Zuenti-  ' bolchus ,  Koning  \an  Lotharingen  ,\zn  het  jaat  890;  in  wel- 
ken  brief  het  Villa,  dat  is,  een  Stadt  van  het  Bisdom  van  ̂ edam 
Utrecht  wordt  genaamt  ,  tot  het  invorderen  van  den  tol  odil- 
gefchikt.  Van  de  volgende  eeuwe  is  het  boek  van  IVer-  lald» 
den,  waar  in  van  de  Deventer  munt  vvord  gemeldt  :  zoa 
dat  het  toen  al  een  Stadt  is  geweeft,  waar  in  een  Tolhuis 
en  Munt  was;  ja,  wat  meer,  de  ftoel  van  Biffchop  Rad- 
bodus,  volgens  't. getuigenis  van  Beka.  Welke  gifte  van 
Zuentibolchus -^cxnxg  é-xzx  xz,  als  de  Deenen  uit  Vricslandt 
verdreven  waren,  de  Keizers  Hemik  d' eerfle  ,  in  het  jaar 
924.  en  0«o  d' eerfte,  in 't  jaar  938.  bekrachtigt  hebben: 
en  waar  by  eindelyk  Henrik  de  derde,  in  't  jaar  104Ó.  het 
eigendom  van  de  Stadt  zelf,  en  het  Graaffchap  gevoegt 
heeft.  Hier  is  ook  geweeft  de  Prooft  {Pr,tpofittis)  over 
het  Sticht  van  Overyfjel,  die  naaft  den  Biffchop  het  groot- 
fte  aanzien  hadde ;  van  welke  Prooflen  Melis  Stoke  en  Beka 
verhaalen,  dat  zommige  dapper  in  den  oorlog,  doch  on- 

gelukkig zyn  geweeft :  verfcheidene  zyn'ervantot  denBif- fchoplyken  Stoel  gekomen.  Onder  Biffchop  6(?/^/a;»a/  heeft 
deze  Stadt  een  zwaar  beleg  uitgeftaan  vmOtbo,  Grave  van 
Gelder,  en  zich  eindelyk,  onder  zynen  navolger  Diderik, 
aan  hem  onderworpen,  doch  voor  cenen  korten  tydt,  als 
weinig  daar  na  weder  aan  den  zeiven  Biffchop  wéér  over- 
gegeeven,  die  daar  ook  in  het  jaar  1212.  volgens  het  ver- 

haal van  't  Perkamenteboek  van  Utrecht  en  Beka  ,  overle- 
den is.  De  Stadt  legt  aan  den  rechter  oever  van  den  Tf- 

fel,  2i  gemeene  mylen  beneden  Zutphen  ,  en  14  van 
Utrecht.  (Zie  verder  hier  van  op  DEVENTER.) 
DAVID  VAN  BURGUNDIEN,  Baftaerdt  van  Py^/- ^  ̂ oK. 

Ups,  Hertog  v^Ln  Burgur.dicn ,  Grave  van  Hotlandt ,Zeelandt ,  jlf 
enz.dcLV  BiJJchop  van  Utrecht :\\qc  hy  door  zynen  Vader  ̂ 79/ 
geweltdadig  in  dien  ftoel,  tegen  Heer  Gysbert  van  Brede-  ̂ 2B. 
roode ,  wettigen  eendrachtig  van  de  Capitulairen  \ctVo-  (eq. 
ren,  ingedrongen  wierd; hoe  decs  ook  van  den  noodt  ee-  Cort- 
ne  deugdt  makende,  als  niet  konnende,  en  geene  kztt&  geens r(r. 

ziende,   om  zich  tegen  Hertog  Philips  en  zyne  groote  -van' t magt  te  konnen  handthaaven  ,  hebbende  alreedts  Horft,  Sticht 
Amersfoort,  en  Rhenen,  ingenomen,  het  Bifdom  aan  hem/'''^-4'« 
op  zekere  voorwaarden ,  in  het  jaar  i^^6.  afftont;  als  me-  ̂ '"^'"'j: 
de  hoe  trouwloos  deze  David  tegen  hem  en  zynen  broeder  ̂  

handelde,  enz.  zie  op  GYSBERT  VAN  BREDEROO- ^'■g*'"'' 
DE.    Onder  zyne  regeeringe  ontftont 'er  twill  over,  of     '  ̂  
wegens  eenige  Burgers  yznUtrecht  tc  Amersfoort  gevangen.  j^^U^"* 
Dc  Utrechtfchen  qaamcn  voor  /Imersfoort,  en  fchooten 'er  ̂^-^J zoo  veel  vuur  in ,  dat  de  niewe  Stadt  afbrandde.  De  Bif-  Qi^htrt. 

fehop,  die  zich  op  het  Slot  ter  Horjl  onthielt,  krecg'cr  haaft  Bredtr. 
tydinge  van,  quam  fpoedig  binnen  Amersfoort,  en  daar  op  j,  ydd. 
trokken  de  Utrechtfchen  weer  af.    Echter  ging  d' ooriog  fafe. 
aan,cn  duurde  noch  eenigen  tydt  tuflchen  deze  twee  Ste-  temp. 
den  :  d'eene  vreefde  voor  d' andere,  en  veele  ongeregelt-  fol. 
heden  wierden 'er  gepleegt.    BiJJchop  David  hield  het  met  173. 
de  Amersfoortfchen,  daar  zich  veele  verdrevene  Utrechtfchen 
onthielden  ,  die  hy  begeerde  dat  uit  hunne  ballingfchap 
weer  ingeroepen  mogten  worden  ;  daar  die  van  Utrecht 
niet  alleen  niet  toe  wilden  verftaan;  maar  floegen  boven dien 
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dien  een  fterk  Blokhuis  aan  de  Eer^  op ,  daar  ly  eene  goe- 
de bezettinge  ,  om  die  van  Ay/iersfoort  te  benaauwen ,  in 

leiden.  Dit  gefchiedde  in  het  jaar  145'^^,  kort  na  den  aan- 
vang van  zyn  Bifdom,  daar  hy,  tcgens  wil  cn  dank  der 

Utrechtfchen  ,  in  gekomen  was  ,  hoewel  van  hen  niet 

ontfangen ;  niet  alleen  om  de  onwettigheit  en  het  gewelt- 
dadig  in-en  opdringen;  maar  ook  omdat  het ftreedt  tegen 
hunne  privilegiën;  Dat gcene  Baflaarden  eemge  benefieten^  of 
pr^elaturen  ,veel  min  den bijfchoplyken  Stoel in  de  kerk  vanUt- 
recht  mogt  bezitten.    De  Paus  had  David  daar  wel  van  ont- 

heft, maar  Utrecht  achtte  het  niet.  Zyn  baftaardtbroeder, 
Antonis  van  Burgundiën quam  hem  met  1000  paerden  ter 
huipe,  en  verklaarde  zich  tegen  de  üadt  Utrecht  met  ope- 
nc  brieven:  hy  quam  met  al  zyn  Volk  tot  aan  de  Btlt., 

verbrandende  daar  eenige  huizen; maar  d'' Utrechtfchen  gin- gen hem  te  gemoedt  ,  waar  op  hy  weer  naar  Amersfoort 
keerde.    Kort  daar  na  wierd'er  vrede  gemaakt,  doch  de 
ballingen  moften  uit  Utrecht  blyvcn.    Maar  tuilchen  Bif- 
fchop  David ,  en  Heer  Gysbert  van  Brederoode  ( geweeft 
BilTchop,  nuDomprooft)  ontRonden  verfchillen  ,  doch 
die  wierden  in  het  jaar  1466  bygelegt ,  onder  voorwaarde , 
dat  Mr.  Gerard  van  lihyn.,  Mr.  Johan  Brand.,  Heer  IViHcm 
van  Boekhorfi,  en  Everhard  Prays  uit  de  fladt  zouden  ge- 

bannen zyn  en  blyven,  ter  tyd  toe  dat  heer  Gysbert  van 
Brederoode,  en  zyne  byrtanders,  het  anders  mogtcn  goed- 

vinden.   Bijfchop  David  van  Burgundiën,  om  geldt  verlee- 
gen,  zocht  eene  fchattinge,  van  eenen  braspenning  over 
yder  Mergen ,  op  het  gemeene  Landt  te  leggen:  geenzins 
wilde  de  gemeente  daar  in  bewilligen, en  hield  het  tegen, 
tot  dat  hy  van  Heer  Reynout  van  Brederoode  ,  broeder  van 
Heer  Gysbert  voorgemeldt,  geholpen  wierd,  die  hem  met 
400  gewapende  mannen  byquam ,    welke  hy  binnen 
Utrecht  bragt.  Veele  dienftcn  hadden  de  Brederoodens  hem 
gedaan,  die  hy  met  eene  tyrannifche  ondankbaarheit  ver- 

geldt: want  hy  zette  hen  ,  Heeren  Reynoudt  en  Gysbert, 
in  eene  ftinkende  gevangkcnilTe,  ja  deed  zelfs  Heer  Rey- 

noudt doodelyk  pynigen  :  zie  op  GYSBERT  VAN 
BREDEROODE.    Stout  was  ZJ^n/i  en  ontzachelyk  ; 
eerft  wegens  zynen  Vader  Hertog  Philips,  enz.  Grave  van 
Hollandt,  enz.  ten  anderen,  op  den  echten  zoon  \m  Phi- 

lips, zynen  halven  Broeder,  Hertog  Karei,  na  zyns  Vaders 
doodt  Grave  van  Hollandt,  Zetlandt,  enz.  Hy  had  uit  dien  i 
hoofde  den  Raadt  te  Utrecht  naar  zyn  eigen  welgevallen ,  j 
tegen  de  privilegiën  der  ftadt,enz.  verandert:  Maar  toen  ' 
Hertog  Karei  doodt  was,  begon  de  fchroom  voor  Biffchop 
David  te  vallen.    De  Utrechtfchen  zonden  Gedeputeer-! 

den  aan  hem  (vermits  hy  zyn  Hof  op  't  Kafteel  van  W'yk  ̂ 
te  Duurflede  hield)  en  begeerden  dat  de  Raadt,  naar  ou- , 
der  gewoonte  ,  bedelt  zoude  worden  ,  en  te  gelyk  vol- 

gens hunne  privilegiën,  die  hy  nu  al  eenen  langen  tydt' 
onwettig  verbroken  hadde  ;  voorts  dat  hy  uit  zynen  Raadt  | 
70U  doen  Mr.  Ludolph  van  Kampen  ,  en  uit  de  ampten 
ietten  zynen  Vicarius,  Mr.  Dirk  Uyterweer,  nevens  meer: 

anderen  zyner  bedienden.   Bifj'c hop  David  wou  daar  geen! oor  naar  leeuen  :  dieswegen  namen  7,y  Heer  Johan  van 
Montfoort  voor  hunnen  Hooftman  aan  ;  zetten  alle  Bif- 
/f^o/>/ Officieren  af ,  en  andere  in  hunne  plaatzen,-  daar 
een  grooten  haat  tuflchen  ètnBiffchoptn  deStadt  uitrees : 

hy  quam 'er  ook  nooit  meer  binnen,  maar  bleef  te  IFyk, cn  deed  de  Utrechtfchen  in  den  ban.    Zy  gingen  echter  in 
de  ocfeninge  van  den  R.  Godtsdienfl,  voort.    De  zaak 
quam  voor  het  Hof  te  Romen ;  de  Paus  gaf  aan  eenigen 
lalt  om  alles  wel  te  onderzoeken,  die  dat  gedaan  heb- 

bende, wierden  die  van  Utrecht  vry  gefprokcn  ,en  Biffchop 

JJavid'm't  ongelyk  gellelt.  Het  was  daar  mede  noch  niet 
gedaan:  hy  had 'er  zommigen  t'' Utrecht  die  het  met  hem 

.  hielden; met  hen  maakte  hyin  't  jaar  1481.  eenen aanflag, om  binnen  de  Stadt  te  komen ,  en  zich  te  wreeken  :  ten 
dien  einde  zoudenze  op  zekeren  dag  eenen  oproer  verwek- 

ken, dan  zoude  hy  met  een  deel  Volk  hun  ter  hulpe  ko- 
men: 't  wierd  den  óAuguftus  in  't  werk  geftelt;  eenigen 

wierden  heimelyk  in  de  wapenen  gebragt,  maakten  tegen 
Heer  Jan  van  Montfoort ,  Hooftman  der  Stadt ,  eenen  oploop : 
maar  zoo  dra  hy  de  Banier  der  lladt  ontwonden  had, 

■vielen  de  meefte  burgers  hem  toe  ,  en  wierden  meeller 
van  de  anderen.    Biffchop  David,  zeer  grimmig  over  den 
misflag  van  zynen  toeleg,  zondt  Heer  Frederik  van  If/el- 
Jlein  naur Utrecht ,  ó'\e  zoo  veel  omUtrecht  roofde  en  blaak- 

te als  hy  kon  ;  kreeg  ook  eenige  Utrechtfche  burgers  ge- 
vangen,   'i  Berfte  eindelyk  tot  eenen  openbaaren  oorlog, 

tuffchen  hem  en  die  van  Utrecht ,  uit.    De  Biffchop  hitlte 
ook  den  Aartshertog  MaxmiiUaan ,  vader  vanP/?';///'/ ,  nader- 
handt  de  eeryZ(?  van  dien  naam  ,  Koning  van  Spanjen,  als 
voogt  over  hoogllgcmelden  zynen  zoone,  tegen  de  Sticht- 
fchen  op.    De //o//rtW^rj, happig  naar  dezen  kryg,  beloof- 

den il'/<?ArjW/;V?iï» ,  dat  zy  in  korten  tydt  Utrecht,  nevens 
het  geheel  Nederflicht  zouden  dwingen  tot  zynen  en  hun- 

nen wille ;  maar  zy  verkochten  de  huidt,gelykmen  fpreekt, 
eer  de  beer  gevangen  was  :'Zy  wierden  fchand-  en  deerlyk 
van  het  blokhuis  ,  op  de  niewe  vaart,  afgeflagen.  De 
Heer  van  Lalamg ,  Maximiliaans  Stadthouder  over  Hollandt , 
had,  tot  de  uitvoeringe  van  dezen  togt ,  dea  HollaKdcren 
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ïwaare  fchattingen  opgelegt,  en  al  't  geldt  uit  Steden  en 
Dorpen,  ten  dien  einde,  by  een  gefchraapt  ;  dat  's  daags 
tc  vooren  in  't  Hollandtfch  leger  aangekomen  was  ;  en  ver- 

mits de  flag  ,  's  daags  daar  aan ,  ongelukkig  voor  hen  uit- viel ,  wierd  het  den  Stichtenaarcn  tot  buit  :  Ter  dier  oor- 
zaakemoft'er  weêr  niew  geldt  opgcbragt  zyn,  daar  de 
Hollanders  zoo  onlydelyk  oin  gefchatt  wierden,  dat  zom- 

migen hun  zilverwerk  ,  anderen  hunne  bedden  en  hun 
huisiieraadt  moften  verkoopen  ,  om  de  penningen,  ten 

krygsdienfte  nodig, by  een  tc  krygen.  'DeUtrcchtjcken  dee-  Oude den  ook  groote  ftrooperyen  in  Hollandt;  veroverden  door  HoU.Krj 
eencnixanüag  Naarden ,  dat  zy  pionderden ;  't  verbranden 
wierd  met  geldt  afgekocht.  De  Hollanders  namen 'er  wraak 
over,  met  in  het  Sticht  te  rooven  en  tc  blaaken  ,  lloegen 
ook  by  IFeflbroek  een  deel  Utrechtfche  burgers:  die,  daar 
tegen ,  Vyanen  weer  by  verrafilngc  innamen ,  en  pionder- 

den :  zoo  dat  zy  in  dezen  oorlog  den  anderen  groote  fcha- 
de  deedcn.  De  Blokhuizen  ,  op  de  niewe  Vaart,  wierden  ̂ dem 
van  die  Hollanders  gewonnen  ,  cn  ter  aarde  gcflecht  :  de  O-^oll, 

ftuis  in  ftukken  gcllagen,  en  de  vaart  op  S.  Nicolaus  dag  ̂''•f' 
1482  ,  toegedamt  ;  toen  trokkenze  weêr  weg.  De  5^7- 
Utrechtfchen  daar  tegen  overrompelden  ^/j^f-^^?»,  en  lloegen 
al  dat  zy  in  de  wapenen  vonden  doot  :  echter  lietenze 
de  vreemde  Natiën,  in  dienft  van  Biffchop  David  met 
vrede  vertrekken  ,  en  regeerden  die  Staat  zelfs.  Met 
eenen  loozcn  aanflag  geraakte  de  Biflchop,  door  zyne 

vrienden  aldaar  ,  terwyl'er  van  vrede  wierd  gehandelt, 
binnen  de  Stadt;  daar  hy  gevangen  kreeg  Heer  Jan  van 
Montfoort,  Hooftman  der  Utrechtfchen;  Heer  Dirk  van  Zuy- 
len.  Ridder;  Heer  Gerard  van  Soudenbalg;  Burgemeefter 
Adriaan  van  Rhyn;  desgelyks  Burgemeefter  Johan  van  Ny- 
veldt,  Johan  li'oudman ,  IVillem  oudman  ,  Hendrik  Lage, 
Adriaan  Sloyer,  en  Barent  van  Groenevelt '  met  de  andere 
burgers  handelde  hy  zacht  ;  maar  bragt  5-00  Hollanders  in 
de  Stadt.  Dat  baarde  op  niew  in  de  Utrechtfchen  een  quaadt 
vermoeden  ;  deshalven  fpanden  zy  met  eenige  voornaame 
perfoonen  t' Amersfoort  ,  vyanden  van  den  Biffchop ,  aan: 
Deze  quamen  by  nacht  met  eenen  hoop  volks,  en  wier- 

den van  de  Utrechtfchen  heimelyk  binnen  gelaaten  ;  maar 
dat  liep  niet  zonder  bloetftortinge  af:  Bijfchop  David,  in 
zeer  grooten  angft  ,  liet  de  gevangenen  los,  en  maakte 
met  hen  een  verdrag  van  dezen  inhoudt;  „  Indien  zyne 

„  party  d'overhandt  behielt,  zou  hy  hen  tegen  de  razer- 
„  nye  der  zynen  befchermen  ;  maar  in  geval  d'Utrecht- 
„  fchen  meefter  bleeven,  zouden  zy  hem  zulks  desgelyks 

„  tegens  hunne  felle  woede  doen.  D'  Utrechtfche  bur-  Didenh. 
gers  behielden  de  overhandt ,  en  zouden  gewis  Biffchop  o.HoU. 

doodtgeflagen  hebben,  indien  Heer  Jan  van  Mont-  Kron. 
foort  hem  niet, volgens 't beding, befchermt  had: dus  wierd 
hy  gevangen,  nadat  hy  de  Stadt  niet  langer  dan  17  dagen 
weer  bezeten  hadde.    Met  hem  geraakten  in  hechteni/Te 
Heer  Jakob  van  Cats,  Ridder ;  Heer  Arendt  van  Cats,  zyn 
broeder;  Herbert  va.n  Foreefl  ,  Schout  van  Alkmaar;  iVir- 
claas  Carré',  Capitein  van  Schoonhoven  ;  Gysbert  Pieterfs^ 
Bailjuw-  en  Burgemeefter  van  de  zelfde  Stadt  ;  Mr.  Dirk 
Uittermeer,  Vicarius  van  den  Aartsbiftchop  ,  en  meer  an- 

dere Hollanders ,  tot  125"  toe.    Biffchop  David  wierd  te 
Amersfoort  gevoert.    Die  van  Hollandt  baden  Maximiliaan,  Pontah. 
dat  hy  den  gevangen  Prelaat  wilde  verloflen,  en  des  Bif-  Geld. ge' 
fchops  oproerige  Stichtenaars  bedwingen.    Hy  zondt  veel  fibied, 
krygsvolk  voor  uit  ,   wierd  van  de  Hollanders  verfterkt,  ̂  
en  quam  in  Junius,  met  lócoo  mannen  te  Oudwyk  ,  een  f-  ̂^1- 
Kloofter  dicht  buiten  dei!Lzdr.Utrecht ,d\e  met  grof  gefchut  ̂ f' 
zeer  fterk  befchoten  wierd,  voornamentlyk  de  toorens,  ̂ ""-^'JT' 

en  poorten.    De  Hollanders,  ongemeen  op  de  Utrechtfchen  P'^'''*^ 
gebeeten ,  deeden  'er ,  buiten  des  Aartshertogs  kenniflc ,  eenen  l^^^'^n- 
hevigen  en  feilen  ftorm  op,  maar  wierden  met  groot  ver-  x'ro»^** 
lies  afgeflagen.  Onder  't  gevecht  riepen  d' Utrechtfchen :  ƒ 
Gy  Hollandtfche  verraders  ,  woud  gylieden  de  fladt  winnen  ̂   '  ' mofl  gy  nader  komen.    Zy  noemden  hen  verraders  omdat 
ze  de  Gedeputeerden ,  uit  de  ftadt  aan  Maximiliaan  gezon- 

den, om  met  hem  van  verdrag  te  handelen  ,  boven  vry- 
geleide,  valtgehouden  ,  en  Jonker  Ec^cr^  vanCleef  naar 
ter  Goude  ,   den  anderen  Burgemeefter  Soudenbalg  naar 
Schoonhoven ,  daar  hy  ftierf,  hadden  doen  voeren.    De  be-  O.  HolK 
legeraars  deeden  eenen  geweldigen  aanval,  eenmaal  ,  en  Kronyl^ 
andermaal,  op  de  bemuurdc  Weert, maar  wierden  kloek- /ssi^. 
moedig  afgeflagen;  in  den  derden  aanloop  ftaken  de  Ut- 
rechtfchen  zelfs  aenige  huizen  in  brandt,  om  de  vyanden 

door  den  fmook  ,  rook  ,  cn-vlam  ,  te  meer  fchade  te  "'^ 
doen ,  en  te  beter  af  te  dryven  ,  doordien  de  windt  naar  ̂  
hen  toe  waeide ;  maar  ter  quaader  uure  keerde  de  windt , 
en  was  de  Burgers  zeer  nadeelig  ;  zoo  dat  de  Hollanders 
den  29  Julius  1483  meefter  van  de  If^ecrt  wierden  ;  maar 
die  raakte  door  den  aanhoudenden  brandt ,  die  twee  da- 

gen duurde,  t'eenemaal  in  d'  aftche.  Vermits  nu  die  van. 
Utrecht  zich  onophoudelyk  in  de  wapenen  moften  houden , 
wierden  en  bevondenze  zich  eindelyk  ganfch  afgemat : 
traden  daarom  met  Maximiliaan  tot  verdrag  ;  die  den  16 
September,  als  Overwinnaar,  zynen  intogt  hmnenUtrecht 
dccde.  De  Stadt  moft  duizent  Soldaaten  inncemen,  doch 
ten  laftc  van  de  Hollanders,  die,  toen  zy  meenden  Utrecht 

Ee  in 
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ia  eeuwigen  eigendom  te  7 uilen  lioudcn  ,  de  Catharyne 

Ptfor/ dccdcn  oingra-.iven,  cn  van  binnen  de  lladc  bcbol- 
werken,  daar  ic  hondcrt  duiienden  guldons  toe  mollen 
uitlchieten;  welk  geldt  v.y  echter  wel  bellcedt  rekenden, 

vermits  ty  nu  meeUer  van  l^cn-iht  waren,  en  hoopten  "te 
lullen  blyven.    Maar  het  ging  verre  buiten  hunne  giflm- 
gc.    In  het  jaar  1489.  veroverden  AcVtnchtfche  burgers  de 
Cath.irync  Puorf  weder  llormenderhant ,  cn  dreven  de  Hol- 

/.iwi^r/wcg,  die'er  ïoo  veel  geldt  en  volk  vergeefs  aan 
gefpilt  hadden.    Na  dat  BiJ/cbop  D.ivid  van  Bitrgumlü» 
veertien  jaaren  htng  den  Billchoplyken  rtoel ,  onder  7.00 
veele  onrullen,  bezeten  had,  is  ny  eindelyk  in  hetKalteel 

van  H\k  te  DtinrJ}ede,  in  't  jaar  1496.  overleden.    Hy  be- 
vondt  dat  7eer  veele  ongcleerden  met  gecllelykc  ampten 
begiftigt  wierden,  dies  wilde  hy  daar  in  voorzien:  Hy 
oiitboodt  ten  dien  einde  alle  de  Üiakonen,  Onderdiako- 

neu,  Priellers,  &c.  des  geheelen  .SVu/)^/ voor  zich ;  toet- 
(ie  hunne  bequaamheit,  en  vondt  by  dien  ganlchen  hoop 
ïulk  eene  onweetenheit  in  het  gcclklyke,  dat  hy  hen  alle 
van  hunne  bedieningen,  behal  ven  drie  alleen, alzette.  "Die  de 
anderen  ingedrongen  hadden  ,  droegen  hem  voor,  „dat  dit 

„  afzetten  eene  grootc  kladde  en  fchande  voor 'tóV/V/;/!  van 
„  Utrecht  was,  vermits  hy  van  300  daar  in  zynde Priefters , 

„  drie  alleen  in  hunne  ampten 'liet  blyven,  en  alle  de  an- „  deren, als  onbequaamen,  vcrllietrdat  de  hedenda.agfche 

„  tydcn  ̂ Qcnc  PaHluJJ'en  m  HieronymuJJcn  meer  uitleverden  , 
&€.  Maar  hy  antwoordde  hen.  ̂ ^IkeifchegceneV AXiLiUS- 
„  SEN  mch  HIERONYMUSSEN,  doch  wil geem  Ezels 
„  -voor tneufche» door  laatcngaan.  üudt  geworden ,  wierd  hem 

p.  tl  Dl-  gcraaden  eenen  Coadjutor  te  neemcn,  om  zich  te  verligten 
denk.  de  in  zyne  Kerke,  en  andere  pligtplegingen  :  maar  hy  wees 
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den  raadtgeever  daar  mede  af:  ,,  Het  voorbeeldt  van  S.  An- 
thonis  leert  my  zulks  niet  te  doen ;  vjant  die  II.  Man  wierd 
niet  veel  meer  geacht nadat  men  hem  den  niewen  S.  Rochns 

„  toegevoegt  hadde.  Hy  was,  naar  tydts  gelegentheit,  rede- 
lyk  wel  in  de  H.  Schrift  ervaarcn.  In  zynen  ouderdom 
wierd  hy  in  de  zinnen  wat  verduizclt,  en  zeer  zwak  van 
geheugenille,  zoodanig,  dat  hy  heden  dit,  morgen  wat 
anders,  ja  zelfs  het  tegendeel  beval.  Hy  was  van  eenen 
traagcn  en  zeer  droomigen  aardt,  zonder  levendigheit van 
geelt  ,  of  wakkerheit  in  zyn  bedryf  en  gebeerden:  legt 

'binnen  If^yk  te  Duurjlede  begraaven. 
<»  In  de  Befdiryvinge  van  't  Batavia  5<ifr<7,komt  dit  geval  eenig- 

zins  anders  voor,  namelyk,  dat  Biffchop  D^jv/igeene  Geeftelyken 
afzette,  aireede  in  de  Kerkelyke  bedieningen  'beveftigt  ,  maar  dat 
hy  7.00  een  groot  getal  van  Vervvachtelingen,  dat  is,  die  naar  deze 
ampten  Honden,  als  hier  word  gemeldt,  niet  wilde  aanneemen; 
waar  over  hem  Erajmus  een  lofFelyk  getuigenis  geeft,  dat  wy  hier 
tot  voldoeninge  der  niewsgierigen ,  van  woordt  tot  woordt  laaten 
volgen. 

Het  zal  niet  ondienflig  zyn,  zoo  fpreekt  Erafmus  hier  ter  plaatze, 
te  verhaalen  wat  dat  aan  Dav:d ,  voer  hecne  BiJfchoi>  van  Utrecht , 
en  zoon  van  Philips  den  Goeden,  is  wtdervaaren.  Hy  rvas  een  zeer 
geleerd  man ,  en  vjel  ervaaren  in  de  Godtsgeleertheit  ,  het  ivelke  in 

EdeLluiden  ,  en  voornamentlyk  in  BijJ'choppen  van  dat  Landt jchap , die  tot  de  ooren  toe  in  de  beflommernilJin  der  tydelyke  goederen  Jlee- 
ken ,  voor  eene  zeer  zeldz-aame  zaak  moet  aangezien  worden.  Hy  had 

verftaan  dat  'er ,  onder  zoo  groot  en  getal  van  Wyeliri^en  ,  zeer  weinige in  de  wetenjchappen  geoeffcnt  naren.  Hy  heeft  dan  de  waar  heit  der 
zaake  nader  willen  onderzoeken.  Hy  doet  in  de  zaal ,  daar  zy  on- 

derzocht zonden  worden,  een  (loei  voor  zichtelven  zetten  :  en  het  ft 
hen  allemaal ,  een  voor  een,  vraagen  voorgedraa^en  naar  mate  van 
het  wydzel  daar  zy  naar  flonden.  Den  gecncn  die  Onderdiakens  zou- 

den ziordcn,  jlelde  hy  iigier  vraagen  voor  ;  den  geenen  die  Diakenen 
vdltlen  worden ,  v.at  zwaarder :  maar  die  naar  het  Prieflerdom  fton- 
den,  motften  op  Godtkundige  vraagen  ant-voorden.  Wilt  gy  weeten 
hoe  dat  het  is  afgeloofen?  Hy  heeft  ze  altemaal  afgeweezen  op  drie  na. 
Die  het  opzicht  over  zulke  zaaken  hadden  ,  meenden  dat  het  een  fchan- 

de voor  de  Kerke  loude  zy»  ,  indii^n'er  maar  drie  gewydt  wier  den. 

D  AV 
In  het  Leven  van  den  gedachten  BifTchop  vindtmen 

ook,  in 't  gemelde  Werk ,  aangetckent,  hoe  d' Utrecht- fchen  ,  in  den  ban  door  Billchop  David  gedaan,  het  00- 
gc  llocgen  .op  Engetberttts     broeder  van  den  Hertog  van 
Kleef,  een  edel  jongeling,  omtrent  18  jaaren  out,  en 
noch  baardeloos,  wiens  geleerdheit  of  llichtelyke  zeden 
noch  niet  veel  geruchts  gemaakt  hadden,  dien  zy  de  re- 
geeringe  van  het  Stift  hebben  opgedraagen  ,  te^  lydt  toe 
dat  Billchop  David  afllant  zoude  doen  van  zyne  waardig- 
heit,  of  zou  afgezet  worden ;  waar  over  niet  luttel  be- 
weeginge  isontltaan,  tot  dat  de  Paus ,  de  zaak  van  Bif- 
fchop  David  opneemende,  eenen  fcherpen  Vermaanbrief 
aan  dezen  Engelbregt,  en  alle  de  Burgemeefters  van  Ut- 

recht heeft  gezonden  ,  onder  bedreiginge  van  den  hoog- 
llen  vloek  en  ban,  indien  ze  langer  weigerden  hunnen 
wettigen  BifTchop  te  gehoorzaamen.    Deze  vermaning 
fcheen  in  't  ccrfte  wel  wat  vat  op  de  gemoederen  te  heb- 

ben, doch  nadcrhant  kreunden  zich  de  Hoofden  der  op- 
roerigen,  noch  aan  Paulfelyken  ban,  noch  vloek,  noch 
interdiélie  ;  waar  na  bykans  alle  Kerkelyke  dienüen  ia 

de  Stadt  zyn  gefchorll  ,  cn  alles  overhoop  en  in  verwar- 
ringe  is  geraakt.    Engelbrcgt  ook  ,  om  te  beter  de  bur- 
gery  in  te  neemen,  cn  't  krygsvolk  op  zyne  handt  te  Icry- 
gen  ,  heeft  veele  zachtmoedigheit  getoont,  cn  zelfs  ver- 
Icheide  overloopers  tot  zynen  vyandt  David  wéér  in  ge- 

nade ontfangen.    ündertuffchen  bemagtigde  Engelbregts 
volk  de  ftadt  Utrecht,  in 't  jaar  1483.  waar  op  hy  van 
Amersfoort  naar  Utrecht  trok  ,  den  Biflchop  gevangen 

nam  ,  op  eenen  wagen  {Heda  fchryft  op  eenen  miftwa- 
gen)  zette,  en  naar  Amersfoort  voerde  ,  daar  hy,  tot  op 
zyn  hemde  toe  uitgefchudt  ,  in  het  Kloofter  van  S.  Aga- 
tha  wierd  bewaart ;  doch  kort  daar  na  weder  uit  deze  ge- 
vangkeniflfe  geflaakt ,  en  in  't  bezit  zyner  waardigheit  her- 
ftelt;'t  geen  hy  Maximiliaan  van  Oojlenryk,  en  deKabeljaus- gezinde  Hollanders  had  te  danken;  ja  zyn  gezagh  ,  zegt 
tV'  Heda.,  is  zoo  hoog  opgeftegen ,  dat  hy  alles  befchik/e 

naar  zyn  eigen  welgevallen ;'t geen  zoo  verre  ging, dat  hy zelfs  de  Magiftraat  naar  zyn  goedtdunken  aanltelde,  d.iar 
't  recht  van  de  verkiezinge  der  Overigheit  langen  tydt  aan 
d' Utrechtenaars  zelfs  gelLaan  hadde. 
DAVID,  (JAN)  een  Hollander, en  vermaart Vrybui- 

ter  der  XVII  eeuwe  ;  naar  Jamaika  geweken  ,  behaalde 

hy  grooten  buit  op  de  Spanj aarts,  en  verrichtte  Üoute  daa- 
den.  Hy  had  maar  90  mannen  binnen  zyn  boordt ,  en 

dorft  beltaan  de  ftadt  Grenada,  op  den  oever  van  't  Meer 
Nicaragua  gelegen,  daar  ten  minllen  800  welgewapenden 
in  lagen ,  te  pionderen ,  waar  uit  hy  eenen  grooten  roof 
wechvoerde. 
DAVID  JORIS  :  Hy  word  gerekent  onder  de  grouwe- 

lykfte  ketters,  en  daarom,  wegens  de  fchrikkelykheit  zy- 
ner hcilloozeleerftukken,DE  DUIVEL  VAN  DELFT 

genaamt ;  omdat  hy  daar  geboren  was.  Hy  had, door  de 
kunft  van  glasfchilderen ,  taamelyke  middelen  by  een  ver- 

gadert, en  zich  eenen  aanhang  en  naam  gemaakt,  daar 
door  hy  veel  geldts  trok  en  zich  prachtig  hield.  Hy  was 
eerrt  van  de  Gezindheit  der  Mennoniten  geweeft  ,  en  van 
Obbo  Philips  herdoopt,  die  hem  naar  Delf  zondt,  om  daar 
te  prediken,  en  te  herdoopen.  Middelerwyle  bedacht  hy 
eene  niewe  zeer  fnoode  kettery,  om  zich  te  verheffen, 
en  van  de  menfchen  voor  wat  groots  geacht  te  worden. 
Hy  noemde  zich  den  zevenden  Engel  des  Heeren.,  den  Geeji 
Godts^  van  Godt  verkoren  om  d' aarde  te  verniewen  ,  te 
zuiveren,  en  het  oordeel  te  houden  :  een  Profeet  wiens  ge- 
lyken nooit  geweed  was,  noch  ooit  komen  zou: den  gee- 
ilelyken  Z)«w<i  voor  de  menfchen,  door  den  rechten  waren 
Geeft  opgewekt,  om  der  Heiligen  licht  te  zyn;  wiens 
fchriften  men  ontfangen  moft,niet  als  van  menfchen  han- 

den, door  de  Geleerderi  van  de  w^ereldt ,  maar  gekomen 
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in  plaats  van  drie  hondert.  De  Bijjchop  ,  zynde  van  eenen  vuttrigen  \  uit  de  hooge  fchoole  des  H.  Gecfts,  van  eenen  jonger,  ofdif- 
aardt,  antwoordde,  dat  het  noch  grooter  fchande  voor  de  kerke  zoude  \  cipcl en  geboorte  Godts  van  den  Hemel  ,ó.\C  het  eeuwig  leven. 
zyn,  indien'er  ezels,  ja  botter  als  e-.els,  voor  menfchen  wier  den  in- 
gelaatcn.  Maar  die  daar  eenig  voordêel  gewoon  waren  uit  te  trekken, 
drongen  noch  al  tegen  hem  aan ,  dat  hy  xyn  vonnis  doch  wat  zoude 
verzachten  %  en  dat  hy  mofl  denken  ,  hoe  dat  'er  in  deeze  eeuwe  geene 
Pau'.uffen  of  Hieronymujfen  komen  opfchieten  ;  dat  men  ze  zocdanij 
tnofl  aanneemen  als  ze  by  deeze  tyden  gevonden  wieiden.  De  B'ffchop 
bleef  op  zyn  fluk  noch  al  ftaan  ,  en  zeide  dat  hy  juifl  geen  Paulttffen , 
of  Hieronymujfen  begeerde  te  hebben ,  maar  dat  hj  zullie  ezels  voor 
geen  menfchen  zoude  aanneemen.  Zoo  waren  ze  dan  gedwongen  het 
lefie  [lormiuig  in  't  werk  tefiellen:  enzy  zyn' er  ook  toegekomen.  Wat is  dit  geweefi!  Indien  gy  ,  zeiden  zy  ,  op  dien  voet  meent  voort  te  gaan  , 
moet  gy  onze  wedden  verhoogen :  anders  is  het  ons  onmogelyk  zonder 
zulke  ezels  te  beftaan.  Dit  jiormtuig  heeft  de  kloekheit  des  Bijfchops , 
die  zoo  pal  had  geflaan  ,  ter  aarde  gevelt.  Kochtans  kon  het  zelve 
jiormtmg  op  veelerkande  manieren  afiewetzen  worden.  Hy  had  maar 
re  zeggen :  de  wedden  worden  u  niet  gesteven  om  uwe  overdaadt  ett 

groot sheii  in  te  volgen ,  maar  om  'er  matiglyk  op  te  leeven ,  en  daar  toe zyn  groot  genoeg.  Doch  dan  hadden  zy  den  Biffchop  mijfchien  met 
gelijke  munt  honnen  beiaalen ,  wien  de  kerkelijke  inkomjien  ook  maar  ge- 
geeven  vjorden  om' er  enkelijkvan  tebeflaan  ,niet  om' er  eenen  vorfielijken trei»  op  te  houden.  Hy  had  dan  edelmoediger  konnen  antwoorden: 
Indien  u  l.  iets  r.oodigs  ontbreekt ,  zal  het  van  tenen  anderen  kant ,  al 
ware  het  zelf  van  mijne  inkcmjten ,  vergoedt  viordm ;  alt  mn  maar 
it  kirk  door  zulke  et.tls  niet  laat  orttteren. 

het  morgenlicht  des  eeuwigen  daags  gezien  heeft  :  daar- 
om moft  men  het  koftelyk  achten, en  boven  alle  wereldt- 

fche  fchatten  houden.  Chriftus  was  zyn  Voorloper  ge- 

weeft.  Het  luidende  woordt  van  Chriftus  had  in  't  begin- 
fel  zyn  gehoor  en  glans  ;  doch  was  nu  doodt,  endoor 
een  ander  beter  en  niewer  tydt  veroudert,  vermits  de  ver- 
fchyninge  eens  meerderen  Gcefts,  die  hooger  kracht  by 
zich  heeft,  beter  dan  dit  kinderlyk  woordt  fpreekt.  Mo- 
fes  was  in  den  Voorhof ,  Chriftus  in  V  Heilige  ,  Hy  in  V  aller- 
Heiligfle enz.  Hy  ontkende  alle  werkingen  der  Engelen 
en  Duivelen,  en  fchoof  het  beginfel  der  zonde  alleen  en 

geheel  op  den  menfch,  zeggende,  dat  de  Duivels  niöt  an- 
ders waren,  dan  der  menfchen  booze  opinien  en  begeer- 

ten :  tartte  den  Duivel  uit,  om, zoo  hy  iets  vermogt,  te- 
gens  hem  op  te  koinen,  en  zyne  magt  aan  hem  te  toonen. 
Naderhant  hebben  anderen  de  mifdragt  en  't  wanfchepzel 
van  dezen  gruwelyken  menfch  ,  die  zich  boven  Chriftus 
verhefte,  weer  voor  den  dag  gehaalt,het vreeffelyk  mon- 
fter  wat  opgefmukt  en  een  niew  gewaadt  omgehangen. 
Maar  fchoon  dees  David  Joris  niet  gelooven  wilde  dat 
*er  Duivels  waren  die  iets  verrichten  konden  ,  en  hen 
had  uitgedaagf,  heeft  hy  echter  (toen  in  een  zwaar  onwe- 
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DAV  DEC 

der  ïyn  huis  teB/tfel,  op  eene  wonderlykc  wyze,omverre 

geworpen  wierd)  200  verfchrikt  gewec-ft,  dat  hy  by  hel- 
deren dag  niet  alleen  derft  xyii ;  gedurig  in  angll  zynde, 

dat  de  booze  Geeft  hem  op  de  hielen  zat.  Toen,  onder 

de  zwaare  vervolginge  der  R-  Katholyken  tegen  d'Onroom- 
fchen ,  het  David  Jurts  in  de  Nederlanden  te  heet  viel ,  be- 

gaf hy  zich  met  zyn  ganfche  huisgezin  ,  en  eenigcn  van 
zynen  aanhang,  naar  Bajel,  in  'tjaar  ij'44.  gaf  daar  voor, 
dathy  wegens  hetH.Euangeliezyn  vadcrlandt  had  moeten 
verlaaten.  Hy  kocht  binnen  die  Stadt  veele  huizen, 
wierd  voor  een  eerlyk  man  gehouden  ,  vermits  hy  uit- 

wendig zich  fchoon  vertoonde  :  zynen  naam  had  hy  in 
Johan  Bruck  verandert;  met  verbodt  aan  den  zynen,  van 
hem  ooit  David  Joris  te  noemen  :  gaf  y.ich  voor  eenen 
grooten  Edelman  uit  ,  en  toonde,  of  hield  byna,  eenen 
Vorftelyken  ftaat;  dat  hy  doen  konde,  vermits  zyne  be- 
gunftigers,  en  de  verleidden  van  hem  in  de  Nederlanden , 
geldts  genoeg  aan  hem  zonden  :  welke  bedrogenen  hy  ook 
gedurig  in  hunne  dwalingen  verfterkte  ,  en  door  brieven 
grootc  beloften  deede  van  eenen  gelukkigen  uitgang,  en 
andere  wondere  dingen.  Toen  hy  12  jaaren  lang  te  iS^?- 
/f/gewoont  hadde,  ftierfhyden  23  Augultus  i^^ó.  Maar 
toen  zyne  gruwelen  daar  openbaar  wierden,  heeft  de  Ma- 
giftraat  zyne  beenderen, in  het  jaar  15- 5-9. doen  opgraaven, 
en  t'zamen  met  zyne  boeken  verbranden.  Niet  weinig  wa- 

ren zyne  aanhangers  daar  over  verbaaft;  want  zy  hadden 
hem  voor  onfterliyk  gehouden  :  hy  had  hen  ook  ,  toen  hy 
zyn  eindt  zag  naderen  ,  vvys  gemaakt  ,  dat  hy  fterven 
moft  ,  om  daar  na  weer  op  te  ftaan  ,  en  dan  wonderbaare 
dingen  uit  te  voeren,  &c.  Hy  had  ,  als  gezegt  is,  den 
zynen  zeer  fcherp  verboden  hem  David  Joris  te  noemen  ; 
en  daar  by  te  ontdekken,  van  wat  ftaat  hy  te  vooren  ge- 
gcvveeft  was  ;  ook  geene  artykelen  zyner  leere  aan  de 
Zwiizers  te  openbaaren;  omdat  die  Natie  te  bot,  en  niet 
bequaajn  was  ,  om  zyne  verborgentheden  te  begrypen. 
De  inhoudt  van  zyne  leere,  boven  't geene  alreeds  gezegt 
is,  beftont  voornamelyk  daar  in  :  Dat  al  wat  Godt  tot 

noch  toe  door  Mofes,  de  Propheeten ,  Chriftus,  d'Apof- 
telen,  en  d' Evangeliften  ,  in  de  boeken  des  Ouden  en Niewen  Teftaments,  bevolen  had,  onvolmaakt  en  onnut 
was,  om  de  waare  zaligheit  te  bekomen;  alleenlyk  ftrek- 
kende  tot  tuchtiging  ,  en  kinderlyken  dwang  ,  om  de 
menfchen  in  hunnen  fchuldigen  pligt  te  houden  ,  en  op- 

dat ze  tot  geene  fchendbedryven  zouden  uitbrceken :  Maar 
zyne  leere  had  eene  volkome  kracht  om  zalig  te  maa- 
ken,  alle  die  haar  aannamen  :  want  hy  was  de  waar- 

achtige David;  Chriftus  in  den  Geeft;  en  de  geliefde  des  Va- 
dersin  wien  de  Vader  zyn  welbehagen  hadde:  geboren 

niet  uit  Vleefch,  maar  uit  den  Geeft,  om  't  huis  Ifraëls 
in  den  Geeft  op  te  rechten  ;  niet  door  kruis ,  lyden ,  doodt , 
naar  het  voorbeeldt  van  Chriftus  menfch,  maar  door  lief- 

de en  den  Geeft,  gelyk  hy  was  Chriftus  Geeft  ,  of  in  den 

Geeft  •.'Z\q  lyn  IVonderloek , in  folio  gedrukt ,  en  andere  zyne Schriften.  Tegen  dezen  fnoodcn  ketter  heeft  een  andere 
dwaaigeeft,  Diri  Volkerts  Koor:?hart,  gefchreven. 
DAVID  KOORNWINDER,  Secretaris  van  Berckel. 

Hy  was  deelgenoot  en  mede-belegger  om  Prins  Maurits 
van  Oranjen  te  vermoorden  ;  t'zamen  met  Reinier  van 
Oldenbarnevelt Heer  van  Groenevelt,  IVillem  van  Olden- 
harnevelt.  Heer  van  Stoutenburg,  Adriaan  Adriaanjen  van 
Dsk  ,  Secretaris  te  Bleiswyk  ,  Adriaan  vander  Dujfen, 
Adriaan  en  Jan  Blanfart,  Henrikus  Slatius ,  gewezen  Predi- 

kant te  Bleiswyk ,  en  meer  anderen.  Hy  raakte  in  han- 
den vande  Jurtitie ,  en  wierd,  als  Cri-men  Lcf<£ Majeftatis  be- 
gaan hebbende,  gevonnift  om  met  den  zwaarde  geftraft 

te  worden,  zyn  lichaam  in  vier  quartieren  te  verdeelen, 

om  op  de  vier  hoeken  van  's Gravenhage  gehangen,  en  zyn 
hooft  op  een  ftaak  gezet  te  worden,  breeder  te  zien  in  de 

Sententie  ̂ s  Honfs  van  Holiandt,  van  den  f  May  1623.  Het 
beieidt  van  den  aanfias,  d'ontdekkinge ,  enz.  zie  op  OL- 
DENBARNEVELDT  (REINIER  w»,  en  WILLEM 
van).  Toen  hy  op  het  Schavot  quam  ,  zei  hy  tegen  de 
omltandcrs:  l-Vel  te  recht  zegt  d' A poft  el  Paulus  ;  die  ftaat, 
zie  toe  dat  hy  niet  valle :  Ook  zegt  de  Profeet  Job  zeer  wel; 

dat  'de  menfch  de  ongerechtigheit  }>:zvje!gt  als  een  vifch  het  wa- ter :  Beide  deze  Spreuken  hebbe  tk  aa»  my  zelf  waarachtig  be- 
vonden. Daarom,  beminde  Burgers ,  bid  Godt  Almachtig  dat  hy 

ms  m)ne  zonden  vergeeve;  en  indien  ik  U L.ietshehbe  misdaan 
wilt  my  zulks  ook  vergeeven.  Daar  op  riepen  eenigen  uit  den 
hoop,  ja,  ja.  Voorts  zeide  hy  ,  zoo  gy  my  ook  iets  hebt 
misdaan,  dat  vergeeve  tk  u  van  harten.  H^ilt  een  Chriftekk 
gebedt  voor  my  helpen  doen.  Daar  na  liet  hy  zich  hooren. 
Hier  mede  begeeve  ik  my  tot  Godt;  knielde  vervolgens  ne- 

der, waar  op  de  Beul  hem  't  hoofdt  afdoeg,  en  't  overige van  de  fententie  aan  hem  wierd  voltrokken. 
DECEM  MANSI,  is  een  Dorp  met  een  moerige 

ftreek  landts  van  omtrent  twee  uuren  gaans  ,  van  Utrecht 
af  Noordtwaarts  aan  ,  langs  den  rechten  oever  van  de 
Vecht;  wiens  rechtsgebiedt^  de  Kerke  van  Utrecht  ver- 
fchuldigt  is  aan  den  eedt  die'  haarenProoft  in  het  jaar  12S9 
deede ,  tegens  de  Heeren  van  Abkou.  Hedendaags  word 
hei  Tienhoven  genaamt  (Zie  verder  op  TIENHOVEN. ) 

Houv0 

H.  V. Kr.  I  r>. fol  79. 

DED  DEE  DEK  DEL  iip 
DEDDINGE  BUURTE,  eene  aanzienlyke  Buurt  in 

de  VriefcheGrietenye  Stellingajerf  Oofteindc ,  onder  'tQuar-  ̂ „/j, 
tier  der  Zevenwolden ;  behoort  aan  't  dorp  Oldcberioop. 
DEDGUM,  een  Dorp  in  de  Vriefche  Grieten ye  IVon-  i^^^ 

feradeel,  onder  't  Quartier  IVeftcrgoo  ;  heeft  kerk  en  Pre- 
dikant, in  gcnootfchap  met  'ricrkwerd,  onder  de  Claffis van  Bolsivert. 

DEENEMARKEN,  by  verbaftering  nu  gezegt  Z)^»?- 
merik,  een  Dorp  in  't  Sticht  Utrecht;  zie  op  i) EMME- 
RIK. 
DEENEN,  en  andere  Noordtfche  Volkeren,  gezegt 

Noormannen  ,  die  dikmaals  met  groot  gewelt  vreellclyke 
verwoeftingen  in  deze  landen  hebben  aangerecht  ;  ook 
verfcheide  Colonien  aangeftelt  en  opgerecht;zie  NOORD- 
MANNEN. 
DEESE ,  of  D  E  S  E ,  eene  Rivier  in  deze  Nederlanden ; 

zie  DIE  SE. 

DEESEN,  of  DESEN,  een  Gelderfch  Dorp  in  Maas- 
en  H'^ael.  Toen  geheel  Gelderlandt  en  't  Graaffchap  Zut- 
phen,  in  't  jaar  i5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens 
opgelcgt  was,  moft  het  Quartier  vanNiewmeegen,een  der 
vier  Quartieren  van  dat  Vorftcndom  ,  daar  in  draagen 
24342  guldens :  In  die  fom  wierd  Maas-lVaal ,  een  der 
zes  verdeelingen  van  't  Nymeegfch  Quartier,  op  3896  gul- 

dens geftelt:  daar  in  moft  het  dorp  Defen,  t'zamen  met 
Afforden,  twee  van  de  21  of  22  Dorpen  van  Maas-lVaal, 
321  guldens  8  ftuivers  4^  penning  opbrengen.  In  de  ver- 
deelings-lyft  ftaat  Afforden  voor  Defen  gezet. 
DEK  AM  A,  een  Staat,  enz.  in  de  Vriefche  Grietenye  Winfem. 

Baarderadeel,  onder  't  Quartier  li''eftergoo ,  iu  't  Dorp  IVey- dum. 

DELDEN,  een  open  Stecdtje  in  Nederlandt ,  in 't  J.deK. 
Zuidt-oofterdeel  van  Overyfj'el ,  en  in  't  Zuiderdeel  van  Dióllon. Twent,  omtrent  anderhalf  myl  van  Defhede;  plagt  eene  Geogr. 
goede , alhoewel  klecneStadt  te  zyn, van  taamlyken koop-  p-^ig. 
handel :  maar  die  is  zeer  afgenomen  in  den  oorlog  van  den  Guicc. 
Staat  tegen  Spanje»;  omdat  deze  Stadt  altydt  den  doortogt  M  158. 

van 't  krygsvolk  ,  zoo  van  d'eene  als  d' andere  party,  Petit 
zonder  tegenweer  te  konnen  bicden,  onderworpen  was.  ̂ ederl. 
DELF,  DELFT,  eene  Stadt  in 't  Zuidt-oofterdeel  van  ̂ M'- 

Hollandt ,  Hooftftadt  van  de  omleggende  landtftreeke , /'^S9- 
Dclflandt  genaamt  ;  is  de  derde  in  ordre  en  ftem,  onder 

de  ftemmende  fteden  van  Hollandt :  eene  fraaije  welbe-  f.'^^"^ 
bouwde,  echter  niet  heel  oude  Stadt ;  vermits  zy  als  ftadt,  „'  "* 

van  hare  wiege  af  tot  nu  toe  ,  niet  veel  meer  dan  zes  ̂ ^j^g"^ hondert  jaaren  tellen  kan.  Echter  is  het  t'eenemaal  waar- 
fchynlyk,  indien  niet  volkomen  gewis,  dat 'er  al  lang  te 
vooren  een  Dorp  is  geweeft  ;  doch  daar  van  hier  na 
breeder.    Corbulo  ,  Veldtoverfte  der  Romeinen,  liet  om- 

trent vyftig  jaaren  na  Chriftus  geboorte,  om  zyn  krygs- 
volk werk  te  geeven,  eene  graft  Fofta  Corbulonis,  de  Grajt 

van  Corbulo  gtnoemt,  graaven  ;  teneinde  hy  den  Rhyn  in 
de  Maas  mogte  leiden.  Hy  bouwde  daar  ook  eene  Vefting  muvt 
of  Sterkte  by  de  Fleet  of  Vliet ,  welke  naam  door  langk-  H.V.Kr. 
heit  van  tyden  in  Delft  verandert  zoude  zyn.    Dit  word  i  -D. 
wel  by  eenigen  dus  geftelt  ;  maar  't  is  te  verre  gezocht, /•  4?- 
om  daar  den  naam  van  daan  te  haaien:  het  zou  nader  by-  Schotan, 
komen,  dat  het  dien  naam  wel  van  een  oudt  adelyk  Ge-  K">nyk 
flacht  in  Hollandt,  van  Delf  genoemx.  ,  dat  lang  uitgeftor-  """" 
ven  is,  zou  konnen  gekregen  hebben  ,  of  den  naam  aan-^"'"  ̂ 5- 
Delf, toen  het  noch  maar  een  Dorp  was ,  van  dat  geflachte, 
of  iemant  van  het  zelve,  gegeeven  zyn.  Men  vindt  van  dit  s.van 
geflacht  nergens  meer  gemeldt ,  dan  in  zekeren  Giftbrief  ijeuw, 
van  twee  hondt  landts,  van  vrouwe  Ada,  Markgravinne  Batav. 
van  Brandenburg ,  aan  de  Abdye  van  Rhynburg  in  het  jaar  ■''^«A- 
1205'.  gefchonken:  waar  in,  onder  meer  andere  Edelen,  f"^-  'pr» 
als  getuigen  ftaan,  Diderik\3.n  Delf,  en  zyn  broeder;  al  iJem 
't  ander  van  Vleet  is  zonder  zekerheit,  en  enkele  giffinge  :  s.van 
vermits  het  ongewis  is,  waar  deze  Fo//rt  Corbulonis,  daar  Leeuw. 
Tacitus  van  fpreekt,  eigentlyk  geweeft  zy;  (zie  op  FOS-  Tadmt 

SA  CORBULONIS)  ik  laate  ftaan,  eene  Sterkte,  daar  /''^-XI. 
niet  van  gerept  wordt,  waar  by  of  omtrent  die  gcbouwt  -^nnal. 
zoude  zyn.    Uit  de  Oude  Hollandtfche  Hiftoryichryvers  ^o* 
blykt,  dat  Hertog  Godefried  van  Lotharingen  (  Govert  met 
den  Bult  gemeenlyk  gebynaamt)  nadat  hy  door  toedoen 
van  Miniem,  Biffchop  van  Utrecht ,  den  jongen  Grave  Di- 
derik  den  V.  van  Hollandt,  nevens  zyne  moeder  ,  Vrouwe 
Geertruid ,  en  zynen  ftiefvader  Robert  de  Vries  ,  uit  het 
bezit  gedreven ,  en  Hollandt  zich  zeiven  geweltdadig  toe- 
geëigent  hadde,  deze  Stadt  gebouwt  heeft.    De  Oude  Hol-  OuJe  a. 

landtfche  Kronyk,  fpreekt  aldus.  „        l^tXtOg  Üan  Xotl)a=  Kronyk' ringm/  .  .  .  fiuiöcertic  tufTdjcii  öe  tioipm  iftiiSiuuft  tn  fi(>i- 
(Dücc  J»ri)ic  eene  <§>raöt/  bie  tju  nóemöe/  m^- 
be  /  niet  üerrc  bnireti  bie  5»taDt  /  een  ïtadcri/  baac  Ijp  op 
ÏUOOnbe.  Scriverius  merkt  daar  op  dit  aan  ,  en  zégt  : 
„  Alhoewel  de  Rymkronyk,  en  andere  Oude  Schryvers, 
„  daar  geen  gewag  van  maakcn,  durve  ik  dit  nochtans 
„  van  geene  onwaarheit  befchuldigen  ,  terwyle  het  een 
„  oudt  gevoelen  is,  en  ik  het  ook  in  eene  Oude  Kronyk 
„  vinde  ,  op  franchyn  gefchreven  ,  en  Florarium  tempa- 
„  r«»?  genaamt,  luidende  aldus :  ///V  G  O  D  E  F  RIDUS , 
„  ut  in  ̂ uodam  Chroni  legitur^  primns  <edificavit  oPpidum  de Ee 

DELFT, 



Striwr, dJnt.  op 
d'OuJ» 

HM.Kr. 
fol.  »6}. 

iiö  DEL 

„  DELFT,  &c.  Qjio.t  ('ppUum  po(l  modjtm  WILHEL- 
„  MUS  REX  ÜERMANl/E  COMES  HOLLAN- 
„  DiyE  irieliorm'it  ij\i/K'pi;i  .ii':t ,  cortfcreiis  ipjis  prima  ipforum 
„  privikj^ia  ̂   pUb'fclta.  Dat  is :  Decze  (iodcfried  was  dc 
„  eerrtc  die  dc  (ladt  Delft  opbouwde,  en?..  Welke  Stadt 
„  naderhant ///7/;w,  Komtig  \  m\  DuitfcblaMdt  ̂   cn  Grave 
„  van  HollMi.lt,  vcrbeeterc  cii  vergroot  heeft,  ook  met 
„  Privilegiën  en  Keuren  begiftigt.,,  IV.  ILcLi  komt  daar 
mede  over  een  ;  „  ILrtog  Go.L-%<.wrt  (  icgt  hy  )  tot  eenen 
„  gerullcn  vrede  gekoomèn ,  iHchtte,  om  dc/.e  heerfchappy 
„  aan  hem  cn  ïyne  erfgeiuiamcn  eeuwig  vall  te  maaken, 
,,  tulichcn  de  dorpen  Kyswyk  en  üitdcrfihte eene  Stadt 
„  met  een  xeer  llcrk  Slot  ,  en  noemde  ze  Dclfi.,  welke 

naderhant  van  Grave  IrVillcm  ,  die  ook  Roomfch  Koning 

„  was,  vermeerdert,  vergroot,  en  met  Keixerlykc  wet- 

„  ten  en  ordonnantiën  vereert  is.  Am  Bttchciius  merkt'er 
^■^'ur'n  "P  ̂ ^'^  •  alhoewel  dit  de  gcmcenc  mceninge  is  ,  weet 

'  echter  broeder  Melis  Sloke  niets  van  deze  fundatie  ;  ook 
niet  de  Egmondfihc  Krunyk,  die  hy  volgt;  noch  ook  Bcka: 
zie  y.werhis  in  dc  niewc  befchryvingc  van  Hullandt.  Het 
is  te  gelooven  dat  daar  van  den  Bultenaar  een  Kallccl,  of 
Sterkte  gcbouwt  is  gewecll;  die  van  de  volgende  Graven 
vergroot  ,  cn  met  liurgerrecht  bcfchonken  is.  Vcldenaar 
Tcgt'er  dit  van:  t©oöcUacrt  Dcitoijï)  ban  Itotcrncït  niet 
öi'uDuul/  lua«J  <0!aliclun  l?oil'anbt/  mitcradjtc/  linf  ja= ren  laurli.  *^^nbc  ijn  lucrt  in  alle  fteöcn  ocljnït  bi  ijroot  be= 
bluancli  nocc  een  rerl)t  lantljcer.  ©ccfc  lï)eitoclj  «öobeUacit 

fticljtc  bic  ftabt  lianïPcU't/  en  Iji  hztX^ct  ceii  fcocn  raflccl  nia= 
ften /  öan;  \}\  luocnftat  in  Ijiclt  lange  tut.  In  de  Oude  Guudt- 

^  M'^  Kromk,  naar  de  gefchreve  copy  ter  Goh  1478  gedrukt, 
^r.p.go.  ^-^.j^  Toetrtcen  van  P.  Scnverins  i"  Amfteldam  1663 

I»  W.lh. 
Efifc. 
Arn 
Buchel 
i\i>ts  in 
hed. 

^.  Veld. 

fafc. 
temp.f. 
a86. 
Oud. 
K 
Amjler 
^'"^'"i'  herdrukt,  leelhnen;  ÏDciC  bunïingbc  (HjObaCLt  Üail  %my dam  jent     ,  ,  j^.   /ij-ï.^^  >,i^  (iccixf  Sirin  nraHfr  /  cn  t\?hfr  een  iTrnnl-raf= drHk. 

a  LeiJ. 
in  Chr. 

»7 

rulï/  bie  fticljtc  bie  jtecöe  nan  3^clft/  cn  bebcc  een  ip;ootcar= 
teel  mahcn  baar  l)P  3Pii  tooonftat  tjielbt.  De  zelve  woor- 

den vindtmen  in  eene  oude  gefchreve  Kronyk  op  perkament., 

geëindigt,  als  't  achter  aan  ftaat,  in  't  jaar  1387.  Johamtes 
a Leidis,  voert  de  ïclfde  taal ;  aldus  fpreekende.  „  Gode- 
„  vaert ,  Hertog  van  Lo^/w/W^c» ,  bcgcerende  nu  ten  ecuwi- 
„  gen  dage  niet  lyn  toekomende  geüacht  geheel  Hollandt 
„  te  bezitten,  heeft  gefticht  de  iladt met  hetKafteel, 
„  gcevende  haar  ftadts  rechten  en  privilegiën;  maar  de- 
„  ze  rtadt  is  haaft  hier  na  grootclyks  gewalFen.  Hadrianus 
Ju^tHs  Haat  in  't  zelfde  gevoelen  ,  en  Helt  buiten  twyfel , 
dat  Delf  het  werk  is  van  Godevaert  met  den  Bidt,  die,  zyn- 
de  een  dapper  krygsman  ,  ook  voorziende  dat  de  natuur 
en  gelegentheit  der  plaatze  zeer  bequaam  was  ,  om  daar 
zynen  voet  vaft  te  zetten  ,  goedt  vondt  hier  de  funda- 

menten van  eene  ftadt  te  leggen,  die  hy  ook  gefticht  heeft 
ji.Jm.  nu  (if/i)  omtrent  foo  jaaren  geleden  ;  dus  komt  het 
^"t-  c.  bouwen,  naar  Junius  rekeninge  ,  omtrent  op  't  jaar  1072 

uit.  Meer  diergelyke  getuigenillen  zouden  wy  konnen 
bybrengen  indien  't  nodig  ware.  Ondertuffchen  verltaan 
veele  deze  woorden  niet  van  eene  ftadt  geheel  niew  van 
Goi/c'ïw^?^^  opgebouwt ;  maar  dat  hy  alleen  het  daar  lang 
voorheen  gcweeft  zynde  Dorp  tot  eene  Stadt  vergroot, 
en  verfterkt  zou  hebben ;zulker  wyze,dat  hy,by  het  oude 
Delft ,  een  niew  Delft  en  Kafteel  zou  hebben  gefticht. 
Dus  zyn  de  woorden  van  S.  van  Leeuwen,  fpreekende  van 

het  bouwen  van  Delf,  door  Hertog  Govert;  „  't  Welk  te 
verftaan  is,  niet  van  eene  ganfch  niewe  Coknlé  en  ftich- 
tinge,  maar  van  eene  verfterkinge  van  't  oude  Delf, 
zynde  een  dorp  en  t'zamenwoninge  ,  te  vooren  aldaar 
geweeft,  gelyk  meeft  alle  lieden  haar  begin  cn  eerften 
üorfprong  veel  ouder,  dan  de  vellinge  en  verfterkinge 
van  de  zelve  is;  zulks  dat  van  de  ftadt  Delf  zeer  wel 
word  aangemerkt,  van  den  nauvvkcurigen  onderzoeker 
Dtrk  van  Bleyswyk,  in  zyne  befchryvingc  van  Delf :  hy 

heeft  wel  hy^ Delf ,  niet  verre  buiten  de  ftadt,  een  fterk Slot  en  Kafteel  doen  bouwen,  dat  nu  niet  meer  in  we- 

zen is ;  en ,  ten  onderfcheidt  van'  het  vorige  dorp  of  de  be- woninge  van  ZJf//,  den  cenen  hoek  van  de  ü.a.dt  O udt  Delf 

gcnoemt,  daar  eene  graft  midden  door  loopt,  d'' oude 
Delft  geheten  ;  welke  graft  men  houd  de  Oude  Corbuld's 
graft  te  zyn,  die  met  eene  kleene  kromte  door  de  ftadt 
loopt,  van  welke  graft  Delf  zynen  naam  heeft,  als  aan 
de  Delf,  dat  is  gr  alt ,  gelegen  ;  want  delven  en  graven  't 
zelfde  by  ons  beduidt:  in  welk  Oudt  Delft  noch  langen 
tydt  veele  Hoflieden  en  Heeren  woningen  hebben  gele- 

gen, die  zoo  veel  vryheit  niet  hadden,  als  die  onder  't 
me  we  Delft  behoorden  ;  die  van  Herto?  Govert ,  zoo  't 
fchynt  meerder  begunftigt  waren:  gelyk  blykt  by  zeker 
handtfchrift  van  Grave  tloris ,  op  S.  Andries  dag  1268. 
aan  die  van  de  oude  Delft  gegeeven ,  dat  ze  de  zelve  vry- 

heit en  't  recht  zouden  hebben ,  met  die  van  de  nieuwe 
Delft.  Wanneer  nu  d'eerfte  bewooninge  van  oudt  Delf, 

ten  weêrzyden  van  Corbuld's  graft ,  zynen  aanvang  moge 
hebben  genomen,  weetmen  niet  zeker;  doch  uit  alle  om- 
ftandigheden  blykt,  dat  het  begin  dezer  Colonie  zeer  oudt 
is.  Op  den  zeiven  voet  gaat  ookjanus  Doufa,de  zoon, aan: 
„  Hertog  Godevaert,  Zegt  hy ,  om  zynen  ftaat  te  verzeekc- 

ren, verkoos  zekere  plaats  tot  het  bouwen  eener  Stadt, 
„  tullcheu  de  twee  dorpen  Kyswyk  en  Onderfehie^  daar  nu 
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„  Delft  legt,  zynde  te  vooren  een  kleen  dorpje:  cn  heb-     p  - 
„  bende  de  bepalingc  gemaakt,  hoe  verre  men  dc  huizen  ƒ /  ■' „  zou  timmeren,  deed  hy  daar  cencn  muur  aanleggen,  chron, 
„  met  een  Kafteel,  waar  in  hy  zich  zou  ophouden  ,  zoo  Hoiulb 

„  dikmaals  alshy  van  uitheemfchc  oorlogen  ontlaft  zoude  10.' 
„  zyn.  Dcsgelyks  zegt /l/. /^o/A"///;  „Maar  G«rf'cï;rtj?ri:  vree- „  zcnde,  dat  zyne  niewc  authoriteit  noch  niet  zoo  in  ver-  Vojfl. 
,,  bandt  ftont,  of  dc  Hollanders  zouden 't  jok  wcêr  afwer-  jaurb. 
„  pen,  heeft  het  dorp  Delf  omwalt,  en  met  een  fterk  Slot  />.67, 
,,  voorzien,  om  dat  volk  door  deze  bezcttinge  in  toom  te 
,,  houden.  'tVerfchil  oiritrcnt  den  tydt  der  bouwiiigc  van 
de  ftadt  is  wel  niet  groot ,  maar  dient  echter  aangewe- 

zen. Zommigen  ftellen  'tvoor  den  togt  van  Godevaart  te- 
gen de  IVeJl-Vriezcn  1071  ,  in  welk  jaar  hy  Hollundt  eerft  j 

veroverde :  anderen ,  na  dat  hy  dien  oorlog  uitgevoert  had ,  I 
1075-.  Waarfchynlyker  is  het  cerftc,  omdat  zyn  oogmerk 
niet  anders  was,  dan  om,  in  alle  voorvallende  ongclegent- 
heden,  eene  verzekerde  toevlucht  te  konnen  vinden ,  die 
hem  ook  nodig  was,  toen  hy  Robert  de  Vries  eerft  niewc- 
lyks  had  verdreven ,  en  zyne  banden  noch  niet  te  vaft  lagen. 
Voeg 'er  by  ,  dat  het  jaar  loy)".  of  1076.  het  jaar  van  des  Boxhorï 
Bultenaars  doodt  is  gewceft ;  hoe  kon  hy  dan  in  dit  jaar,  toon. 

of  ten  hoogften  anderhalfjaar  ,  Z>e/f  bemuurt,  't  Kafteel  M-Sj 
gebouwt,  daar  in  gewoont,  ja  lang  ge  woont  hebben,  als  "Ai], 
boven  uit  oude  Schryvers  aangetogen  is!"  Dat  Grave  bVil-  J.  Veh 
lern  de  II.  ook  Roomfch  Koning  ,   den  Dclvenaaren  mede  Oud.Ki 
burgerlyke  rechten  en  previlegiën  heeft  gegeeven  ,  blykt 
uit  den  Giftbrief,  getekent  op  S.  Tiburts  cn  Valeriaans 
dag,  1246;  daar  met  een  uit  blykt,  dat  het  was  op  voor- 

waarde, dat  ze  hem  en  zyne  nakomelingen  jaarlyks  5-0 
Hollandtlche  ponden  betaalen  zouden:  maar  als  hy  Ridder 
geflagen  wierd  ,  of  quam  te  trouwen,  dan  alleenlyk  20 
ponden  :  men  ziet  den  brief,  beide  in  'tDuitfch  enLatyn, 
by  Boxhornius.    Men  vindt  ook  geene  andere  ouder  brie-  Idem 
ven  te  Delf,  dan  van  1260,  met  het  Stadts  zegel  bcveftigt  Boxh. , 
op  deu  dag  van  S.  Jans  geboorte,  waar  by  Willem,  zoon  nó.a 
van  Ermengaard,  vyf  buuderen  landts  aan  't  Kloofter  te  fill' 
Rynsburg  maakt.   Onder  de  privilegiën  van  de  Delvenaars  ̂ '"">k 
is  ook  het  voorrecht  aangaande  de  JBrouweryen.  Het  was  '43- 
den  Hollanderen  niet  geoorloft  hunne  bieren  te  brouwen , 

met  eenige  andere  Hop,  dan  die  ze  van  den  Grave, oï  van  ̂   f" 
die  hy  daar  toe  geftelt  hadde ,  moften  koopcn  :  aan  de  Z)e/w- 
naars  \ er ̂ Mnde  hy  evenwel  hop,  tot  het  brouwen  van  bier,  g/zj^^^ 
van  anderen  te  mogen  opdoen;  doch  met  deeze  bezwaar-  .^Jn't 
niftfe,  dat  ze  voor  't  Graafiyk  recht  aan  den  Grave,  en  zy-  /^^^ 
ne  nakomelingen,  ten  eeuwigen  dage,  van  elke  tien  va-  13^0. 
ten  bier,  betaalen  zouden  twaalf  penningen,  of  eeneHol- 
landtfche  ftuiver.    Door  deze  bierbrouweryen  nam  Delf 
zeer  toe  in  rykdom  en  welvaart,  vermits  deze  bieren,  in 
groote  meenigte,  mar  Vlaandt'ren ,  Hollandt,  Zeelandt ,  en. 
Vrieslandt  vervoert  wierden,  zoodanig  dat  het  derde  deel 
der  Stadt  uit  brouweryen  beftont.    Deze  magtige  neering 
trok  eenen  zeer  grooten  handel  derwaarts  in  Tarwe, 
Gerft,  Haver,  Hop,  enz.  meer  dan  in  eenige  andere  der 
Hollandtfche  fteden;zoo  dat  duizenden  van  menfchen  door 
en  aan  de  brouweryen  hunnen  koft  wonnen  ;  gelyk  dan 
ook  de  brouwers  en  andere  burgers,  ryk  wordende,  de 
ftadt  door  treffelyke  gebouwen  zeer  verlicrden.    Aanmer-  ^^^^ 
kelyk  is  't  dat  P.  Montanus  ,  aangaande  de  brouweryen  ̂ oxho) 
aldaar,  aangetekent  heeft, op 't  jaar  161 2; dat  ze, die  by  ee-  ̂ .  nj. 
nen  brouwer  borgden ,  by  hem  gedurig  hunne  bieren  moften  143. 
haaien,  tot  dat  hy  ganfch  afbetaalt  was :  of  indien  ze  by  p.Mon 
eenen  anderen  gingen,  zonder  de  fchuldt  voldaan  te  heb-  b'^Guk 
ben,  moft  die  borge  voor  de  achterftalten  aan  den  vori- ƒ  104. 
gen  brouwer  blyven.    Ook  droeg  de  Magiftraat  goede 
zorge  omtrent  de  brouweryen  ,  met  het  welwezen  daar 
van  te  bevorderen  door  goede  ordonnantiën ,  om  't  water 
zuiver  te  houden  ,  enz.    Niemant  mogt'er  ,  op  groote 
boete,  zeepfop  in  uitgieten,  en  geenerlci  vuiligheit  daar 
inwerpen,  enz.    Toen  de  brouwneering ,  door  minder 
aftrek  en  't  min  vervoeren  van  de  bieren  , afnam,  hebben  de 
Delvenaars  de  Vlamingen,  en  anderen  uit  hun  vaderlandt 

gewekenen,  daar  ze  te  vooren  wars  van  waren, beginnen  "^.um in  te  neemen,  om  daar  door  de  Wevery  van  faaijen,  en  iiid. 
andere  handtwerken  in  bloei  te  brengen.  Onder  de  regee-  idem 
ringe  van  Hertog  Albert  van  Beijeren,  eerft  Ruwaart,  daar  Motita 
na  Grave  van  Hollandt,  enz.  leedt  de  Stadt  Delf  in  't  jaar  ibidi 
I35-9  zeer  veel.    De  Delvenaars  hadden  zich  zeer  driftig  by 
dc  Kabeljauwfchen,  tegen  Hertog  Albert  en  deHoekfchen ,  Boxhor 
(Boxhorn  zegt,  dat  de  burgers  de  party  der  Hoekfchen  '<"'»• 
toegedaan  waren,  recht  tegen  andere  Schryvers  aan)  ge- 

voegt ,  zonden'er  ook  volk  tegen  uit ,  die  zeer  groote  ̂^''"•A 
plonderingen  en  verwoeftingen  aanrechtten,  ook  de  kaf-  '47* 
tee\e\\  Polanen  en  Binkhorfl  vernielden:  ja  ha'alden  zelfs 
in  ̂ s  Gravenhage  de  gevangens  uit  des  Graafs  gevangkeniffe 
en  bragten  ze  te  Delf.    Hertog  Albert,  daar  over  zeer  ver- 

bittert, belegerde  Z)!?//" zeer  ftreng  tien  weeken  lang;  be- nauwde de  belegerden  zoodanig,  door  gedurig  fchicten, 
cn  ftormen,  dat  ze, na  eene  ̂ artnekkige  tegenweerc,ein- 
delyk  moften  buigen,  om  niet  t'eenemaal  te  breeken: 
Door  tuftTchenfpraak  van  Heer  Walraven  y-xw  Borne,  Rid- 

der, gaven  zy  lich  in  Alberts  handen  ,  behoudens  lyf  en 

goedt. 

Idem 
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goedt.  Maar  deze  voorwaarden  quamen  'er  by :  dat  zy 
tot  afkoopiiige  van  de  plonderinge  ,  aan  Hertog  /llbert 
40000.  oude  fchilden  zouden  geeven:  {Vojfius  zegt  60000. 
fchilden  (yder  van  fó  ft.)  Boxhom  maar  10000,  mogelyk 
eenc  drukfeil,)  boven  dien  om  vergiffenis  bidden, en  daar 
na  hunne  muuren ,  wallen,  en  poorten  omverre  werpen. 

Ecnige  jaaren  daar  na  ,  in  't  jaar  139Ó  ,  toen  de  Eiigel- 
fchen,  in  dicnll  van  Hertog  Albert.,  door  óiQ  l^riczen  bezet, 
en  in  groot  gevaar  waren ,  van  alle  verflagen  te  worden, 
verzocht  hy  cerfl  die  van  Dort ,  daar  na  die  van  Haarlem ,  hen 
in  hunnen  noodt  te  willen  byllaan;  maar  zy  wilden  hun 
leven  om  der  Engelfchen  wil  niet  waagen  :  Hy  deed  het 
zelfde  verzoek  aan  die  van  Delft ;  daar  op  een  uit  hen  al- 

dus antwoordde.  ,,  Alhoewel  wy  ,  terwyle  de  andere 
„  Stedenofonwillig,of  bevreeft  zyn,met  recht  dezen  by- 
„  (landt  zouden  mogen  afflaan,  vermits  wy  van  U  eene 
„  harde  belegcringc hebben  moeten uitftaan, en  onzeStadts 

wallen  om  verre  geworpen  zyn,  zullen  wy  echter  too- 
nen ,  dat  de  welvaart  van  't  gemeen  ons  meer  ter  harte 
gaat,  dan  't  gevoel  van  geleeden  fmaadt:  en  de  hoon 
ons  aangedaan,  zal  by  ons  zoo  veel  niet  gelden  ,  dat 
gy  U  in  uw  verzoek  zult  bedrogen  vinden.  Wy  zul- 

len gaan  om  de  Engelfchen  uit  hunnen  noodt,  en  U 

uit  uwe  bekommeringen  te  verlolfen ;  ook  zal  't  ons 
aan  onze  magt  ontbreeken,  of  wy  zullen  als  overwin- 
ners  weer  tot  U  keeren  :  indien  maar  d' Engelfchen  zoo 
veel  moedt  willen  toonen  ,  d.at  ze  ,  wanneer  wy  tot 
ontzet  naderen,  eenen  uitval  doen.  Maar  ook  verzoe- 

ken wy  dat  deze  weldaadt  niet  vergeeten  ,  maar  veel 

„  meer,  't  zyner  tydt,  vergolden  moge  worden.  Zoo 
haaft  deze  Delffe  Redenaar  zyne  antwoordt  geëindigt 
had,  maakten  zich  alle  de  Dehcnaars  ^QXQQ(\ty  en  vlogen, 
fchoon  weinige  in  getal,  naar  de  Friezen  toe,  die  zy,  na 
een  hartnekkig  gevecht,  flocgen  ;  en  dus  wierden  de  En- 

gelfchen geredt.  Dezen  aangenamcn  dienft  achtte  Her- 
tog Albert  zoo  hoog,  dat  hy  die  van  Delf,  by  opene  brie- 

ven, vergunde  hunne  poorten  weer  te  mogen  opbouwen, 
hunne  vellen  te  hoogcn ,  graften  te  verbreeden  ,  diepen ,  enz. 
Daar  noch  de  volgende  privilegie,  van  zonderling  gewigt, 
by  quam:  „Item  hebben  wy  gcgecven  en  geeven  oiifeöte- 
„  de  van  Delf  voirfz.  en  de  gratie  gedaan  ,  dat  een  iege- 
„  lyk  Poirter  of  PoirterlTe  binnen  onzer  Stede  voorfchre- 
„  ven  verbeuren  mag  zyn  lyf,  ende  fyns  goeds,  in  geen- 
„  der  manieren  meer,  dan  'tfeftig  pondt.  Maer  wat  Poir- 

ter of  PoirterfTe  voirfchreven  ,  ecncn  dootflagh  deede 
binnen  onfer  Stede,  en  de  vr)heid  voirfchreven,  die 
foudc  verbeuren  fyn  lyf,  ende  fyns  goedts  niet  m.eer 
dan  taghtig  pondt,  werde  hy  verwonnen  nae  onfer  Ste- 

de voirfz;  ende  daer  mede  fuüen  alle  fyne  andere  goe- 
deren vry  wefen,  ende  hem  volgen,  foo  waer  hy  vaert , 

ende  dan  en  fal  die  Poirter  of  Poirterfle  nimmermeer  in 
onfe  landen  komen,  noch  in  onfer  Stede  voirfchreven, 
ten  fy  by  onfer  genade  en  wille  ,  ende  by  des  dooden 

„  magen  ,  behoudelyk  onzer  ftede  voirfchreven  anders 
„  haers  rechts.  In  den  dag  der  ondertekeninge  valt  ver- 
fchil,  eenige  zeggen  den  6  Julius  1393.  andere  1394.  Ook 
wordt  het  gevecht,  en  de  overvvinninge  van  de  Delvenaars 
op  de  IViezen.,  van  vcclen  geftelt  op  1396.  en  dus  zou  dit 
voorrecht  niet  konnen  zyn  in  vergeldinge  van  hunnen 
dienft  aan  Hertog  Albert  bewezen.  Die  toegangk  tot  het 
origineel  hebben  zullen  de  feil,  onder  of  aan  d'autheuren 
of  uitfchryvers  fchuilende  of  fcheelende  ,  licht  ontdek- 

ken. Daar  boven  heeft  Hertog  Albert  den  Delvenaaren  de 
vryhcit  toegcrtaan ,  om  met  eene  vrye  vaart  uit  de  Schie 
tot  in  de  Maasx.^  fchieten,  naderhant  Delf  haven  genaamt : 
daar  zich  weer  een  verfchil  opdoet  met  M.  Vojftns  (die 
eene  misflelliiige  heeft)  en  andere  Schryvers  :  Zie  op 
DELFSH/VVEN.  Het  was  den  Delvenaaren  van  Hertog 
Albert  wc\  vergoft  graften  te  delven,  hunne  ftadt  te  vef- 
ten,  poorten  te  maaken ,  en  de  deuren  daar  aan  te  han- 

gen; echter  was  hun  niet  toegeftaan,  die  met  muuren  en 
toorens  te  verfterken  :  doch  dit  wierd  hun  door  Hertog 
Philips  Vin  Burgundicn  \n^fiw\\\\gt ,  als  blykt  uit  den  brief 
gegeeven  in  April  1448.  in  de  Stadt  Bn^Jfel.  Niettemin 
verhaalt  M.  l-'^ojfius,  dat  Vrouwe  Jacoba  alreedts  in  't  jaar 
141S.  de  wallen  van /)<.-/ƒ,  Gouda,  en  Schoonhoven,  hadt 
doen  herftellen ,  en  hooger  optrekken.  In  het  jaar  1303. 
hadden  die  van  Delft,  nevens  die  van  Leiden  ,  en  andere 
Hollandtfche  Steden  ,  hunne  poorten  lafhartig  voor  Gra- 
ve  Guido  van  Namen  gcopent  :  maar  binnen  's  jaars  wie- 
fchen  ze  deze  kladde  weer  af,door'er  zyne  Vlamingen  we- 

der met  gewelt  uit  teftooten;  waar  in  die  van  Delfde 
eerfte  waren.  In  het  jaar  i35'i.  wierd  de  voornaamfte 
Deljfe  kerk  gebouwt.  Het  jaar  I5'36.  was  een  deerlyk 
jaar  voor  de  Stadt:  op  den  3  May  ontftont'er  een  on- 

voorziene brandt,  die  zodanig  d'overhandt  nam, dat,  bin- 
nen korten  tydt  ,  byna  de  ganfche  ftadt  in  d'affche  raak- 

te :  het  getal  der  verbrande  huizen  wierd  op  2309.  (met 
bei  de  Parochikerken  en  vcele  treflyke  Kloofters)  be- 

groot; niet  meer  dan  300  huizen  bleven 'er  ftaan  :  en  vee- 
Ie  menfchen  geraakten 'er  door  om 't  leven.  Eene  zaak 
gebeurde  daar,  die  dc  beroeratfte  Schryvers  der  gcheuge- 

D  E  L  izt 

nifïê  waardig  achten.   Een Oijevaar  die  jongen  hadt,  van 

zyn  aas  dat  hy'er  voor  gezocht  hadde  wederkeerende,  ̂   ' 
zag  zyn  neft  ganfch  van  de  vlammen  omringt  ;  het  beert  '""-P- vermoeide  zich  om  zyne  kaale  jongen,  die  zich  niet  kon- 
den  redden,  uit-  en  in  dit  doodelyk  gevaar  te  helpen,  of 
dienft  te  doen.    Geene  kanffe  ziende,  om  hen  uit  het  neft  Guicc. 

te  krygen,  viel  hy  met  uitgefpreide  vleugelen,  na 'er  dik-  *03» 
maals  rondtom  gevlogen  te  hebben,  door  de  vlammen  op 
de  jongen  ncêr,  zoekende  die  met  zyn  lyf  en  vlerken  te  ̂^'^^rt. 
bedekken,  of 'er  te  gelyk  mede  te  verbranden.    De  zeer  "l"^^^- 
Geleerde  Hadrianus  junius  heeft 'er  deze  latynfcheZ^.7Ï;V/&«,  M^po 
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of  ovcrfpringende  vaarzen ,  op  gemaakt: 

Candida  ̂   opfirepcns  invifa  Ciconia  ranis 
Pignora  ah  ardcnti  viderat  igne  premi . 

„  Eripiatne  fuas .,  zff  aperta  pericula  tentet'^. Hinc  fuadet  piet  as;  Vttce  amor  inde  vet  at. 
Hanc  luéiam  pietas  generofa  diremit ,  ct"  ur4a 
,,  EJfe  eadem.  I5'  fobolis ,  vult  libitina  fuce. yam  minor  AJJyrium  Phtcnicem  fama  loquetur ; 
„  Vivere  quicbnjlo  queerit,  at  illa  mori. 

Na^dezen  fchrikkelyken  brandt  is  Delf,  met  den  Ph^nix, 
wéér  veel  hecrlyker  uit  zyne  afch  verreezen,  en  met  veel 
treftejyker  huizen,  dan  tevooren,  herbouwt.  Omtrent 
het  vierdedeel  van  eene  myl  buiten  de  Stadt  heeft  een  groot 
en  zeer  deftig  Kloofter  ,  Koningsveldt  geheten  ,  geftaan :  g,^;^^- 
Het  was  geilicht  voor  adelyke  Jufteren,  van  de  orden  der  ƒ^,/ 
Pra;monftrciten  ,  van  Richardis,  in  het  jaar  125-5-.  opg^-  O  H.Kr. 
recht  :  Zie  op  Koningsveldt.    In  den  aanvang  der  beroer- 
ten  tuffchen  P-^////;;///,  Koning  van  Spanjen,en  deNederlan-  Coudh. 
den,  hielden  die  van  Delf  zich  eenen  tydt  lang  vry  wat  ge-  fol.  116, 
floten,  vermits  hun  bedryf  ten  tyde  van  Hertog  Albert,  al- 

hoewel zeer  lang  geleden ,  noch  niet  uit  de  geheugeniftè 
was,  en  hoe 't  hunne  Voorouders  gefmaakt  hadde.  En 
alhoewel  zy  immers  zoo  zeer  als  eenige  fteden  naar  de 
V  ryheit,als  mede  naar  het  uitdryven  der  Spaanfchen  haakten, 
wilden  zy  echter  geene  handt  aan  't  werk  flaan,  voor  dat 
zy  zagen  hoe  het  alioopen  zou,  met  die 'er  alreeds  in  ge- wikkelt  waren :  Maar  toen  het  met  de  Verbundc  Provinticn 
op  eenen  goeden  voet  geraakte,  en  de  zaaken  van  Span- 
jen  verachterden,  bagavenze  zich  ook  in  de  Unië.    In  't  p  j^^^f, 
jaar  i65'4.  heeft  Delft  eenen  vreeslyken  flag  gevoelt  ;  op  iaGuice'. 
Maandag  den  1 2  06tober,'s  voormiddags  omtrent  tien  uu- 
ren,  ging  de  Commys  van  't  Magazyn  ,  Soetens  genaamt, naar  den  kruittooren,  om  wat  buskruit  af  te  haaien.  Het 

was  een  donkeren  tooren,  ftaande  aan  't  Noordt-weften 
van  Delft,  evenwel  binnen  de  Stadt  ,  daarmen  met  eene 

lanteerne  in  moft  gaan;  Soetens  gingk'er  in,  en  ten  half  elf 
uuren  vloog  tooren  met  al  dat 'er  in  was  in  de  lucht,  met 
zulken  vervaarlyken  flag,  als  of  Hemel  en  aarde  verging. 
De  kruittooren  was  t'eenemaal  weg;  in  plaats  van  eene 
hoogte,  zagmen  eene  laagte,  in  plaats  van  eenen  tooren, 
eenen  diepen  poel.    Van  de  twee  Doelens  zagmen  niet 
dan  eenige  dikke  ftompen  van  boomen  ,  tot  den  grondt, 
als  met  eene  byl  afgeflagen.    Over  de  twee  hondert  hui- 

zen waren  t'eenemaal  omgekeert,en  niet  dan  eenen  fteen- 
hoop  van  te  zien  ,  nevens  eenige  gebroke  balken :  om- 

trent hondert  andere  huizen  waren  van  dak  en  glazen, 
ontbloot.  In  de  geheele  Stadt  was  niet  een  eenig  gebouw- 
of 't  had  fchade  geleden,  aan  dak,  glazen,  of huisgie- 
raadt.   Beide  de  kerken  waren  zoodanig  aan  muurwerk, 
pylaaren  ,  dak  ,  en  toorens  geftelt  ,  dat  ze  onbruikbaar 
waren,  om 'er  den  Godtsdienft  in  te  pleegen.  Het  Stadt- huis raakte ,behalven  andere  fchade,  al  zyne  glazen  quyt; 

echter  rekent  men  dat 'er  niet  meer  dan  vier-en-vyftig 
menfchen  doodt  gebleven  waren:  maar  mede  optellende, 
die  naderhant  door  't  inftorten  van  muuren  omquamen, 
nevens  die  door  bezeeringe  kort  daar  na  geftorven  zyn, 
wordt  het  getal  op  400  begroot.    De  flag  was  zoo  gewel- 

dig, dat'er  veele  huizen  in  'sGravenhage  de  glazen  door 
in  geflagen  wierden.    Meeft  geheel  Hollandt  en  Utrecht  yoh.sli» 
door,  voelde  men  gelyk  eene  aardtbeevinge  ,  en  hoorde  dei 
men  een  dompig  geluidt.    Eenige  zonderlinge  gevallen  Thcatr. 
zyn'er,by  dit  vervaarlyk  onheil,  van  veelen  aangetekent.  Europ. 
In  de  niev/e  kerk  was  groote  fchade  gefchiedt,  veele  wa-  7-  '^■'"'» 
pens,  banderollen,  enz.  waren  ter  neder  gefmeten,  doch  fo^-^99- 
de  hccrlyke  Tombe  van  Prins  IVillcm  den  l.  van  Oranje  -^''ï^»»» 
had  niet  het  minfte  geleden.   Een  man  van  75-  jaaren,  die 
meer  dan  vier  uuren  ondereen  ingeftort  huis  gelegen  had, 

wierd  geredt  en  by  't  leven  behouden;  een  ander  van  80  /^jiot* 
jaaren  ,  die  36  uuren  onder  de  puin  begraaven  was  ge- 
weeft,  wiert'er  in  volle  gezondtheit  uitgetrokken;  eene 
vrouw  die  vier  dagen  onder  een  ingevallen  huis  gelegen 
had,  wiert'er  noch  onbefchadigt  uitgehaalt  ;  zy  vraagde 
toen ,  of  de  werclt  vergaan  -vjasl  Een  kindt  van  een  jaar  en 
zes  wecken,  zat  in  zyn  kakftoeltje  ruim  24  uuren,  mid- 

den onder  de  puinhoopen  ,  en  eenen  balk  die  over  en  bo- 
ven 't  ftoeltjen  dwars  heen  gefchoten  was  ,  en  het  kindt 

van  de  afftortende  ftecnen  bevrydt  hadde;  toen  men 'er 
byquam  ,  vondt  men  het  met  eenen  appel  in  de  handt, 
zoet  lachende  tegen  die  't  opnamen  ;  en  inzonderheit, 
met  dat  het  zyne  moeder  zag,  maar  begon  yliugs  daar  na, 

Ec  3  '  bitter 
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bitter  te  wecncn.  Twee  kinderen  in  ccne  wieg  en  van 
tcne  dragt,  vondtmea  I;ichendc  in  Je  wicge,  cn  de  moe- 

der cooi.il  d.iar  hy ,  doeh  verplettert  ,  liitcnde;  maar  de 
kinderen  waren  onbe/eert  14  luiren  na  den  fUig.  De  vcr- 
mi-.ude  kunltlchilder  Km  el  Fal^ruHs  ̂   vondt  men  voor  zyu 
Ichildcrs  Ezel  doodt,  nevens  dien  hy  uitlchilderdc.  Na 
het  leringen  van  den  kruittoorcn  xyn  noch  verlcheide  ky- 
kcrs,  van  of  onder  de  bouwvallige  muuren,  cnï.  in  het 

nederlhnten  doodt  gebleven.  Kort  na  den  Ilag  quain'er 
eene  groote  donkerhcit  in  de  lucht ,  en 's  avonts  een  llorm- windt,  die  voort  alles  om  verre  rukte  dat  niet  vall  Uont; 
de  meelle  Ichade  aan  menfchen  gelchiedde  in  een  klein- 
kinderlchüol.  Toen  Lutiis  dc  X lt\  plotzelyk  in  den  Staat 
gevallen  ,  eenige  Provintii:n  alreeds  verovert  hadde,  en 
tot  in  liuUaridt  doorgedrongen  was  ,  cn  dat  ook  ter  dier 

oorzaake  in  veelen  quaadt'vcrmocden ,  of 'er  niet  wat  an- ders onder  Ichuilde,  was  ontdaan,  cn  daar  op  inverfcheide 
Steden  groote  oplchuddingen  raakten  ,  begeerendc  dMngeze- 
tenen,dat  Prlm  14'itlcm  dclll.  tot  den  llaatzynerHooglof- 
telyke  Voorouderen gevordert  en  verheven  wierd,  h^dOelf 
daar  ook  7.yn  deel  in :  de  zaak  droeg  /.ich  dus  toe.  Den  29 

Juiiius  1672.  des  namiddags  ,  ontllont'er  een  algemeen 
geroep  te  Alaaslande-Shtis ,  en  daar  om  heen,  dat  alle  die  't 
met  het  Vaderlandt  en  den  Prins  van  Oranje  wel  meen- 

den, 's morgens  met  het  aanbreeken  van  het  licht,  in  vol- 
le ruflinge,  voor  den  dag  zouden  komen ,  en  eenen  korten 

togt  ten  dienllc  van  het  landt  doen.  Dit  verfpreidt,  het 
ly  uit  der  boeren  eige  bewceginge,  of  anders  ,  moedigde 
de  Viflchcrs  en  Boeren  zoodanig  aan,  dat  ze  den  30  Ju- 
nius  's  morgens  ten  vier  uuren  al  vergadert,  t'zamen  om- trent Soo  ilcrk,  nevens  meer  dan  100  Burgers,  uit  eenige 
iteden  vrywillig  daar  by  gekomen,  recht  op  Delf  aantrok- 

ken, daar  zy  ten  half  negen  uuren  aangekomen, zich  mee- 
fter  van  eene  Poort  maakten,  d' andere  Poorten  en  hoo- 

rnen flüotcii ,  de  fchuiten  ophielden  ,  en  't  Stadthuis  ront- 
om  bezetten  :  daar  op  dwongenze  de  Magiftraat  eene 
fchriftelykc  belofte  af,  om  het  (eitwig  Ediél  te  vernietigen , 
en  Prins  H^ilkm  van  Oranje?!  ten  Stadthouder  tc  verkiezen  ; 
't  welk  ook  den  volgenden  nacht  daar  op  voltrokken 
wierdt;  ontflaande  de  Magiltraat  malkanderen  van  den  ecdt 
op  't  Eeuwig  Edtii  gedaan ;  en  zonden  den  volgenden  dag 
Gecommitteerden  aan  zyn  Hoogheit.  De  Boeren  (wegens 
de  regeeringe  van  geruit  geltelt)  belloten  naar  den 
Haag  te  gaan,  om  daar  van  gelyken  uit  te  voeren,  dat 
hun  te  Delf  zoo  wel  gelukt  was  :  maar  die  van  'sGraven- 
hage  ,  't  gunt  voorfchrcven  is  vernomen  hebbende  ,  wa- ren in  de  voorbaat,  en  zonden  twee  Gecommitteerden, 
die,  op  den  i  Julius,  des  morgens  by  de  Boeren  quamen, 
hun  bekent  makende,  dat  zyn  Hoogheit.,  by  eenparige  re- 
folutie  der  Heeren  Staten  van  Hollandt  en  IVefl-Vrieslandt 
in  alle  hoogheden  en  waardigheden  zyner  Voorvaderen 
( hoewel  't eerft  den  3  Julius  gefchiedde )  geftelt  was ;  't  geen 
de  meergedachte  Maaslandcrs  zoo  wel  geviel,  dat  zy  daar 
over  verfcheide  Sahós  fchoten  ,  cn  weer  geruit  naar  huis 
trokken;  van  hun  verder  voorneemen  (om  den  Haag, 
Leidefi,  Ter  Gou,  en  Haarlem  te  noodtzaaken  tot  het  geen 
zy  te  Delft  alreedts  uitgewerkt  hadden )  afllant  doende. 
Daar  op  volgde  in  Auguflus  wat  diergelyks;  de  Burgers 
hadden  al  eenigentydt,  of  dagen,  tegen  de  Magiltraat  ge- 
mort,  op  achterdocht  en  vreeze  van  quaadt  beleidt;  wier- 

den daar  in  verlterkt,en  gaande  gemaakt, om  dat'er  eenig 
Oorlogstuig  in  twee  Herbergen  by  de  Rotterdamfche  Poort 
gebragt  was ;  en  niet  recht  achter  de  zaak  konnende  koomen , 
■waarom  zulks  gefchiedde,  nam  de  Burgerronde  aan  dat  uit 
te  viflchen,  en  daar  op  onderzoek  te  doen  :  vraagde  aan 
de  Herbergiers,  wie  de  wapenen  daar  liet  brengen,  en  ten 
welken  einde;  om  dat  het  geen  gewoonte  was  zulks  te 
doen  .''  Eene  fpytige  bejegening  verwekte  fn  het  Burger- 
rot  meer  argwaan,  cn  begeerte  om  den  rechten  grondt  te 
weeten.  Zy  begaven  zich  om.  die  reden  naar  't  huis  van 
Vander  Cys.,  opziender  van  't  Gemeene  Landts  Tuighuis, 
en  begeerden  van  hem  te  weeten,  waarom  in  huizen  van 
gemeene  luiden  zoo  vcele  wapenen  gebragt  wierden,  enz. 
Zy  daar  op  geen  voldoenend  antwoordt  krygende  ,  ver- 

voegden zich,  na  gedaan  verflag,  weêr,  met  toeloop  van 
veel  Volks,  naar  de  twee  Herbergen,  die  deuren  en  ven- 
fters  flooten.  Daar  op  fchooten  de  Burgers  van  allen  kan- 

ten te  meer  toe,  gelyk  het  misnoegen  en  d' argwaan  hier 
op  teffens  niet  luttel  aangroeide.  Eenigen,in  de  eene  Her- 

berg, waren  zoo  onvoorzichtig, dat  ze  met  fteenen  uit  de 
venlters  op  de  Burgers  wierpen  ;  daar  op  wierden  de  gla- 

zen uitgcfmeten,  en  zy  zouden  ,  indien  't  niet  door  tuf- 
fchenfpraake  van  goede  mannen  verhindert  ware  geweelt, 

de  deur  toen  voort  opgeloopen  ,  en  't  huis  geplondert 
hebben  ;  doch  zy  vonden  toen  geraadzamcr  het  huis  van 
achteren  te  bezetten:  terwyl  zy  derwaarts  liepen ,  wierden 
'er  van  vooren  perfoonen  met  musketten  en  piftoolen  in- 
gclaaten,  die  op  d' indringende  Burgers  uit  de  achterven- 
fters  fchooten,  zoo  dat'er  een  in  't  hooft,  en  een  ander 
in  dc  keel  getroffen  wierdt.  Dit  was  d' oorzaak  dat  de 
Burgers  met  grooter  woede  daar  op  aanvielen,  deuren  en 

,  venlters  opbraken,  ook  alles  dat  in  't  huis  was  plonder- 
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den  en  roofden:  wilden  ook  wectcn  ,  wie  laft  gehoeven 
had,  om  op  de  burgery  te  fchieten ;  en  als  Kapitein  Gras- 
iviakcl  wierd  genoemt,  liepen  ecnigcn  naar  zyn  huis,  om 
daar  't  zelfde  uit  te  voeren.  Van  dien  tydt  af  nam  het 
murnnirecren  van  dc  Schuttcry  zoodanig  toe  ,  dat  vier 
C>ompagniën  burgers,  den  3oAuguftus,  op  den  Doelen  ge- 
zamentlyk  by  een  quamen;  een  requelt  aan  zyn  Hoogheit 
overzonden,  en  verzochten  dat  de  Magiltraat  afllant  van 
de  regeeringe  zou  doen  ,  enz.  tot  dat  v.yn  Hoogheit  daar 
nader  in  voorzien  zoude  hebben.  Terltondt  wierd  het  van 

de  Magiltraat  ingewilligt;  te  meer  om  dat  de  Boeren  in  't 
veen  aan  alle  kerken  cn  dorpen  brieven  geplakt  had- 

den, datzy  zich  in  groot  getal  met  den  anderen  verbon- 
den hadden,  om  de  Itadt  Df//',  binnen  twee  of  drie  dagen, 

nader  te  willen  komen  bezoeken  ,  om  dc  vcranderinge 
van  Regeeringe  te  helpen  uitwerken  ;  indien  ze  dan  niet 
mogte  gefchiedt  zyn  ;  nodigende  alle  de  andere  boeren, 
orn  zich  by  hen  te  vervoegen  ;  met  bedreiginge  van  de 
huizen  te  pionderen  ,  van  die  niet  by  hen  verfcheenen. 
Het  endt  daar  van  was,  dat  zyne  Hoogheit  ,  om  verdere 
onheilen  te  voorkoomen,  de  Magiltraat  van  Dc//,  die  zich 
alreeds  van  haar  ampt  ontdaan  hadde,  nader  ontdoeg,  cn 
niewc  Regenten ,  den  10  September  1672.  aanltelde;  wel- 

kers naamen  te  vinden  zyn  in  zyn  Hoogheits  Refolutie,  op 
dato  voornoemt.  De  Burgemeeflers  noemen  wy  hier  al- 

leen: M.X.  Cornelis  Onderwater ,  Cornelis  zoon  ;  PieterHo- 
genhoek.,  Abrahams  zoon ;  Arendt -van  der  Burgh  Reiniers 
zoon ;  en  Dodor  Theodorus  VaUenJis.  Onder  meer  andere 
Geleerde  Mannen  van  DeZ/i:  geboortig,  zyn  ook  geweelt 
JEgidius  van  Delf,  in  dien  tydt  geen  verfmaadelyk  Theolo- 

gant en  Poëet,  met  wien  Defidertus  Erafmus  groote  vricndt- 
fchap  en  gemeenzaamheit  hield  ;  Hugo  Blozms,  een  Rede- 

naar, ftatig,  en  te  gelyk  van  een  vrolyk  vernuft.  Boek- 
bewaarder van  de  Keizers  Maximiliaan  en  Rudolph  • 

Adamtts  Sasbout ,  een  Theologant ,  welervaren  in  de  La- 
tynfche,  Griekfche,  en  Hebrccufche  taaien;  hy  is  te  Leu- 

ven,  daar  hy  om  de  Godtsgcleertheic  te  leeraaren  en  voor 

te  Icezen,  beroepen  was,  'geltorven  in  't  jaar  I5-5-3.  Chrif- tiaan  Adrichotnius ,  die  het  H.  Landt  en  de  ttadt  Jerufalera 
deftig  befchreven  heeft :  Petrus  He  uterus  ,  die  de  gefchie- 
denillen  van  't  huis  v.-ui  Burgundiën  ,  en  der  Nederlanden , 
zoo  van  den  ouden  als  zynen  tydt,  befchreven  heeft  ,  ge- 

boren ifSf.  en  geltorven  tc  St.  Truyen  in  't  jaar  1602. Cor- nelius  Grotius ,  voornaam  Rechtsgeleerde  en  Profeflbr  te 
Leiden,  en  aldaar  zesmaal  Rcéior  Magnificus  ge  weeft,  ge- 

boren I5'44,  overleden  lóio.  en  voor  al  de  doorluchtige 
Hugo  de  Groot,  met  meer  anderen  van  zyn  geflachte  ;  ge- 

lyk ook  de  zeer  geleerde  en  groote  Staatkundige  Nico- 
L.'VAS  Heinsius,  die  nu  zoo  loffelyk  en  getrouw 
zulk  eenen  langen  reeks  van  jaaren  hetRaadt-Penfionaris- 
fchap  der  Provintie  van  Hollandt  bedient  heeft ,  zyne  ge- 

boorte aan  de  Stadt  Delf  verfchuldigt  is. 
DELF.  De  Fhel,  (Ftvela)  zynde  een  traage  en  kleine  Jltlni 

Rivier,  die  weleer  aan  deezen  kant  IVerum  zich  ontlaltte  iVof. 
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in  de  ree  of  haven  van  de  Eems ,  van  de  Romeinfche 
vlooten  dikwyis  bezocht,  en  die  de  Monniken  in  de  landt- 
taale  de  (^embEL'-ÖaÜcn  {Emethenfemporttim)  genoemt  hebben. 
Als  deze  haven,  door  de  menigte  van  modder,  die  zich  daar 
in  gezet  hadt,  toegeltopt,  en  in  vette  landerycn  verandert 
zynde,  bevonden  wierd  niet  meer  bequaam  te  zyn  tot  een 
vaart  naar  de  dyken  ,  waar  mede  de  l^ieuVuIaiIöeil  (zoo 
noemt  Menco  het  niew-aangefpoelde  landt)  belloten  wa- 

ren, heeft  men  dezelve  moeten  verhelpen  met  een  grift, 
of  flatting,  die  van  het  woordt  ödüen/  dat  is , uitgraaven , 
den  naam  van  DELF  gekregen  heeft,  in  quaadt  Latyn, 

Fojfalum.  En  in  deze  grift  is  iu  't  jaar  1272.  in  dit  niew- 
aangewonnen  landt,  een  Schutfluis  gelegt,  die  Menco  de 
^W^KX^WX^^Sandenfern)  noemt,  naar  een  voornaame  hoe- 

ve of  boerewoning  van  de  zes,  die  weleer,  toen  het  noch 
een  haven  was,  daar  aan  het  Noorder  ftrandt  lagen:  doch 
die  van  het  boerevolk,  naar  alle  de  plaatzen  of  boerewo- 
ningen  zonder  onderfcheidt ,  5BOJpflcC3pI  genaamt  wordt. 
Maar  als  de  landen  naderhant  door  de  aanfpoelinge  verder 
uitgebreidt,  en  de  dyken  tot  aan  den  Eemsflroom  uitgelegt 
waren ;  blykt  het  daar  uit,  dat  die  kil  van  de  Fivel  die  tot 
dien  tydt  toe  buiten  de  Sanderjluis  geweelt  was  ,  ook  de 
benaming  van  DELF  gekregen  heeft,  dat  de  plaats,  daar 
die  van  Fiveitngo  naderhant  de  drie  Sluizen  of  Zylen  ,  die 
een  groot  Ituks  weegs  van  malkander  Honden,  by  een  ge- 

trokken hebben,  noch  hedendaags  ée  Drie  DELF-ty/p» 
genoemt  wordt  ;  terwyl  ondertulTchen  een  van  die  drie 
den  naam  van  5^0ipfiEr3pl  behoudt.  Maar  daar  beneffens 
voert  een  dorp  op  den  kant  van  de  Eems  ,  met  de  iterkte 
die 'er  om  legt,  den  naam  van  5^clf5pl. 
DELFLANDT;  eene  Landtltreek  in  het  Zuidtwefter- 

deel  van  Hollandt,  tulTchen  Rynlandt  en  Schielandt ,  de  Maas 
en  de  Noordtzee.  't  Strekt  zich,  in  't  Noordtwelten ,  tot 
aan  de  genoemde  Noordtzee  uit,  daar  het  door  den  zeedyk 
bewaart  wordt:  In  't  Zuidtwelten  paalt  het  aan  de  Maas: 
ten  Noordtoolten  gaat  het  tot  aan  de  landtfcheidinge  van 

Rynlandt ,  en  in  't  Zuidtootten  tot  aan  Schielandt  ;  van 
daar,  door  een  gedeelte  van üwr/<-^>,Zuidtweftelyk  aan, 

tot 
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tot  dicht  onder  de  muuren  van  Schiedam.  Het  begrypt  in 

iich  omtrent  30000.  mergen  landts.  Onder  Dclflandt 

behoort  Deli\  en  't  open  fteedtjen  Delfsbaven:  de  Dorpen 
'ïyn  Maasla>idt-Sluif,  Lier,  Schipluydert ,  Hoog-  en  Mondbar- 
nas,  Gravcfande,  Naaldwyk,  HoMfelerdyk,  Nlonftcr ,  Poeldyk, 

IVatering,  Loosdtimen,  Ry siuyk,  Voorburg  ,Noort-dorp  ,Pyüak- 
ker,  Berkel,  Overfchie :  Dan  noch  de  Sloten  en  Hcercn 

hvazzn Kennefibcrg  in  'tdorp  Schiplui,  'thuis  tcDorp;  'thuis 
jlUem  plag  by  Delf  te  leggen  ,  maar  't  is  in  het  jaar 
15-73.  die  van  Delf'm  brandt  geltoken  ;  zie  ALTE- 
ïsfA.  ('THUIS  TE)  S.  va»  Leeuvjen,  h&ch  noch  éc 
Dorpen  Foorüandt ,  Sand-Arnbacht ,  Ter  Hey  ,  Scheventn- 
gen,  GrocMeveldt ,  het  Hoenderlandt ,  Hodenpyl ,  Vrycn-ban  , 
iiieslandt ,  Akker sdyk  ,  of  Vroiivjenrecht ,  Kuyven  ,  Nieuwe 
Veen,  HoogeVee>ty  Absregt  ,  Dorppolder,  St.  Martens  Regt , 
Maaslandt,  Schoondcrloo :,  daar  tegens  Pöe/^/),( ,  wozhHon- 
felerdyk,  en  Ouwerfchie  mat ,  plaatzende  het  laatfte  onder 
Schielandt. 
DELFSHAVEN,  een  fraai  v^elbebouvi^t  groot  Vlek, 

of  open  Steedtjen,  in 't  Zuidwefter  deel  van  HolLmdt  e.n 
Schielandt ,  met  eene  groote  veilige  Haven  aan  de  Maas, 
Albrecht,  Hertog  van  Beycreyi  ,  eeill:  Ruvjaerdt ,  naderhant 

Grave  van  Hollandt,  enz.  had  aan  die  van  £)<?/f"  toegeftaan 
eene  graft  te  mogen  graaven ,  uit  de  Schle  tot  in  de  Maas: 
waar  uit  naderhant  dit  Üelfshaven,  too  veel  als  de  Haven 
van  Delf,  ontftaan  is.  De  Vergunningsbrief  vindtmen  by 
Boxhor»,  gedagtekent.  .  .  .  13S9.  _  Doch  vermits  hy  in  het 
jaar  13^9.  zeer  vertoornt  was  opdie vanZ^c/T, om  redenen, 
als  boven  te  zien  zynop  DELF;  die  naderhant  hem  wéér 
eenen  aangenaamen  en  getrouwen  dienit  deeden,  vergun- 

de hy,  behalven  meer  andere  voorrechten  en  privilegiën, 
hun  ook  deze  graft  te  mogen  graaven.  Wy  zien  het  dag- 

tekenen van  dien  brief  op  1389.  geftelt ,  en  uit  het  voor- 
verhaalde  op  DELF  blykt  ,  dat  die  dienft  eerfl:  in  het 
jaar  139Ó.  zy  gefchiedt;  dat  het  ook  hun  ter  dier  tydt  noch 
niet  vergunt  is  geweeft,  blykt  boven  uit  de  redevoeringe 
van  dien  Delvenaar,  tegen  of  aan  Hertog  Albert;  dus  moet 

noodtwendig,  't  zy  door  de  fchuldt  van  den  Affchryver, 
ofDrukker,  eene  misftcllinge  of  feil ,  in  het  jaar  MIII- 
CLXXXIX  begaan  zyn.  Gelyk  dan  ook  anderwegen  in  | 
den  zelfden  Boxhornius  de  magtgeevinge  van  Hertog  Al-  i 
bert  aan  die  van  Delf ,  om  eene  graft  van  üudcrjchie  af,  ; 
tot  in  de  Maas  te  mogen  graaven,  gcllelt  wordt  omtrent  j 
het  jaar  1404.  in  welk  jaar  Hertog  Albert  geltorven  is  , 
doch  in  December,  of  op  't  einde  van  't  jaar  ,  of  op  S. 
Paulus  dag  in  den  Winter,  of  daags  voor  Paulus  bekeerin- 
ge.  Maar  zoo  men  de  woorden  van  Boxhor/iius  oriitrent 
1404.  wat  vroeger  neemt,  en  daar  door  1403.  verllaat, 
en  't  dan  voor  't  begin  van  't  jaar  1404.  neemt ,  zoo  is 
de  zwarigheit  opgeloll.  Immers  de  privilegie  is  den  Del- 
venaarcn  na  het  jaar  1396.  of  tulichen  139Ó.  en  1404.  ver- 

leent, om  met  deze  graft  te  mogen  fchieten  uit  de  Schic 
tot  in  de  Maas,  voor  den  dienft  aan  Hertog  Albert ,  niet 
lang  voor  zyn  overlyden  (hy  ftierf  1404,  als  gezegt  is) 
gedaan.  Wonderlyk  is  het  dat  M.  Volfnts  zegt,  dat  die  van 
Delf  Aii  verlof  eerd  1489. verkregen  zouden  hebben:  want 
wie  zal  dat  konnen  aanneemen  als  men  op  den  brief  ziet, 
die  dus  begint  en  luidt.  Albrecht  ,  by  Godts  ge:<inde ,  Pa  lens 

grave  op  ten  Rhyn,  Hertoge  in  Baijeren  ,  Grave  ■y^»  Hene- 
gouwen, Hollandt,  ïw??  Zeelandt,  f^z;?  Vries  landt ; 

doe»  ko»dt  alle»  ludeu ,  dat  wy  geoirloft  ende  gegeeven  hebben , 
oirlove»  ende  geven  onfen  lieven  ende  getrouwen  jlede  van  Delft 
na  menige»  getrouwen  dienft ,  die  fy  ons  ende  onfe  voorvaders  ge- 

daan heeft,  ende  ons  ende  onfe  Nacornelingen  noch  doen  fel,  een 

vrye  vaert,  gaande  uit  die  ft  ede  van  üc\t' tot  in  der  Mafen, uit  ende  i»  te  vaaren  mit  haren  goede ,  welke  vaert  gaen  fel  uit 
onfen  Stede  voirfchreven  die  Schie  lange s ,  voorby  den  Dorpe  ter 
Ouderfchie ;  ende  Ooftwaert  van  eene  hofftadt ,  die  men  biet 
Sterrenburg,  ende  tu-fchen  Ouderfchie  ende  Sterrenburg, 
foo  felle»  onze  goede  ludcn  van  T)(t\{ graven  door  den  dyk  van  de 
Schievaert,  ende  van  daen  (ellen  fy  graven  tot  aan  den  Maes- 
dyk  ,  op  ten  oofthouck  van  Matenelle  Dyk  ,  dasr  het  oorboor- 
lykfte  te  graven  is ,  en  dan  feilen  fy  graven  buiten  Dyk ,  tujfchen 
Nicuwelande  f«  Scoenrebode /o^ i/t-r  Mafe,  t^c.  Nu  is 
't  immers  bekent  ,dat'er,  na  dezen  Hertog  Albert  van  Beyeren, 
geenen  anderen  Albert  Grave  van  Henegouwen ,  Hollandt  ,em. 

geweeft  is ;  en  dat  in  't  jaar  14S9.  Maximiliaan  van  Ooften- 
ryk  regeerde.  Daar  bj  heeft  Hertog  Philips  van  Burgundièn 
Grave  van  Hollandt,  enz.  in  't  jaar  I45'i.  den  Delvenaaren, 
op  hunne  vertooninge  dat  de  gemaakte  haven  te  kleen  en 
te  nauw  was,  om  daar  in  te  brengen  de  menigte  der  Sche- 

pen, die  aanquamen  en  afvoeren  (alzoo  dieStadt  zeer  be- 
gon te  bloeijen  door  haare  fchip-  en  koopvaart )  ver- 

goft  hunne  haven,  tot  dertig  roeden  toe,  te  mogen  verwy- 
den,  aan  elke  zyae.  In  't  jaar  1488.  (zie  in  't  eindt  bree- 
der)  hebben  de  Hoekfchen,  onder  Jonkheer  Frans  v&nBre- 
deroode,  de  ftadt  Rotterdam  ingenomen,  en  D  el fs  haven ,  toen 
al  een  Steedtjen,  verbrandt ;  hoe  kon  dan  in  het  jaar  14S9 
den  Delvenaaren  de  vryheit  cerlt  gegeeven  zyn  ,  om  eene 
vaart  uit  de  Schie^  tot  in  de  Aïaas  te  mogen  graaven  ,  en 
na  welk  graaven  't  Vlek  of  Steedtjen  Delfshavcn  eerft  op- 

gekomen is?  Licht  kon  men  het  iu  Vojftus  voor  eene  druk 

van 
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feil  houden,  ten  ware  hy  op  't  jaar  1396.  van  eene  feil  be-  neemsk 
fchuldigde  ,  die  't  gemelde  Oftroy  meer  dan  80  jaaren  BatavJ 

vroeger  Hellen;  daar  noch  by  komt  ,  dat  het  jaartal  niet  Arc.p'. met  Cyfter  ,  maar  met  volkomen  letters  uitgedrukt  is;  7.5(5. 
dus  zyn  zyne  woorden  vertaalt:  „  Om  welke  reden  (te  Boxh. 
,,  weeten ,  de  zege  der  Delvenaaren  op  de  Vriezen  bevoch-  />.  143. 
„  ten,  in  't  jaar  1396.  gelyk  hy  ook  zelf  ftelt)  eenigen 
,,  verhaalt  hebben,  dat  Hertog  Albert  den  Delvenaaren  zou 
,,  hebben  toegedaan  eene  graft  te  mogen  graaven  ,  uit  de 
„  rivier  de  Schie  tot  in  de  Alaas  :  Maar  dat  zy  daar  ia 
,,  misverltandt  hebben,  is  openbaar,  omdat  zy  gelyk  uit 

,,  de  brieven  blykt,  dat  verlof  cerlt  verkregen  hebben  in  't 
,,  ]zir  veertien  hondert  en  Mcgen-en-tachtig,   Het  graaven  dan  Ai.VoJpi 
van  de  graft  tot  in  de  Maas  heeft  dit  lleedtjcn  den  naam  Z"'"'^- 
van  Dclfs-haven ,  zoo  veel  als  de  Haven  van  Delf,  gegee- 

ven.   Het  is  met  veele  huizen  veriiert ,  en  bloeit  voor- 
namelyk  door  de  Schipva;ut.    De  haven  valt  zeer  gemak- 
lyk  aan  't  gat  van  de  Maas.  -Jaarlyks  vaaren  veele  Ha- ringbuizen van  daar  af,  die  eene  byzondere  Haven,  het 
Buifegat  genoemt,  hebben.    Het  heeft  een  fraai  Stadthuis, 
en  eene  goede  Kerk,  dicht  by  malkanderen  ihiande.    De  Boxh. 
ftadt  Delf  geniet  groote  voordeden  van  Delfsbaven;  maar  toon.p. 
moet  ook  de  lallen,  zoo  van  (luizen  als  ander  onderhoudt,  343. 
draagen.    Tulichen  de  80  en  ̂ ojaarcn  ,  zommige  ftellen  P-Scrlv. 
net  84 jaaren, na  den  aanvang  dezer  plaatze,ende  vergun-     de  H, 
ninge  van  Hertog  Albert,  Grave,  enz.  kreeg  het  eenen  by-  ̂''■f' 
na  doodelyken  neep,  onder  eenen  anderen  Hertog  Albert  4iS> 
van  Saxen ,   niet  Grave ,   maar   Gouverneur  van  wegen 
Aartshertog  Maximiliaan.  Gedurende  den  oorlog  die  deze 
Sax  ,  uit  den  naam  van  Maximiliaan ,  tegen  de  Vlamingen 
voerde,  hadden  een  deel  Hoekfchc  Hollandtfche  ballin- 

gen zich  n^Zï  V laanderen  begeeven,  en  onder  hen  Jonker 
Frans  van  Brederoode ,  die  met  de  gedachte  Vlamingen  Hol- 

landt beoorlogde.    In  het  jaar  1488.  quam  Jonker  Frans 
met  eenen  fterken  hoop  Ballingen  en  anderen  (als  boven 
reedts  aangeroert  is)  in  fchepen  voor  Delfsbaven  ,  trad 
daar  aan  landt,  maakte  zich,  n-da.r  Rotterdam  keerende, 
zonder  flag  of  ftoot,  echter  met  gewelt ,  meefter  van  die 
Stadt,  en  deedt  daar  uit  zeer  veel  quaadt  aan  het  platte 
landt,  rukte  met  eenig  Volk  naar  Schoonhoven  ;  maar  daar 
wierd  hy  kloekmoedig  afgellagen  :  toen  keerde  hy  weer 
naar  Rotterdam,  van  waar  een  deel  der  zynen  Delfsbaven 
inbrandt  ftaken,  nevens  veele  fchepen  en  buizen,  voor 
de  haven  leggende  :    Maar  de  plaats  was  haall  daar  na  O.H.Kr. 
wéér  herbouwt.    Wederom  84  jaaren  daar  na,  in 't  jaar  Z"^- 54*- 
i^yi.  quam  Boffu  met  een  deel  Spaanfchen  ,  mede  van  't 
zelfde  Rotterdam,  naar  Delfsbaven ,  by  nacht  het  Steedjen  ̂ ""ftf' 
overvallende;  alzoo  de  zoo  genaamde  IVatergeuzen  zich  ̂ 3^* 
daar  neergezet  hadden  :  Hy  rechtte  daar  gruvvelyke  wreet-  ̂ "f  P' 
heden  aan ;  had  ook  de  gedachte  Stadt  Rotterdam  even  te     '  ' 
vooren  geweltdadig  overmant  en  verkracht  :    zie  ROT- 
TERDAM. 
DELFZYL,  eene  (lerke  groote  Schans,  of  een  klein  DeRaej 

wel  bewoont  Steedtjen,  in 't  Oolterdeel  van  Groninger-  Difiion. 
landt,  aan  den  mondt  van  de  Eems  ;  vermaart  door  de  Ceogr. 
Haven  ,  daar  de  Tyvel  in  de  Eems  loopt.    Deze  plaats  Grot. 
wierd  den  Gelderfcben  door  Schenk  ontnomen  :  want  de  NederL 
Gelderfcben  hadden  Hertog  Karei  van  Gelder  den  Eedt,  als  jaarb- 
hunnen  Erf  heer  ,  gedaan;    zie  op  G  R  O  NI  N  G  E  N. 167. 
Duc  d''  Alba ,  door  Koning  Philips  den  II.  in  deze  Neder- 

landen gezonden,  was  zoo  verbittert  op  die  van  Embden ,  Pontani 
omdat  ze  d^Unroomfche  Religie  toeftonden,  de  gevluchte  Gelderf. Nederlanders,  om  zyne  woede  te  ontwyken ,  vriendelyk 

herbergden,  de  Rebellen  (dus  noemde  hy  hen)  in  de  Ne-  ̂ ^-f"^ derlanden  allerlei  behoeften  toezonden  ,  en  in  veelen  be- 
hulpzaam waren  ,  dat  hy  vaft  voor  zich  nam  ,  om  van 

Delfzyl  eene  Stadt  te  maaken  ;  vermits  hy,  aanmerkende 
de  goede  gelegentheit  van  die  plaats,  de  zonderlinge  be- 
quaamheit  der  Zeegaten  en  Havenen,  oordeelde  dat  hy, 
door  daar  den  koophandel  op  te  rechten  en  in  bloei  te 
brengen ,  die  van  Embden  ganfch  zou  bederven  ,  en  in  den 
grondt  maaien.    Terftont  maakte  hy  eene  afpalinge  van 
vValien  en  Graften,  met  Bolwerken  wel  voorzien,  en 

begreep  het  Dorp  Fenrfum  daar  binnen  :  Had  al  reedts  be- 
floten  deze  Stadt  Marsburg  te  noemen,  en  zekeren  oordt, 
door  den  Minrebroeder  Johan  Knyf ,  niew  aangeftelden 
Bifjchop  van  Groningen ,  laten  wyen ,  tot  het  bouwen  van 
eene  Parochy-Kerk,  daar  hy  den  zeiven  eene  Mifle  op  be- 

val te  doen.    Die  van  Groningen  vertoonden  hem  ,  dat 

het  bouwen  aan  't  dorp  Delfzyl  tot  eene  Stadt  ,  hen  veel 
meer  dan  die       Embden  nadeelig  zoude  zyn  ;  dat  dit  te-  ji,{eterei^ 
gens  hunne  oude  Privilegiën  ftreedt,  enz.  Daarom  bleef  nederl. 

dit  voorneemen  geftaakt,  en  de  Hertog  voltrok  de  Schans  Q^cfchie'd, alleen  ,  die  Grave  Loduwyk  van  Naftauvj  daar  had  begin-  fol.  ój. 
nen  te  maaken,  eer  hy  door  de  Spaanfchen  hy  Jcmminge»  Hoeft f. 

geftagen  wierd:  dit  gelchiedde  in  't  jaar  i^yS.   Toen  na-  iSS. 
derhant  Groningen  aan  den  Staat  was  gekomen,  begeerden  Bjjr  4B, 
de  Groningers  dat  deze  Schans,  als  tcgens  het  verdrag  (met  i7ï» 
de  Landtvoogdeffe  Maria  gellotenj  opgerecht  ,  zou  ge-  ̂'^'"^ 
flecht  worden  ;  dat  hun  in  't  jaar  IS77-  wel  toegedaan 
wierd;  maar  vermits  de  Provintie  van  Hollandt  zeer  veel/.;  J'J- 
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van  flechtcn ,  gcfterkt  :  doch  van  RenncHber^  (den  Staat 

afgevallen)  in 't  jaar  ifSo.  bclcjjfc'rt ,  cn  ingenomen.  In 
r^lnftm.  't  jaar  ifgi.  hcciiGiave  H'^illc/t  van  N<il/ti:iiv ,  CJouvcrncur 
Kr.  van  van  l'r-estaMJt  ,  t'iamen  met  Gravc  M.itirits^  Stadthoudcr 
Tritil.  cn  Kapitein  Generaal ,  en/,,  deze  Sterkte  weOr  herwon- 
ƒ*/.  668.  nen  :  toen  maakten  de  Staten  cenen  omllag  over  de  Gro- 
tnfol.  niH^er  OmLwJet: ,  en  deedcn  die  Sclians  met  nicwc  wer- 

keil  breeder  uitzetten  ;  Ichcidende  den  Zecdyk  van  de 
hor.  15, 
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Vellinge,  lieten 'er  ook  vccle  huizen  bouwen  ,  en  dreig- 
den 6cGru»ing.:rs  (die  weêr  onder  Spanje» ^  door  den  ver- 

raderlchcn  handel  vun  L<»/<j;w^,  Grace  van  Rennenberg.,  ge- 
komen waren )  hunne  Stadt  van  Inwoondcren  te  zul- 

len ontblooten,  en  ze  'mDclfzyltc  planten , indien  zy  zich niet  aan  den  Vereenigden  Staat  overgaven:  Echter  bleven 
jmrb.f.  de  GrowW^iTj  hartnekkig  by  kS/<j«/V»;  maar  aangezien  Ren- 
167.      nenberg  reedts  in  't  jaar  ivSi.gcllorven ,  en  na  \\zm.Verdttgo 
idontan.  in  't  hindtbellier  getreden  was  ,  belegerde  Prins  Maunis 
in  Gul  c-  die  Stadt  llrengclyk  in  't -jaar  i)-94-  cn  dwong  ze,  na 
(iardyn  eenigen  tydt,  tot  overgave.    Na  dac  Chrijinph  Bemhard , 

BiJ/ihop  van  Munjler  ,  in 't  jaar  1672.  de  lladt  Groningen 
belegert  hadde  ,  en  vry  fel  aantalle,  daar  hy  echter  met 
Icha  en  fchandc  afwykcn  molt,  dreigde  hy  ook  Delfzyl  te 

willen  aandoen  :    maar   de    Ncdei landtfche  Oojl-lndij'che Retourfchecpcn  ,  wonderbaarlyker  wyze  en  gelukkig  de 
Engelfche  Vloot  voorby  gezcilt  (die  by  Doggers  Zandt  op 
deze  rykgcladc  Vloot  palte)  en  hier  aangeiandt ,  voor- 

zag terllont  de  Veiling  van  genoegzaam  gefchut  en  an- 
dere oorlogsbehoeften.    Vermits  de  Bijj'chup  ook  zyn hooft  zoo  deerlyk  voor  Groningen  geftootcn  nadt  ,  bleef 

Delfzyl  van  hem  onaangetaft.    Toen  de  Groningers  za- 
uierver-  gen  dat  de  Bijjchop  hunne  Üadt  begon  te  naderen,  droegen 

zy  ook  goede  zorge  voor  deze  Velling  ,  die  hun  tot  een 
Europa   Haven  en  Voorburg  verllrekte ;  en  alzoo  de  daar  binnen 

zynde  Com.mandeur  by  zommigen  in  vermoeden  ftont, 

dat  hy  heimelyk  met  den  vyandt'verllandt  hield,  wierd  ze cenen  anderen  getrouwen  en  dapperen  Krygsman  aan- 
betrouwt.    Delfzyl  legt  vlak  op  den  Dollaart,  van  waar 
men  niet  verre  heeft  over  tevaaren,om  aan  deKnokke^  in 
Oojl-Frieslandt ,  te  komen. 
DELSTRA-HUIZEN,  een  der  iSDorpen  van  de 

Friefche  Gfietenye  Schoterlandt ,  in  't  Quartier  der  Zeven- 
wolden, 
DELWYNEN,  een  Gelders  Dorp  in  Bommekrwaardt. 

Toen  geheel  Gelderlandt  en  Zutphen.,  in  't  jaar  i^Al-  eene 
Schattinge  van  75-000.  guldens  was  opgelegt  ,  ilont  het 
Quartier  van  Niewmecgen .,  een  der  vier  quartieren  van  dat 
Vorileudom,  daarin  geilek  op  24342  guldens  ;  daar  in 
mo{i  da  Bommelerwaardt  ^  eene  der  zes  verdeelingen  van 

^tNxrneegfch  Quartier,  opbrengen  3400  guldens:  die  om- 
geflagen  over  de  AadtBoynmel ,  en  de  16  of  17  onderhorige 
Dorpen  van  de  Bommelerwaardt ,  quam  Delwynen  en  Kerk- 

voor  hun  aandeel,  op  191  guldens  9  duivers,  10  ipenn: 
tè  flaan. 
DEMER,  de  DEM  ER,  DEMERE,  een  Riviertje 

in  Nederlandt,  in  't  Hertogdom  Brabandt ;  dat  zynen  oor- 
fprong  in  het  Bifdom  Luik,  niet  verre  van  Maa/lricht,  en 
't  lleedtje  Bilfen  heeft;  het  loopt  voorby  de  fteedtjens //^j/- 

'fag.iio.  feit Sichem.,  en  Aarjchot,  dan  vcreenigt  het  zich  met  de 
Deyle;  vloeit  voort  naar  en  door  Mechelen  daar 't  by  't 
riv'iertjen  Nethe  komt;  of,  volgens  Guicciardyn ,  heeft  de 
De/ner  haren  oorfprongk  by'Tongeren,  in 't  landt  van  Luik, 
en,  Weftwaarts  vlietende  ,  loopt  door  Bilfen,  voort  drie 
mylen  van  daar  door  Hajfelt,  en  dan  vier  mylen  verder 
door  Diefl,  vervolgens  door  Sichem  cn  Aarfchot,  in  de  De- 

le of  Dyle.  In  deze  De/ner  valt  ook  de  klcene  vloedt 
Geete ,  Saar  Thienen  op  legt  ,  die  niet  verre  van  daar  be- 
ginende,  door  'Thienen  loopt  ,  en  vlietende  voort  door 
Halen,  valt  hy  in  de  Demer. 
DEM  MER  IK,  eigentlyk  van  oudts  DENEMAR- 

KEN, een  Dorp  in  het  Nederquartier  van  het  Sticht  Ut- 

recht. Regino  'Prumenfis  heeft  al  van  dit  Denemarken  in- 
H.V.Kr.  Qf  op  het  jaar  S80.  gefproken.  'Y oen  de  Noormannen  ^  of Deenen,  in  deze  landen  gevallen  waren,  hebben  zy  deze 

plaats  naar  hun  Vaderlandt  dus  genoemt;  die  allenskens 
in  Demmcrik  verbaflert  is.  (Zie  hier  van  verder  den 
volgenden  Artykel.) 
DENEMARCA,  is  hedendaags  een  zeer  kleine  flreek 

landts,  tuÜchen  de  Oppervecht  en  den  Amflel,  die  wel  eer 
zonder  twyfel  zeer  groot  geweeft  is,  als  dc  Noormannen, 
in  het  jaar  i3S4.daar  voor  de  tweedemaal  ingevallen  zyn, 

nadat  zy,  Duttsburg  bemagtigt  hebbende  ,  volgens  't  ver- 
haal van  Regino  ,  den  Rhyn  quamen  opvaaren.  Nader- 

hant  is  het  een  erfgoedt  geweeft  van  een  doorluchtig  ge- 
flagt,  hetwelk  van  DENEIVIARKEN  {de  Denemarca) 
genoemt  wierd.  Jakob  dc  XHF.  Biirchop  van  Utrecht 
is  van  dat  geflagt  gewcefl.  De  benaming  vindtmen  noch 
dicht  by  Vmkeveen,  tulfchen  Utrecht  en  Amflerdam. 
DESIDERIUS  ERASiMUS,  geboortig  van y?ö//fr- 

da^n,  en  onder  de  Geleerden  zeer  vermaart:  zie  ERAS- 
MUS. (DESIDERIUS) 

DEVELSTEYN,  een  Slot  in  Noord t-//ö/W/,  on- 
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de  rivier  dc  DE  VEL.    Het  is  een  ïwaar  gebouw  met       ^  j 
dikke  nuiuren  gewecfl,  gelyk  noch  genoeg  uit  de  grondt-  lèèuw  i 
vellen  kan  blyken,  leggende  op  eene  hooge  werf,  rondt-  Batav.  1 
om  in  zyne  graften.  De  daar  binnen  geweelt  zynde  Spaan-  tll.fol.  ' 
fchcn  hebben  het  in  het  jaar  if72.  afgebrandt  ,  tocnzc  op  itij.'  | 
d'  aankomll  des  Graafs  van  Lumey ,  nadat  hy  den  Bnel  vero-  Goudh. vcrt  had,  de  vlucht  namen.    Het  had  ten  Stichter  Heer  indto 

If^tllem  van  Dtivenvuorde ,  Ridder;  die  het  als  eene  adelyke  Udlxr\ Hoflladt  bezat,  en  het  van  den  Grave  van  Ilollandt  inM78.! 
leen  hicldt,  tot  op  het  jaar  i3ij'.  Daar  na  quam  het  aan 
't  oudt  Gellagt  van  Brakcl  ,  en  voorts,  als  vry  allodiaal  ' 
goedt.aan  de  oude  1'aniilitn  van  Duinen,  Diemen, cn  Be-  ' 
veren.   In  het  jaar  15-94.  heeft  Heer  Willem  van  Bevere» 
de  helft  van  dit  Slot  met  den  t(  oren  weêr  opgebouwt, 
en  met  fchoone  Boomgaarden,  Plantagien,  Laancn,  &c. 
opgcfchikt  cn  vcrliert.  / 
DEVENTER,  eene  (Icrkc  en  welbcwoonde  Stadt ,  jjfgjf, 

in  het  Zuiderdecl  ten  Wellen  van  de  Provintie  van  Over-  j^i^f^^, 

Tjfet;  zy  legt  aan  den  Tjjel ,  op  de  grenzen  van  't  Graaf-  g^^" 
Ichap  Zt'.tpben,  en  het  Hertogdom  Gelderlandt.    Is  de  eer-  Petit  ', lle  der  drie  vrye  Ryks  Hanfe-Stedcn  van  die  Provintie  ;  Kedtrl. 
legt  op  de  rechter  zyde  van  den  Tjfelflroom  ,  twee  mylen  RefiuU. 
van  Zutfhcn,  vyf  van  Zwol.  Het  gemak  dezer  ftadt  is  zoo 
goedt  niet,  noch  de  lucht  ïoo  gezondt  als  der  andere  om- 

leggende lieden,  vermits  ze  wat  te  zeer  befloten  is  door 
de  nauwte  der  flraaten  ,  daar  de  lucht  niet  genoeg  kan 
doorfpeelen  ,  en  de  wagens  zich  bezwaarlyk  konnen 
omwenden,  en  den  anderen  wyken :  zoo  dat  ze,  door  de 
meenigte  der  enge  (leegjens  en  flraaten  ,  wat  dompig  is, 
en  derhalven ,  door  vcrvuilinge  en  gebrek  van  ververfinge, 
de  ziekten  vry  onderworpen.    Van  den  oorfprong  dezes 
naams  Deventer,  zyn  zeer  verfchillende  en  onzekere  ge-  ̂"/f^ 
voelens:  Eenigen  houden  het  daar  voor,  dat  de  Catti,  of  ̂"^"i' 
Gatten,  toen  zy  hun  landt  verlieten  ,  'en  zich  naar  her- 
waarts  wendden ,  met  hunne  fchepen  eerft  in  het  l^lie  ge- 

havent,  en  den  TJj'el  opgevaaren  zyn;  ter  zei  ver  tydt  zou- den ook  zommigen  van  deze  Catti, ter  plaatze  daarnuZ^f- 
vcntcr  flaat,  zich  neergezet ,  en  deze  niewe  volkplantin- 
ge  D'AVONTUER  genoemt  hebben ,  welk  woordt  al- lengks  in  Deventer  zou  verbaflert  zyn.  Maar,  behalven  de 

onzeekerheit  ,  of  deze  over-oude  Duitfche  Gatten  het  "^a  '{jj, •w^oordt  Avontuur  wel  gekent  hebben  ,  houden  anderen  Dav. dit  voor  zeekerder  :  Eerft  ,  dat  deze  Cattifche  natie  zich  ui,,  {. 
allereerfl  aan  den  Gulikfchen  kant  zou  neêrgeflagen  heb- 

ben, volgens  Tacitus;  tuflchen  de  Maas  en  Iraal,  toen  le- 
dig cn  onbewoont ,  hun  legerllede  en  verblyfplaats  ne- 

mende :  düs  zouden  zy  den  Tifel  op  door  de  foJJ'a  Drufia- na ,  dat  is,  de  Gr  aft  van  Drufus  ,  voorby  Doesburg.,  een 
weinig  boven  Arnhem,  tot  in  den  Rhyn  gekomen,  voorby 
den  hoek  van  het  Batavifihe  Eilandt,  en  recht  daar  tegen 
over  ,  tot  aan  den  uiterflcn  kant  van  de  Gallifche  kufl, 
hunne  eerfte  wooningen  gehadt  hebben.  (Waar  tegen  an-  Leemi- 
deren  weder  ftellen  , dat  wel  een  gedeelte  derCatten  eenen  Batav. 
anderen  weg  konden  opgeflagen  zyn. )  Ten  anderen,  dat  lll.fol.] 
in  die  tyden  't  Geweli  rondtom  Deventer  zoo  wel  met  56. 
menfchcn  was  bezat,  dat  zy  eene  handt  vol  Gatten  geene 
plaats  onder  hen  zouden  toegellaan  hebben.    Wederom  Picard. 

zyn'er  die  ftellen, dat  dnex^an  Deventer,  Benthe-m  enTwent ,  antiq. 
oudtydts, eenerlei  Volk  zyn  geweell,  van  eenen  oorfprong,  9' bewoonders  vaneenen  't  zelfde  landt  endezelvelandtftrce- 
ke ,  van  de  RomeinenTubantes  genoemt ,  en  dat  dé  naam  van 
Tubanter  allengs  in  Diéanter,  Debenter,  en  Deventer  \eï- 
andert  ïoude  zyn ;  of  wel  in  Twenter  Jladt ,  van  de  Ro- 

meinen verbogen,  om  dat  zy  geen  W  kennen,  en  Tuban- 
ter, dwi  Deventer  lyn  geworden.  Noch  hooger  haaien  het  s.Ke- 

zommigen  op.  De  Deventers  ,Benthemers ,  en  Twenters ,ee-  ander 
nerlei  natie,  hebben  hunnen  oorfprong  van  het  magtige  antiq. 
Volk  de  Wenden,  Vandali  en  Henfleri ,  enz.  Deze  zouden  Germ. 
van  eenen  Vandalus,  afftammeling  van  Japhet,  den  naam  cap.f, 
\a.nFandali ,  en  Wenden  gekregen  hebben,  wiens  kinderen, 
door  Azia  tot  aan  de  Balthifche  of  Oojlzce  neergezakt ,  en 
van  daar,  zich  wydt  enbreedt  in  vreemde  landen  verfpreidt 
hebbende,  groote  oorlogen  gevoert,  Koningkryken  gellicht, 
en  veele  landen  bevolkt  hebben  :  immers  voeren  de  Ko- 

ningen van  Zweden  noch  den  titel  van  der  Wende»  Ko- 
ning, cn  in  Spanjen  is  het  ryk  Vandalitia  ,  (anders  Andalu- 

fiën)  niet  onbekent.    Het  is  zeer  geloofbaar  dat  die  Natie 
de  eerlle  zal  geweeft  zyn  ,  die  deze  onbewoonde  landen 
beflagen  en  bevolkt  heeft :  dat  daar  van  ook  de  Tubantes ^  pUari 
Twenters,  oï  Deventers  Viex<^e\\ovnem^n.    Want  het  ftaat 

verg, 

antiq. 

toxhorn 
Toon. 

vaft  dat  alle  deze  Natiën  en  Volken  ,  hier  cn  hier  om- 

trent, zyn  voortgeplant,  en  herwaarts  over  uit  hetOoften  J^T^p- 
gekomen  ;  veele  daar  naar  zweemende  namen  van  Lan- 

den, Steden  en  Dorpen,  gelyken  noch  naar  Vandali,  7a- 
bantes.  Wenden,  Drenthcrs ,  Benthemcrs ,  en  zyn  als  getui- 

gen ,  dat  zy  vaders  van  die  Volkeren  geweeft  zyn,  of  had- 
den konnen  zyn.  Wy  zullen  ons ,  om  ons  uit  dien  doolhof 

van  fchynbaare  mogelykheden  te  redden  ,  van  de  Wenden 
of  Vandalen,  Twenters,  Tubanter s,  enz.  tot  de  waare  Ge- 
fchiedenifTen  en  Hiftoriën  van  deze  ftadt  Deventer  wen- 

den. Toen  Utrecht  door  eenen  inval  der  Noormannen,  litm 
der  DoTt.^  in  het  dorp  Swyndrecht;  draagt  dien  naam  naar !  zeer  deerlyk  gefoolt  en  vcrwoeft  was,  dat  ook  die  Barba-  i^i-w 
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rilche  Natie  aldaar,  naar  haren  zin  te  vvctke  ging,  heeft 

d' Utrechtfihe  Billchop  liadbod  7,ynen  ftoel  te  Deventer.,  ce- 

ncn  tydt  lang  voor  zync  doodt,  die  in  't  jaar  917.  voor- 
viel,  geplaatlt  gehadt.  \'crmics  die  Stadt,  nict  meer  andere Steden  ,  tollen  en  gerechtigheden  ,   door  makingen  en 

.  gitten  van  Konrrig  Karei.,  aan  St.  Marten.,  gelyk  men  toen 
2eide,  of  bet  Utrechtfche  Bifdom  gekomen  was :  ook  wierd 

•  ten  dien  opzichte  Kampe/i  ,  Deventer  ,  Zxvol ,  en  geheel 
üveryffel,  als  aan  dien  Itoel  van  oudts  behoort  hebbende, 
het  Över-Stich.,  en  de  Provintie  van  Utrecht  \kx.  Neder Jlicht 

'  geheeten.    In  het  jaar  1178.  raakte  Billchop  Balduwyn  de 
Hollander  met  Gelderlandt  in  eenen  zwaaren  oorlog,  ter 

oorzaake  dat  de  Hertog  van  Brabandt die  de  Veluwe  van  't 
Utrechtfche  Bifdom  te  leen  hield,  verzuimde,  't  xy  uit  ach- 
teloosheit,  ofwel  uit  moedwillighcit  en  ten  trotze,  verlei 
over  't  gedachte  Leen  te  verzoeken,  en  dat  behoorlyk  by 
den  nicwen  Biffchop  te  verheffen,  of  door  den  Grave  van 
Gelder,  die  het  wc'cr  in  achterleen  van  ócn  Brabander  had, 
te  doen  verheflen.  BiJJchup  Balduwyn  derhalven,  met  recht 
vertoornt,  valt  in  Acl/clnvje,  die,  alsgezegtis,  <icGrnvc 
in  achterleen  bezat  ,  en  dreef'er  hem  't  eenejnaal  uit. 
Qxa\cGerard  van  GW^c'r ,  niet  wel  te  vreden  over  't  millen 
cn  verlies  van  zooeene  trcliyke  landtllreeke,  maakte  zich 
gen  den  BiJJchop  op,  en  belegerde  Deventer:  maar  weinige 
dagen  daar  na  quam  Keizer  Frederik  Barbarofja  naar  bene- 

den, deed  het  beleg  opbreeken,  gaf  ook  de  ï'^eh:ive  weder 
aan  den  Grave  van  Geider  ;  beide  de  partyen  eenen  Itil- 
itandt  van  wapenen  voor  cenige  jaaren  beveelende.  ün- 
dertullchen  Iticrf  GV<ïw  Gerard  kinderloos  ,  cn  zyn  broe- 

der Otto  tradt  in  iync  plaatzc.    Toen  quam  BilFchop  Bal- 
diiivyn  andermaal  gewapender  handt,  en  verbrandde  vee- 
Ie  Dorpen  in  het  Graafichap  7Aitvben.    Zyn  zwager  Gra- 

ve Diderik  van  Kleef  verwoelle  ook  een  groot  dee!  van 
Gelderlandt.    Grave  Floris  van  Hollr.ndt,  zyn  broeder,  deed 
mede  veele  fchade  in  de  landen  van  Grave  Otto;  die,  de 

Bilichoppen  van  Keulen  en  Munfier  ter  huipe  gero'-pen, 
ook  byltandt  uit  Brabandt  tn  het  landt  van  den  Berg  ge- 

kregen hebbende  ,  de  üadt  Deventer  weer  op  niew  drie 

weeken  lang  belegerde,  en 'er  buiten  tvvyt'el  ook  mecfter 
van  geworden  zouden  zyn  ,  inaien  niet  Keizer  Frederik 
ten  tvveden  maale  afgekomen  ware  ,  en  vrede  tuüchen 
deze  twee  Vorlten  gemaakt  hadde,  zettende  Otto  weer  in 
de  l/clKVje,  op  zulken  recht  als  zyne  Voorvaders  daar  in 
gehadt  hadden, en  tot  dat  de  Keizer,  mei  raadt  der  zynen, 
het  vonnis  daar  over  uitgeiproken  zou  hebben;  zie  ook 
op  BALDUINUS,cnz.  Toen Z>>i«zi/^,  Baitaardt  van /i?/r- 
gundien,  tot  B-.fjchop  van  Utrecht  ingedrongen  cn  ingewydt 
wierd,  bleven  die  van 't  Over-Stuht  of  Overyffel  achter, 
omdat  ze  niet  zeer  tot  dezen  David  genegen  waren.  Zyn 
vader  Hertog  Philips  waarfchouv/de  hen  ,  door  booden  en 
brieven,  dat  zy  hunnen  BiJJchop  doch  erkennen  zouden; 
maar  AcOveryljclaars ,  door  die  \An  Deventer  opgcrokkent , 

gaven  tot  antwoordt;  zy  wilden  't  wel  tocftenimen,  on- 
der voorwaarde  dat  Adolf,   zoon  van  den  Hercog  van 

Gelder,  twaalf  jaaren  lang  ovcr  en  nevens  David,  als 
Momber,  zou  te  gebieden  hebben.     Ter  dier  oorzaake 
deedt  Philips  hen  den  oorlog  aankondigen,  rukte  fchielyk 
voort,  en  oelegerde  Deventer,  te  gclyk  met  zynen  zoon 
den  Bijjchop,  Omtrent  de  Stadt  Üont  een  Ikene  gebouw, 
dat  den  herderen  by  nacht  t'eener  fchaapskooije  plag  te 
dienen;  die  van  Deventer  hadden  dezen  tooren  miCt  graf- 

ten, en  eent  hooge  aarde  wal  w'cl  befchanll  ,  ook  met 
gefchut  volkomen  verzorgt:  dceden  ook  daar  fterke  uit- 

vallen uit,  en  ontzagen  geen  gevaar  om  dea  vyandt  van 
hunne  veften  af  te  houden.    ÏMaar  de  Bifjchop  fchoot  van 
zyne  zyde  zoo  geweldig  op  de  wallen  en  muuren  van  't 
Bolwerk,  dat  ze  van  daar  hunnen  wyk  mollen  neemen, 
na  dat  zy  eerft  het  ganfche  gebouw  hadden  laten  fprin- 
gen :  De  gedurige  regen  verhinderde  de  Belegeraars  den 
verderen  voorcg-.uig  ;  daarom,  als  ook  door  tulfchenrpra- 
ke  des  Klevenaars  ,  wierd  het  beleg  opgebroken  ,  onder 

voorwaarde,       Deventer  en  de  andere  UveryJJ'eljche  lieden 
hunnen aanneemen  zouden  ;  negcn'weeken  lang duurde  de  belcgeringe,  en  dus  ontquam  Deventer  a\  we- 

der de  veroveringe  in  het  jaar  I45'6.    Hertog  Karei  van 
Gelder  fprak  in  het  jaar  ifoy.  de  Overyirelfche  piaatzen, 
inzonderheit  Deventer,  aan,  om  vergoedinge  van  dat  zy 
eenc  wyle  tydts  hem  de  gev/oone  Thinfen  en  Schattingen 
van  hunne  l^eluwfche  Landcryen  onthouden  en  geweigert 
hadden  ,  nevens  meer  andere  dingen  :  dat  ook  die  van 
Kampen  de  Deenen  (overgekomen  om  by  Hertog  Karei 
dienli:  te  zoeken ,  doch  die  meer  het  oog  op  deze  Üadt  fchee- 
nen,  te  hebben)  ofeenigen  van  hen  ,  gevangen  , op  een  radt 
gelegt  hadden;  des  wierd  Karei  noch  grimmiger,  en  voer- 

de zyn  volk  voor  Deventer :  maaï  de  Burgers,  van  omtrent 
600  hunner  leerlingen  geholpen,  boden  zulk  eenc  dap- 

pere'tagenweere ,  dat  hy  de  Itadt  in  het  jaar  15-10.  verliet; 
doende  echter  ,  by  zynen  aftogt,  onderwegen  fchade  ge- 

noeg :  en  dus  bleef  Deventer  nochmaals  onverwonnen. 
Iii  het  jaar  if2i.  nam  gemelde  Hertog  weêr  eenen  twiit  op 

niew  daar  tegen  op,  wegens  zekere' brugge  en  tooren,  by die  van  Deventer  op  den  ilroom  ,  en  iii  zyn  gebiedt  ge- 

3^^ 

Idem 

E.  van 

Keid 

'bouwt,  tot  groot  nadeel,  zoo  hy  zcidc,  en  üflirèuk  van 
hem  en  zyne  grensplaatzen.    De  tooren  llont  op  het  eind 
der  brugge,  waar  mede  de  ftadt  op  d'ÜoHzyde  van  den 
T(fet,  aan  de  l/eluvje  grenR.    Beide  waren  ze  met  een  bol- 

werk en  uitkyk  verüerkt.    Vermits  nu  die  van  Deventer 
zyn  voorflel  in  den  win(dc  floegen,  trok  hy  uit  de  l^eluuie 
op  :  joeg  de  bezettinge,  vermoedelyk  met  verraadt,  uit 
den  tooren,  worp  dien  ter  neder,  en  verbrandde  bynadc 
helft  van  de  brugge:  Hy  liet  echter  Deventer  in  ruU  ;  cn 
vertrok  ook  aanliondts  van  daar.   By  de  inllellinge  der 
niewe  Bilfchoppen  in  de  Nederlanden,  door  Paus  Panlus 
den  1!/,  op  het  aanzoeken  van  Philips  den  II.  Koning  van 
Spanje»,  wierd  in  het  niewe  Bifdom  te  Deventer  Bilfchop 
Johanncs  Mahttfius ,  van  der  Minrebroederen  Ordre ;  maar 
hy  wou  dien  Ihiat  niet  aanvaarden;  derhalven  wierd  Ai.gJ- 
dtus  van  den  Berge,  ook  een  l''rancis]caner ,  in  zyne  plaats verkoreii.    Na  dat  de  beroerten  tuüchen  Spunjen  en  den 
Staat  OütÜ.7i^n  waren,  maakte  Prins  IVtllem  eenen  aanflag  fol.^óti 
op  Deventer:  met  zommigen  daar  binnen  zyndc  burgers  G.  Haf- 
hield  hy  heimclyk  verflandt.  Veelen,  zelfs  ook  vrouwen,  fi^'  ̂ 'J^- 

(dus  fpreekt'er        Reyd  vm)  was  dit  bekent,  evenwel  "''''•/"'v 
bleef  de  zaak  tot  op  't  uiterlle  geheim  ;  waar  van  d'al-  3 '7. 
gcmeene  haat  tegen  de  Spaanjchen  de  reden  was  Even- 

wel ging  het  werk  niet  voort,  vermits 'er  op  den  daar  tod 
belfemden  tydt  eenc  zeer  zwaare  fneeuw  viel  ,  gevolgt 
vaneen  krachtig  water ,  waar  door  alle  landen  tulïchen 
Wezel  en  Deventer  overüroomt  lagen,  cn  de  Prins, 
daar  door  verhindert ,  niet  aankomen  kun.  Pacieco,  Spaan fch 

Gouverneur  aldaar,  begon  eindelyk' te  merken  dat'eriets 
op  handen  was  gcweeit  :  nam  verfcheide  Burgers  ,  daar 

hy  ergwaan  op  hadde,  gevangen  ,  kon  echter 'de  fchuldi- gen,  niet  tegenflaande  hy  zommigen  ter  doodt  toe  lietpy- 
nigen ,  niet  ontdekken  :  dit  droeg  zich  dus  toe  in  'tjaar 
1^70.    Acht  jaaren  daar  na  vervoegden  zich  zoinmigen 
uit  de  Riddcrfchap  en  lieden  van  Overyfibl  by  den  Grave 
van  Rennenberg,  Gouverneur  van  Vrieslandt  (  toén  den  Staat  /"'•  9- 
noch  nict  afgevallen )  verzoekende  door  hem  van  het 
Hoogduitfch  Regim.ent  van  Folwey/er  ,    dat  zoo  te  Kar/i- 
pen  ,  als  te  Deventer  lag  ,   verlofl  te  mogen  worden  , 
omdat  het  zich  opentlyk  voor  Don  "Jan  van  Ooflenryk,  van 
hem  omgekoft ,  verklaart  hadde  :  baden  ook  de  Staten 
Generaal  om  Rennenberg  tot  hunnen  Gouverneur  te  beko- 

men,  als  gcfchiedde.    Daar  op  belegert  hy  Kampen  den 
I  julius  J5'78.    Kort  na  den  3  Augullus  wierd  ook  Z)i?ir«- 

aangctad ;  daar  lag  eenc  bezettinge  van  900  Hoogdttit- 

J'chen  in  ,  die  dappere  uitvallen,  en  de  burgers  grooten  over- lalt  deeden  ;  zy  zoopen  alle  hunne  wynen  en  bieren  uit, 
namen  a!len  voorraadt  vanfpyze  weg,  en  in  tydt  van  alarm 
dwongenze  hen  in  hunne  huizen  te  blyven  ,  of  zy  wierdeil 
doorltoken.    Eindelyk  evenwel  begondenze  den  burgef 
te  vreezen,  uit  inzicht  dat  de  wanhoop  hen  iets  tot  hunnen 
nadeele  mogte  doen  onderÜaan,  daarom  traden  zy  met  de 
burgers  in  verdrag  ;  waar  by  zy  beloofden  ,  dat  zy  hun  geenen 
overlall  meer  zouden  doenidaar  tegen  zouyder  burgereenen 
jongen,  ofdien  (hneidt  belle!  1  en  ,  om  het  krygs volk  te  helpen 
bolwerken.  Zy  namen  ondertufïchen  al  't  goudt  cn  zilvei* 
uit  de  kerken,  enz.  en  muntten 'er  geldt  af;  al  het  koorn 
en  andere  leeftocht  haalden  ze  uit  de  klooilers  ;enbcgonden 
ook  den  burger  op  niew  gewelt  aan  te  doen.    Maar  op  de 
tydinge  van  Don  fans  doodt,  en  dat  hun  volk  ,  tot  ont- 

zet komende  ,  gellagen  was  ;  dat  zy  boven  dien  gebrek 
van  buskruit  hadden  ,  gaven  zy  zich  den  14  Novembei" 
over:  en  Deventer  wierd  van  dc  Spaanfcha  bezettinge  ver- 
lolh    Zy  vonden  't echter  niet  veel  beter  by  de  niewe, 
die  ook  zeer  moedtwillig  te  werk  ging  ;  weshalvcn  Ren~ 
nenberghcn,  op  de  klagten  aan  hem  van  de  burgeren  ge- 

daan,daar  uit  nam, op  zeekere  voorwaarden  :  Dat  de  iladt  p,.^ 

Sew  Aartshertog  Matthias ,  Prins  14'tllera,  cn  Rennenberg  zon  },u:err,i 
kennen,  enz.  dat  de  burgery  uit  de  krygsmagt  zoodanige  ^^-j^ 
vaandels  of  Compagnien  ter  bezettinge  mogte  kiezen,  als  Grot. 
haar  beft  beliangdc  ,  doch  meer  Soldaaten  zoude  moeten  ]aarh. 
inneemen ,  wanneer  het  dc  hooge  Overigheit  zou  nodig  fel.  60, 
vinden.    Maar  die  van  Deventer,  nu  verloit  van  d'inlee-  P..C. 

geringe,  en  zich  in  de  l/^/i?' begeeven  hebbende,  wn'ldcn  Bor.8E, zich  niet  m.eer  onder  bedwang  van  de  bezettinge  ftellen 
fol.  63. 

weigerden  deshalven  krygsvolk  in  te  neemen,  hoe  ernftig  ̂ ""'Z"' 
ook  d'algemeene  Staten  daar  om  aanhielden ;  te  meer  ver-  ̂   /'f!^K 
mits  Parma  nict  verre  van  Zutphen  lag.  De  Grave  van  Ly-  ̂.-  f  ̂  f 
cefler,  nu  Gouverneur  Gepcraal  der  Verecnigde  Neder- '^^^JJj 
landen  ,  vond  goet  zich  door  lift  van  zoo  eenc  Stadt,  fi^„"L daar  de  Staat  zoo  veel  aan  gelegen  was  ,  te  verzeekeren. 

Hy  verzocht,  in 'tjaar  is^S-  met  zyne  Lyfwacht  daar  te  ƒ  15^. 
mogen  binnen  koomen :  veele  der  Overyjjelfche  Staten  cn 
Edelen  quamen  hem  daar  bezoeken,  en  dus  bragt  hy  door 
bchendigheit,  op  den  21  Odober,  Engelfchc  en  Yrfche  Sol- 

daten binnen  Deventer:  mecfter  van  dc  ftadt  geworden , 

ftclde  hy  daar  over  tot  Gouverneur  H'illiam  Stanley  ,  Co- 
lonel  van  een  Regiment  Tren  ,  't  wildftc  cn  barbaarfte 
volk,  zegt  Reyd,  dat  ooit  in  de  Nederlanden  gezien  was; 
zie  Reyd\a.n  hen  en  hunne  wildthcit  wonderlyk  fpreeken-  Reid 
de:  zy  waren  1200  in  getal,  en  voerden  billyk  den  naam  fol. 
van  Huilde  Tren.    H'illem  Stanlev  was  Roomfch  Katholyk, 

1"  f    '  die , 
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liie,  in  hot  gebiedt  gctrcedon  ,  licimclyk  morftc  met  -^öc*- 
Ltuiü'yijrky  ovcrllc  iii  dc  Schans  tc  Z/itphc» ,  (welke  lUdt 
Tax.'s  vour  Parma  iiij^cnonieii  li:id )  eii  vervolgens  7.elfs 
met  Tiixis^  die  Gouverneur  binnen  dc  lladt  was  ;  dat  hy 
h.cm  ü^'Viriur,  CU  Jork  do  Schans  overleveren  zou,  onder 
belofte  van  goede  vergeldinge.    De  Staten  kregen  wel 
quaadt  .vermoeden  op  Stanley ;  maar  zy  konden  daar  niet 
in  voorzien,  om  dat  Lyccftcr  naar  E>:s:^cl.s>!dt  vertrekkende 
hem  geboden  had  Deventer  niet  tc  ruimen,  zonder  zyncn 
iiitdrukkelyken  lall.  De  Staten  dccden  daar  op  denüverden 
Nurrhs  wel  derwaarts  trekken  ,  om  ,  met  der  burgeren 
liulpe,  zich  meelter  van  de  lladt  te  maaken;  maar  als  hy 
op  weg  was  ,  en  Stanley  daar  bericht  van  kreeg,  trok  hy 
'savoms  den  iS  Januarius  ijSy.  uit  Deveyjtcr  ̂   na  dat  hy 
zyne  Kapiteinen  en  Soldaatea  gezegt  haddc  ,  dat  de  bur- 

gers hem  en  hen  alle  dachten  te  overvallen  ,  om  dat  hy 

bctalinge  verzocht  en  eilchte,  daarom  wilde  hy  't  hunner 
verzekeringe  meerder  bezettiiige  in  de  ftadt  brengen  ,  en 
dan  de  ingezetenen  tot  het  betaalen  der  achterllallen  dwin- 

gen.   Aaii  de  poorten  Helde  hy  dubbelde  wacht  van  zyne 
vertrouwelingen.    Des  avonts  was  hy  uitgereden,  den  29 
dito  's  morgens  ten  vyf  uuren  keerde  hy  weder  ,  den  | 
Spadufibcyi  Gouverneur  'Taxis  met  zich  brengende,  nevens 
600  vyandtlykc  Soldaaten  te  voet  en  30010  paerdt,  die  t 
by  den  donker  in  de  lladt  quamen  ,  en  mecller  van  de 
i^adt,  hoewel  niet  lang,  bleven.  Want  als  Prins  Maiirhs  \ 

Oorlogen  van  Niijjituiv,  den  30  May  iS9i-  Zittphen  verovert  haddc,  ; 
II.  B.  ƒ.  wicrdt  noch  op  dien  zelfden  avont  Deventer  bcrent.  Grave 

5J.        Herman  van  den  Berg  was 'er  wegens  Spanje  Gouverneur: 
P.v.ian  eenige  dagen  wierden  doorgebragt  met  breiren  ergens  in 

Rheydf.  den 'muur  van  dc  Stadt,  by  of  langs  dc  kay  ,  tc  fchietcn  ; 
cn  wierden 'er  ccnige  platte  fchuiten  in  dc  haven  gelegt, 
en  daar  over  eene  brugge  ter  beltorminge;  daar  het  volk 
zoo  vierig  toe  was,  dat  ze  twilhen  om  dc  ecrtle  tc  zyn ; 
doch  de  brug  te  kort  zynde,  moll  de  llormuitgcdelt  wor- 

den. Des  anderen  daags,  de  brug  verlengt,  Grave  Ilerr/iatt 
in  zyn  hooft  gcquetfl,  cn  zyn  een  oog  uitgefchoten  ,  ook 
veel  volk  den  vorigen  dag  in  de  breflc  gefneuvelt  zynde, 
traden  die  van  binnen  tot  verdrag,  en  Deventer  quam  den 
10  Junius  ifyi.  wcêr  aan  den  Staat.,  cn  in  handen  van 
Prins  JMaiirits  :  voor  welke  het  een  gelukkig  jaar  was. 
Den  21  May  overrompelden  de  Staatfchen  de  Ziitphenfche 
Schans;  den  30'''^'  wierd  Zutphen  verovert;  den  10  Junius 
Deveriter  ;  den  2  Julius  de  Schans  Delfzyl ;  den  2Ó  der 
zelve  maandt  deden  ze  Parma  voor  Knodzenburg  opbree- 
ken  ;  den  24  September  wierd  Huift  in  Vlaanderen en  den 
24  Oclober  Niewmeegen  ingenomen.    Ter  gcdachteniire 
lieten  dc  Staten  Generaal  eenen  Penningk  liaan.  Aan  d'ec- 
ne  zyde  llont  het  wapen  van  Staat,  een  gekroonde  Leeuw , 
met  een  zwaardt  in  d'ecnc  poot,  en  in  d' ander  een  Bon- 
dcl  met  zeven  pylen.    Om  den  randt  de  woorden  ,  Fecit 

Magna  qa:  potens  cft,  D^  Almagtige  heeft  groote  dingen  gedaan 

Idem 

Valken 
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de  Commandant,  een  man  die  zcven-cn-dartig  jaaren  den 
kryg  gevolgt  had,  wel  behoorde  te  weeten,  hoe  een  fladt 
naar  behooren  cn  vereifch  gellerkt  diende.    In  het  maga- 
zyn  waren  85-000  ponden  buskruidt,  op  de  wallen  45-  me- 
taale-  en  ó  yzere  llukken  gefchut,  behalven  nochióof  18 
zeer  fchoone  mctaale  Hukken, by't  opbreekcn  van 's  Prin- 
fen  leger  aan  den  Tjjel  in  Deventer  gezonden.    Het  ont- 

brak noch  aan  kruit,  noch  aan  loodt,  noch  aan  handtgra- 
naaton.    De  Bezetting,  t'zamen  met  de  Waartgelders, 
bellont  uit  45'00.  mannen  ,  daar  by  bevonden  zich  noch 
2000.  wel  gewapende  en  gemoedigde  burgers ,  behalven 
de  daar  in  gevluchten.    In  de  lladt  was  een  Fa£lie  die  de 
overhandt  had,  en  in  de  zelve  dc  Ntlanden  ,  zulker  wyze 
iiMHcnrik  A^/7rt«i//,Thefaurier,  het  Koningkje  van  Deven- 

ter hiette,byna  alles  in  dc  Vrocdtlchap , enz.  onder  zyncn 
wille  had,  en  d'andere  Party  krachteloos  hielt:  daardoor 
was 'er.  zelfs  ook  onder  den  Burger  geene  ecnsgezintheit. 
In  zoodanig  eene geileltcniile der  lladt, qiiamen  ócBiJJchop- 
pen  \mKenlen  en  Munfter  daar  voor,  den  16  Junius  1672. 
meteen  byeen  geraapt  leger,  van  fchuim  van  volk  ,  en 
berenden  ze  van  de  landtzyde,  in  zulk  eene  wanordre,  P-^^Jh 
dat  ze  lichtclyk  hadden  konncn  geilagen  worden :  zelfs  ■'^^"'"^j 
geene  wachten  uitzettende,  behalven  een  verloren  fchild-  ' wagt  ,  dien  die  van  binnen  gemakkelyk  hadden  konncn 
bekruipen:  den  17  dito  begaf  zich  dc  vyandt,  ten  hoog- 

den 9000.  mannen ,  met  6  mortieren ,  een  uur  beneden  dc 
Hadt  over  den  TjJel ,  en  berende  Deventer  ook  aan  den 

'  anderen  kant  :  meer  dan  't  derde  deel  van  dien  kleenen 
hoop  liep  de  f^eluwe  door  llroopen,  echter  wierd 'er  gee- 
ncn  uitval  op  gedaan,  daar  men  de  mortieren  zoo  gemak- 
lyk  had  konncn  bemagtigen  en  wegneemen ;  zelfs  de  brug, 
waar  over  men  d' uitvallen  moft  doen,  wierd  door  ordre 
van  eenigen  der  Magillraat ,  en  met  kenniffe  van  den 
Commandant  en  Kolonel  Bruerfrna ,  weggenomen  ;  de  Con- 
trefcharp,  met  zweet  der  burgeren  en  boeren  opgemaakt, 
wierd  nooit  door  de  Krygsmagt  bezet, omdat  hctBroerfma 
zoo   verllont.    Dc   Burgemeeller  Boekhoh  belette  men 
paÜfTadcn  uit  h&l  Hiinneker  bofch  .,&c\\\vem\ghm\.tn  de  fladt, 
tc  haaien ,  om  den  bedekten  weg  daar  mede  te  verllerken. 
Ook  v/ierden  alle  de  buitenwerken  verlaaten;  't  verzoek 
vaneenigen  uit  dc  Magillraat ,  dat  men  uitvallen  zou  doen , 
en  contraminceren  ,   wierd  afgeflagen.  Ondertuffchen 
naderden  de  vyanden  zeer  Hcrk,  dat  van  veelen  met  ver- 
wondcringe  wierd  aangezien.  Den  19  dito's  voormiddags 
ten   10  uuren  quamen 'er  twee  Overyffelfihe  Edellieden, 
Jonkers  Svjaafken  en  Doetingen  tho  Rande voor  de  Stadt, 
bygeleidt  van  eenen  trompetter :  Zy  wierden  terüont  bin- 

nen gelaaten;  alle  die  hen  ontmoetten  fielden  zy  voor 
de  groote  magt  der  Biffchoppen  van  Keuten  en  Munfter , 
v/el  40000.  man  flerk,  de  vcelheit  van  gefchut,  bomben, 
&c.  waar  door  Deventer  meteen  vaart  tot  eenen  afchhoop 

indien  zy  't  niet  ylings  overgaven;  zoe zou  geraaken Idem 

^Jtdail. 
Hiji.p. 
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Op  de  andere  zyde :  Zutphania.,  Daventria,  Huïjto ,  AZ^oï^yo-  kende  den  Burger  en  de  Magiflraat  daar  door  kleinmoedig  tc  Valk.{. 
rnag'j  Libertati  reftitutis ,  Caftcltis  pluribus  captis ,  hoftibus  ex         '       '   '       "         ̂   '   '  ' 
Batavia  fugatis ,  Senatus  t'ocderatarum  Provinciarum  tteri  fecit. 
Ka  de  vryheit  aan  Zntphen Deventer.,  Huift  en  Niewmeegen'  dreigementen  vermengt  :de  Magillraat  gaf 'er  een  fchriftelyk  vervolg' 

maaken  :  bragten  ook  eenen  brief  van  de  Biffchoppen  van  545. 
Munfter  en  Keulen  ondertekent,  en  daar  in  beloften,  met  Sylv. 

weergegeeven ,  veele  Schanffen  verovert  ,  en  de  vyanden  uit 
Betuiv  verdreven  te  hebben,  hebben  de  Staten  Generaal  der  Ver - 
ecnigde  Nederlanden  dezen  Gedenkpenning  doen  ftaan  i'^^i.  In 
het  jaar  1672.  toen  Koning  Louis  de  XIV,  en  zyne  Bondt- 
gcnooten  ,  den  Staat  der  Vereexigde Nederlanden  zoo  plotzc- 
lyk  overviel,  heeft  Deventer  al  mede  liet  bittere  van  dien 

oorlog  ,gcfmaakt  ,  en  is  d'eerfle  Üadt  gewcell  in  OveryJJel 
die  het  Kculfche  en  Munfterfche  ̂ ok  ,  zonder  veel  gewelc  te 
lyden ,  op  zich  genomen  heeft.  Didenk  Stek  was  aldaar 
Commandant  wegens  den  Staat :  hy  cn  de  Burgemeefier 
Lefpirc  hadden  ,  al  by  den  ecrllen  inval  van  Vrankryk  in 
dezen  Staat,  lalt  ontfangen,  om  doch  op  alles  goede  ordre 
te  Hellen,  het  Magazyn  van  alle  behoeften  te  voorzien, 
de  Velliiigwcrken  te  hermaaken,  de  Bezetting,  zooveel 
't  nodig  V/as,  te  verllerken,  enz.  Echter  ontbrak 'er  noch 
vry  veel  toen  de  vyandt  quam.  Men  had  daar,  federt  de 
vrede  met  Spanjen  1648.  gelyl' 
werken  zeer  laaten  vervallen.  Evenwel  van  Maart  af  tot 

Junius  toe  hadden  de  boeren  van  Sallant  en  T'went.,  ne- 

en weigerend  antwoordt  op  ,  dat  aan  den  Commandant  opAnz. 
Diderik Steek,  en  den  militairen  Krygsraadt  bekent  makende  :  i-  O  i. 
maar  eer  dit  Ichrift  noch  afgevaardigt  v/as,  wierden  ee-  •S'-M 
nigen  uit  de  Magillraat  benoemt,  om  met  de  hoogcKrygs-  ̂ 7^- 
officieren  in  gefprek  te  treeden,  of 't  niet  raadzamer  ware 
met  de  overzendinge  wat  uitllel  te  neemen,  om  tydt  te 
winnen,  en  niet  te  antwoorden  zonder  eerlt  met  die  van 
Kampen  en  Zwol,  volgens  hunne  onderlinge  verbanden, 
enz.  te  fpreeken.  Dat  behaagde  den  Commandant  en  de  hoo- 
ge  Officieren  zeer  wel,  behalven  den  Luitenant  Kolonel 
ifamminga ,  die  dezen  voorflag  zeer  verdagt  hieldt :  deshal  ven 

had  de  brief  zynen  voortgang.    Den  20  dito  ,  's  morgens ten  drie  uuren,  wierden  veele  bomben  en  vuurwerken  in 

de  Stadt  geworpen,  dat  tot  acht  uuren  's  avonts  duurde: 
op'tHerk  aandringen  van  eenigen  uit  deMagiftraat,en  den 
burger  Kolonel ,  ordonneerde  de  Commandant  Steek  ee- 

ook  op  andere  plaatzen,  de  \  nen  uitval,  met  omtrent  loo  tc  paerdt  en  200  te  voet; 

'        '       maar  't  wierd  alles  zoodanig  befliert,  dat 'er  geen  vrucht van  quam.  Henrik  Nilandt  bragt  in  de  vergaderinge  voort, 

vens  de  burgers, uit  liefde  de  Soldaaten  (die  om  vyf  iluiv:  dat  men  denbrief,des  vorigeirdaags  vmChriftophBernhard  y'^ p 
boven  hunne  gagie  dag  en  nacht  daar  aan  arbeidden)  hel-,  ontfangen,  behoorde  te  refumecren:  nadat  die  geleezen 

pende,  het  niet  zoo  verre  konncn  brengen ,  of 'er  ontbrak, ,  was  floeg  hy  voor;  nadcmaal  Deventer  in  dien  brief  eene  ̂ rièfm^ 
toen  de  vyandt  naderde,  als  gczegt  is,  noch  veel  aan.  De  Ryksftadt  wierd  genaamt  ,  en  dat  Kampen  en  Zwol  ook.  jit^tnt\ 
Stadt  was  met  acht  zwaare  Bolwerken,  vyfRavelyns  in  Rykslteden  waren,  door  onderlinge  traétaten  aan  mal- 
de  graft,  ent  wee  daar  buiten,  dcsgelyks  met  twee  Tenailtes 
en  affnydingen  in  dc  Contrefcharpen ,  boven  en  onder  de 
Üadt,  den  Tz/c/ langs  omtrokken :  de  Contrefcharp,  byna 
rondtom  de  geheele  fladt  ,  met  llormpaalen  bezet  die 
verkeert  en  met  de  punten  naar  binnen  Honden ;  ook  wa- 

ren zommigc  te  zwak  tot  tegenweer:  in  tegendeel,  dicht 

kanderen  verbonden  ,  zonder  welke  men  by  gevolge  ni 
dezen  niets  doen  konde,of  men  niet, onder  voorwending 
van  GelaHigden  derwaarts  te  zenden ,  tydt  zou  konncn  win- 

nen, om  eenige  dingen,  die  in  de  üadt  ontbraken, midde- 
lerwyle  te  krygen.  De  meeüen  Honden  't  opentlyk,  an- 

deren üilzwygende  toe  ;  behalven  Burgcmeeüer  Boekholt^ 
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by  de  Contrefcharp,  op  den  dyk  by  de  Bergpoort,  waren  die  'tzecr  verdacht  voorquam,  doch  zich  noch  liet  bewee 
paliffaden  gezet  zoo  dik  dat  de  vyandt  daar  achter  fchui-  gen.  Maar  als  Hendrik  Ni landt  voortging  van  eerü  eeni- 
len,  en  met  mufquettcn  treffen  kon  al  die  ter  dier  plaat-  ge  artykelen  op  't  papier  te  ontwerpen, om  met  die  üedcn 

Vulhtt.       by  het  gefchut  llonden.    Zoodanig  was  het  daar  mede  '  daar  over  zich  te  beraaden  ;  hoe  dan  (voer  Boekholt  daar 
zierzuart  en  met  andere  dingen,  die  wy  voorby  gaan,  geüelt,  zoo 
Europa,  dat  veeleu  een  quaadt  vermoeden  kregen ;  te  meer  omdat 

op  uit)  fpreekt  men  hier  van  artykelen  op  te  Hellen, 
om  daar  over  met  de  andere  ücden  in  overleg  tc  ko- 

„  men? 
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D  E  V 

„  men?  Ik  dachte  de  meeninge  alleen  te  7,yn,  om  door 
„  dit  voorwendzel  tydt  te  winnen  ,  tot  aanvullinge  der 

„  gebreken, en  ophouding  der  vyanden  :  maar  nu  kan  elk 
„  zien  wat  hier  te  doenis.  Deze  onverwachte  tegenlpraak 
deedt  den  ganfchen  Raadt  verftommen.    Hendrik  Nilandt^, 
ftelde  echter  den  Burgemeefter  Kuper,  kort  daar  na,weêr 
in  't  byzonder  voor,  of  evenwel  een  ontwerp  niet  noodig 
ware?  Maar  kreeg  tot  antwoordt ,  dat  het  noch  ontydig 
was,  en  Boekholt  Iprak  het  ganfch  ernltig  tegen  ;  zoo  dat 
de vergaderinge, zonder  belluit  teneemen,fcheidde.  Maar 

geen  twee  uuren  daar  na  wierd  eene  niewc  by-een-komlt 

belegt,  en  Burgemeelkr  Bo<?tóo/i;  t' huis  gelaaten  ,  die 'er 
echter  kennilfe  van  kreeg,  en 'er  kort  voor  't  Icheiden 
by  quam,ook  openinge  va:i  't  verhandelde  verzocht.  Daar 
op  wierd  hem  een  brief  aan  de  BiJJchoppen  van  Munficr  en 
Keulen  voorgeleezen  ,  van  inhoudt ;  ,,  Dat  ze  op  het  voor- 

gedragene  van  Haare  Doorluchtigheden  ,  aangaande 
Deventer  op  goede  Conditiën  weer  onder  \Ryk  te  bren- 

gen, niet  konden  antwoorden  zonder  met  de  twee  an- 
dere Ryksfteden,  Kampen  cn.  Zwol gefproken  te  heb- 
ben; verzoekende  ten  dien  einde  vrygeleide  voor  hunne 

Gecommitteerden,  en  middelerwyle  wapenfchorffinge. 
Boekholt  betuigde  daar  tegen,  en  zeide  dat  dit  niet  minder 
was  dan  aireede  te  capituleeren.     Evenwel  Avierd  de 

brief  den  bovengenoemde  Jonkeren  ,  den  20  Junius  's  a- 
vonts  ten  vyf  uuren  ,  bchandigt ;  die  hem  aan  den  vyandt 
bragten.     Ondertuffchcn    naderden  de  Munjlerfchen  en 

KeuljUen  gedm'^g ,  zonder  dat 'er  iet  tegen  gedaan  wierd, en  die  iet  doen  wilden  wierden  verhindert.    Des  Bijjchops 
antwoordt  op  dien  brief  quani  ook  weer  in  de  Stadt :  Zy 

mogten  Gedeputeerden  in  't  Leger  ,  doch  zonder  tydtver- 
lies,  zenden;  ondertullchen  zou'er  een  ftiiltant  van  wa- 

penen zyn.    Onder  deze  brief-willelinge,  riepen 'er  eeni- 
gen  :  Men  r/iojl  de  Stadt  zien  te  behouden ,  en  voor  bederf 
bewaaren:  ook  het  noch  dien  dag  daar  toe  brengen ;  zoo  dat  ook 
noch  op  dien  dag  het  capituleeren,  met  overltemminge , 
in  plaatze  van  zich  te  vcrweercn ,  belloten  wierd  :  welk  iaat- 
fte  fiaande  \\\^\A<i.w  Boekholt  ca  van  den  Berg, Burgcmecllers 
en  de  Heer  Steenbergen nevens  veele  Gemcents-iuiden ,  enz. 
Maar  hunne  redenen  golden  niet:  zoo  ging  't  ook  in  den 
Krygsraadt,  meefl;  door  't  aandryven  van  Broer/ma tegen 
't  advys  van  den  Luitenant  Colonel  Tamrntnga.    De  bur- 

gers, daar  over  te  onvrcden  ,  liepen  met  hoopen  naar 'thuis van  Hendrik  Nilandt ,  daar  hy  met  zynen  aanhang  noch 
by  den  anderen  was  ;  en  zouden  zy  hen  mogelyk  niet 
ïeer  zacht  op  't  lyf  gekomen  zyn  ,  indien  men  de  deur 
niet  fpoedig  toegcfmetcn  hadde.    Onder  deze  beroerte, 

bergden  Andries  en  U  'illem  Nilandt  zich  over  den  achter- 
muur.  Toen  wierd  voort  daar  op  noch  eene  niewe  ver- 

gaderinge aangeRelt  :  Burgemeelter  Boekholt  voerde  eene 
fchoone  reede ,  tot  aanmoediging  om  de  Stadt  te  verdedi- 

gen ,  doch  wierd  daar  over  van  Andries  Nilandt  vry  on- 
heufchelyk  befchrolt;  die  hem  daar  tegen  geen  antwoordt 
fchuldig  ble,ef,  en  dit  onder  andere  heltdadig  te  gemoedt 

•  voerde  :  Dit  zult  gy  voor  Godt  en  de  nakomelingen  alle  de  da- 
gen uwes  levens  niet  konnen  verantwoorden  ;  en  vermits  ik  zie 

dat  alhier  geene  redenen  plaats  vinden ,  worde  ik  genoodzaakt  in 
Godts  naam  te  ver  klaar  en dat  onze  Jladt  verraden  is,  enz.  Om 

dit  te  bewaarheden  z\n  'er  zoo  veele  getuigen  ,  dat  het  op  een , 
tvjee.,  noch  drie  aankomt.    Doch  dit  wierd  in  den  windt 
geflagen.  Onder  de  redenen  van  Boekholt  waren  deze  aan- 
merkelyk,  op  de  vragen  van  Andries  Nilandt ;  IVilt  gy  dan 
de  Stadt  laaten  ruineeren  ?  antwoordde  hy , Heeft  ge  ca  noodt 
■mant  daar  is  goede  ordre  op  den  brant  gejlelt;  en  al  zouden 
fchoon  onze  huizen  in  duigen  vallen ,  zyn  wy  echter  met  eede  aan 
onze  Bondtgenoten  verplicht  onze  Stadt  met  goedt  en  bloet  te  ver- 

dedigen: daar  vraagde  Andries  Nilandt  op  :  t4^aar  wilt  gy 
dan  blyven^  Hy  daar  op  ;  Aan  den  wal  daar  is  ruimte  genoeg. 

Wederom  vraagde  Andries  Nilandt:  U^at  wilt  gy  dan  eeten  ? Boekholt ;  Wat  aaten  die  van  heiden  in  hunne  be leger tnge  ?  die 
nuttigden  ongedierte ;  daar  toe  zal  h  (  met  Godt )  by  ons  niet  aan- 

komen. Eeten  wy  geen  gemalen  koorn ,  zullen  wy  't  met  ongemalen noch  wel  konnen  afzien:  daar  wy  noch  grooten  overvloedt  van 

hebben.    Voorts  zeide  hy;  Is'er  iemant  van  de  burger  Ka- 
f  iteinen  die  wat  kleinmoedig  is  ,  ik  biede  mynen  dienji  in  zyne 
plaats  aan, . . .  Ook ,  dat  men  beter  conditiën  zou  konnen  bedin- 

gen .^de  Stadt  als  Soldaten  befchermende  (  fchoon  'er  geen  ontzet 
te  verwachten  mogte  zyn)  dan  zich  als  Poltrons  dragende: 

zeide  hy 'er  by , dan  zalmen  ons  als  Poltrons  handelen ,  enz. 
waar  op  weer  de  woorden  volgden  :  Datzult  gy  voor  Godt  en 
de  nakomelingen  niet  konnen  verantivoorden.  Boekholt  h3.d  geevnc 
gezien,  nevens  een  goedt  deel  van  de  Burgerye,  dat  de 
Gedeputeerden  naar  den  Bijjlhop  met  geweidt  binnen  wa- 

ren gehouden  gewcell;  ook  waren 'er  de  Colonels  Tam- 
minga  en  JManger.,  met  de  hulpe  der  Burgeren,  bereidt  toe: 
maar  de  Commandeur  Steek  wou 'er  niet  toe  verftaan. 
Dus  trokken  des  namiddags  ten  3  uuren  de  Gedeputeerden 
uit,  om  met  den  vyandt  te  verdraagen,  en  den  21.  wierd 
het  verdrag  getroffen:  ook  by  de  Magiftraat  goetgekeurt, 
behalven  van  Burgemeeller  Boekholt, die  tot  het  laatfle  toe 
ïoo  vol  Handig  als  in  't  begin  bleef.    De  Oudtburge- 
meefters  Ter  Borg  en  Steenbergen  wilden  dc  artykeleii  niet 

.Ai-n, 
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hooren  kezen.   Vns  g\ng  Deventer  tonder  tegenweer ,  ni 
dat  het  vyf  dagen  ingegoten  was  geweell,  aan  den  BiJ/chop 
over;  't  zy  uit  een  t'zamenverftant  met  den  vyandt,  't  zy  ValLtf, 
uit  eene  lafhartige  verbaallheit  ;  de  rechte  gefchapenheit  Mercur. 
daar  van  is  den  Alweetenden  bekent.    De  Commandant  Sy!v.  op 

Steek  heeft  naderhant  t'zyner  verontfchuldiginge  zoo  veel  j^itzetn, 
voor  den  Hoogcn  Krygsraadt  ingcbragt,  dat  hy  een  von- e7f. 
nis  't  zynen  voordeele  bequam ,  van  inhoudt:  Hy  had  tot 
verdediging  van  Deventer  alles  wat  nodig  ware  gedaan  5 

maar  was  in  zyne  goede  voorneemcns  t'elkens  verhindert 
door  de  Magiüraat,  die  de  flcutels  en  't  woordt  aan  zich 
behielt,  en  dc  meeüe  lafhartige  Krygsofficieren  aan  haare 

zyde  getrokken  hadde;  dat  hy  om  't  een  en't  ander  te  be- letten nooit  kans  gezien  hadt  ;  derhalven  wierd  hy  van 
den  Krygsraadt  gecontinuëert  in  alle  v.yne  bedieningen  en 
waardigheden.    In  tegendeel  gaf  dc  Magiflraat  eene  De-  ideiA 
duéiie  uit,  waar  in  zy  de  fchuldt  op  de  Krygsmagt  fchoof:  Vut-en. 

Dat  zy,  nevens  deBurgcry,  kloekmoedig  genoeg  geweclt  f  -  '~/'t> 
zoude  zyn  tot  verweeringe,  doch  dat  de  noodt  haar  haaft 
gedwongen  had  eene  andere  refolutie  te  neemen  ;  dat 
daar  toe  niet  weinig  de  vlucht  van  des  Commandeurs 
Huisvrouw,  met  alle  tilbaare  goederen ,  nevens  het  ver- 

lies van  de  Schipbrug,  door  cencn  llorm,  geholpen  hadt; 
daar  by  de  lafhertigheit  van  de  Militaire  Officieren  ,  die 
den  ziedenden  moedt  der  burgeren  hadt  doen  zinken;  dat 
'er  geen  ontzet  was  te  wachten ,  alzoo  Fnns  IVillem  van 
Oranjen  met  zyn  leger  na^iT  Hollandt  geweeken  was;  dat  het 
water  in  de  ftadtsgraften  zeer  fchielyk  was  gevallen ,  waar 
door  de  vyandt  in  de  verlatene  buitenwerken  had  durven 

komen;  dat  de  Krygsofficieren  oneenig  zynde  ,  d' uit- 
val wanfchikkelyk  begonnen,  en  niet  ten  bellen  geëindigt 

was  ;  boven  dien  niet  cenen  Ingenieur  binnen  de  Stadt, 
ook  geene  Granadiers  ;d&t  de  Gedeputeerden  uit  den  hoogen 
Krygsraadt  oordeelden  de  Stadt  onhouwbaar  te  zyn,  enz. 
Ook  gaf  de  Overlte  Manger,  boven  gemeldt,  eene  plegti- 
ge  verklaring,  dat  de  burgery  zich  manhaftig  ter  verdee- 
diginge  van  dc  ftadt,  en  afbreuke  des  vyandts  (tegen  wien  wHh. 
zy  hadden  willen  uitvallen,  indien 't  door  Steek  denCom-  Henr. 
mandeur  niet  belet  ware  geweeft)  getoont  hadde.  Het/'-3io. 
Vvicrd  als  wat  zonderlings  aangemerkt,  dat  den  Trompet- 
ter  op  den  tooren  het  blazen,  en  den  Klokkenfpeelder  Valken. 

het  liedeken  van  IVilhelmus  van  Nafj'auvjcn  te  fpeelen  ver-  /•S'^i- boden  was;  de  Organilt  mogt  het  ook  niet  doen,  en  de 

Predikanten  voor  zyne //oö^/w?  niet  bidden.    Eenen  van  '.'^ 
de  laatflen  ,  onder  anderen  gewag  makende  van  d'ondank- 

baarheit  tegen  't  huis  van  Oranjen,  wierd  eenigen  tydt  den  ''I^J^'^"'^'' prediklioel  verboden  ,  en  zou  (ten  ware  uit  ontzag  voor  ̂ \'ig„j^„^ 
de  burgerye)  hebben  moeten  vertrekken.    Voor  den  Staat  61,5* was  de  overgave  zeer  fchadelyk,  en  fchandelyk  voor  de  caft  H» 
overgeevers,  vermits  de  geheele  Bezetting,  krygsgevange-  ji_Merc. 
nen  blyvendé,  zich  molt  laten  ontwapenen  ,  uitgczon-  80. 

dert  alleen  dc  twaalf  hooge  militaire  Officieren , die  vertrek-  f„'^t  zj 
ken  mogten.  'ï^zz.rdKn  Deventer  nu  aan  den  kant  der  Kcal-  deel. 
fche  en  Munflerfche  BiJJchoppen  gekomen  was,  wierden  aan  idem 
die  xanZwol  brieven  gezonden,  om  dit  voorbeeldt  tevol-  ibïJ. 
gen,  enz.  Maar  na  dat  de  zaaken  der  Franfchen  ̂ c.  eenen  pa^.^i, 
anderen  keer  begonden  te  neemen,  en  Koning  Louis  zyne  Valhn, 
veroveringen  meert  alle  verlaten  molt  ,  vreefden  de  Bif-  {•  5<^7' 
fchoppen  van  Keulen  en  Mnnfler  dat  het  onweer  hen  ook 
op  't  hooft  waeijen  mogte;  derhalven  maakte  Munfter  in 
April  1674.  vrede  jnet  den  Staat.  Keulen  deedt  het  zelfde 
in  de  volgende  maandt  May  :  maar  vooraf  hadt  Munfler 
den  derden  van  die  maandt  Deventer  (waarin  het  guar- 
nifoen  uit  vyf  achtlle  deelen  Keulfchen  beftont )  verlaaten  ; 
na  dat  hy  de  burgery,  boven  alle  voorgaande  overlaften, 
noch  40000.  of  42000.  Ryksdaalders  voor  brandfchatting , 
behalven  1800.  guldens  aan  rcrtantcn,  afgeperlt  hadde.  De 
burgery  bewilligde  daar  blydelyk  in  ,  om  van  die  plaag- 
geellen  verloft  te  zyn:  maar  dewyl'er  juifl: zoo  veel  geldts 
niet  by  de  kas  was,  nam  hy  voor 't  geen 'er  aan  ontbrak 
Ollagiers  mede.    Na  het  ovcrgeeven  aan  den  Bilichop 
bleef  de  Regeeringe  in  haren  ouden  ftant  tot  den  18  Fe- 
bruarius  1673.  ouden  ftyl.    Op  dien  dag  vergaderde  de 
Raadt  naar  ouder  gewoonte  op  het  Stadtshuis,  (leunende 
op  de  Capitulatie  ,  van  gchandhaaft  te  zullen  worden  by  s-^lv. 
hunne  rechten  en  privilegiën:  maar  's  namidd.ags  zondt  de  vervolg 
Domheer  Mcyring  dien  eenen  befloten  brief,  daar  de  naa-  op  Altt., 
men  in  Honden  der  aan  te  llellcne  Gcmeents-lieden ,  Bur-  ï.-D. 
gemeeileren ,  enz;  te  wceten  acht  Gereformeerden,  en  i^t.fot, 
achtRoomfch-Catholyken  :  tot  de  Gemeents-gezwoornen  50- 
van  de  ouden,  wierden  16  Roomfch-Catholyken  toege- 

voegt.    Het  geen  de  Burgers  ,  voornamelyk  d' Onroom 
fche 

wy  bu 
man 
gent  van  het  Theologifche  Collegi^e  te  Leiden  beroepen 
Hy  heeft  uit  het  eenige  DAVENTRIA  vyftig  Anagram 

Mercur. 

a-C. ;n  ,  onder  die  regeeringe  hebben  moeten  uitilaan  ,  laten  r^f"  ̂  
buiten  dit  verhaal.  Van  geboorte  is  hier  geweeft,  onder  de  y^" 
inen  van  namie ,  Jakobus  Revius,'m  't  jaar  1641.  tot  Re-  '^^^^1.^1 

H.'jlor, 

-  .     _  P.irs 
mata  gevonde  n  :  waar  by  dc  nccv  Arnold  Moonen ,  Predikant  jv<!ijw« 
te  Deventer,  noch  vyftig  andere  gevoegt  heeft,  makende  rolder 
t'zamen  een  honderdtal  ;pairendc  op  degelegenheit,  voor-  Baiav. 
vallen,  en  andere  aanmerkelykheden  der  ftadt  Deventer,  Schryv, 

Alhoewel  deze  aantekening  wegen<i  de  ftadt  Deventer,  p.  136, 
r  f  1  voor- 
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voornamclyk  omtrent  haarc  lotgevallen  ,  naar  't  beftek 
van  dit  werk  ,  vry  lang  is  uitgcdydt,  ïullcn  \vy  echter  hier 
kortelyk  noch  byvoegcn  het  geen  wyleu  de  Heer  j1.  Muo- 

nen van  haare  g'elegentheit  cn  wyie  van  regeeringe  ,  in 
ei'  Inleiciin^^  van  ïvn  Kronykje»  va»  i^tiifwrcr,  heeft  opgellelt. 
„  De  eerlle  deicr  Steden  ( namelyk  der  3  OveryHeUche, 
„  Deventer,  Kampen,  Zwol ,)  is  Deventer  aan  de  rechte 
„  7vde  des  Vllels  gelegen,  drie  uureii  beneden  Zutphen, 
„  eii  zes  boven  Zwolle,  ecne  Ihidt  in  ouderdom, ilerkte, 
„  vermaartheit  en  anders  weinige  in  de  Vereenigde  Ne- 
„  derlaiiden  wykende,  veele  overtretiendc.    De  Üroom, 

„  door  de  grit'c  van  Drulus  uit  den  Rhyn  in  den  ouden  of „  WelhaaUchen  YlVel  geleidt,  en  zoo  geworden  de  derde 
„  arm  van  den  Rhyn  ,  eertydts  en  naar  beneden  Flevus 
„  geheeten,en  zich  nu  in  de  Zuiderzee  ontladende,  vloeit 
„  langs  de  Stadtsvcften  ,  en  fchuurt  hare  opgemetfeldc 
„  kaai  en  walle.    DeStadt,  aan  de  landizyde  eenigzins 
„  als  ingekrompen, en  met  haare  oude  muuren  geboogen, 
„  is  voorzien  met  zeer  diepe  graften  en  van  outs  verheve- 
„  nc  muuren;  die  eertydts  door  fpitze  en  plompe  torens 
„  gederkt,  nu  beter  bewaart  worden  door  de  hedensdaag- 
„  Iche  voorwerken;  die,  in  de  twaalfjaarigc  wapenfchor- 
„  llnge  met  Spanje  aangelegt,  door  noch  andere  zouden 
„  zyn  vermeerdert  en  gellcrkt  geworden,  ware  de  toeleg 
„  van  den  crvarenen  Vertingbouwer  en  Veflingwinner  den 
„  Heerc  Koehoorn  niet  geltuit  door  zynen  doodt,  en  door 
„  den  opkomenden  Franfchen  oorlog;  gelyk  hier  en  gins 

„  noch  uit  de  onvoltooide  beginfelen  te  l'peuren  is.  Langs „  de  Haven,  waar  door  zich  de  Schipbeek  met  den  YÜèl 
„  mengt,  hebbende  muuren  noch  hunne  oude  hoogte, gc- 
„  lyk  ook  langs  den  geheelen  Üroom.    De  Haven  is  aan 
„  de  andere  zyde  tot  de  Bergpoort  toegedekt  met  twee 
„bolwerken.    Behalven  de  andere  bolwerken,  die  voor 
„  en  tulfchen  de  Brink-  en  Noordenbergpoorten  gebouwt 
„  zyn,  heeft  de  Stadt  noch  andere  veilingen  ,  eene  aarde 
„  katte  op  ecnen  laagen  muur  ter  zyde  der  middenfte  lladts 
„  Brinkpoorte  ,  en  bequaam  om  over  den  wal  den  Gal- 
„  genberg  te  befchieten  ;   de  Noordenbergtoren  ,  eene 
,,  fteeuwige  hoogte  ,  en  ( gelyk  men  meent )  getimmert 
„  om  de  koornmolens  te  befchermen,  en  den  Bakoven, 
„  voorby  de  Noordenbergpoort  geleegen,enuit  den  Yflel 
„  van  den  grondt  op  met  fleenen  opgetrokken ,  en  be- 
„  quaam  om  de  fluizen,  waar  door  zich  het  graftwater  in 
„  den  Yffel  lolt ,  te  dekken.    Onder  de  poorten  ,  die, 

volgens  de  print  der  belegeringe  in  het  jaar  ifyS.  ecr- 
„  tydts  zcrtien  in  het  getal,  nu  noch,  na  het  toemetfelen 

der  meelle,  zeven  zyn,  munt  de  Middeibrinkpoort  uit 
„  door  haare  kunft  en  uitgehouwen,  doch  nu  meert  ver- 
„  gaan, beeldwerk, waar  van  echter  neftcns  denRyksade- 

laar  ,  het  wapen  der  Stadt  ,  en  aan  haar  door  Keizer 
„  Otto  den  derden  (gelyk  de  lofle  en  niet  vaftgegronde 
„  erfoverlevering  wil)  gefchonken,  het  beelt  van  Keizer 
„  Karei  den  vyfden  minft  gefchonden  is  ;  hoewel  het 
„  zwaart  hem  en  de  klem  zyner  rechte  vuill  is  ontvallen. 

Onder  de  openbare  gebouwen  is  aanzicniyk  de  Wage, 
„  op  den  Brink  uit  de  Iteenen  der  blokhuizen,  waar  mede 
„  Hertog  Karei  vanGelre  de  Stadt  in  de  zcüiende  eeuwe 

voor  byna  twee  hondert  jaaren  plaagde,  getimmert.  De 
„  voornaamfle  der  heilige  gebouwen  zyn  de  hooftkerk, 
,,  aan  S.  Lebuinus  heilig,  en  ecne  andere,  om  haare  ge- 

legentheit  de  Bergkerk  geheeten  ,  aan  S.  Nikolaas  ge- 
„  wydt,  en  den  Norbertynen  eertydts  eigen;  die  uit  hun- 
„  ne  Abdye  van  Vaarle  in  Munfterlandt  t'elkens  by  het 
„  openftaan  der  plaatze  eenen  Kerkheer  herwaarts  plagten 
„  te  zenden,  om  de  Kerk  onder  den  naam  van  Prior  te 
„  bellieren.    Van  wien  zyne  aanzienlyke  wooning,  naafl 
„  aan  de  kerk  en  haaren  kerkhof  gelegen  ,  de  Prioraat 

van  outs  en  noch  hedendaags  genoemt  wordt.  Ver- 
„  fcheidene  Kloolters,  verfcheidene  Gafthuizen  ziet  men 
„  hier,  ten  deele  ten  aanzien  der  gebouwen  noch  in  we- 
„  xen,  ten  deele  vertimmert.    Want  in  een  der  Kloofte- 

ren  heeft  de  Stadt,  van  outs  vermaart  door  geleertheit, 
haare  doorluchtige  Schoole  opgerecht ;  waar  in  behal- 

„  ve  de  talen  der  Geleerden,  ook  de  Godtgeleertheit , 
Rechtsgeleertheit ,  Wyshcitbegeerte ,  en  de  Gefchiede- 
niiïen  onderwezen  worden.    Behalven  deze  doorluch- 

„  tige  bloeit  hier  ook  noch  eene  mindere  School ,  maar 
„  die  de  aaloude  voedfter  is  van  de  doorluchtigfte  verftan- 

den  in  Nederlandt  en  elders.  De  Regeering  dezer  ftadt 
„  en  de  bediening  der  Juftitie  beftaat  uit  twaalf  Schepenen 
„  en  vier  Raaden,  die  jaarlyks  op  den  22  van  Februarius 
,,  door  de  Gezwoorene  Gemeente  gekoren  worden.  De 
„  Gezwoorene  Gemeente beftaat  in acht-en-veertigperfoo- 
„  nen,en  wordt  verdeelt  in  acht  leden,  die,  van  de  byzon- 
„  dere  wyken  der  Stadt,  Straaten  genoemt  worden,  heb- 

bende  elkeftraate  of  lidt  zes  Gemeentsluiden  ;  en  wordt 
„  deze  gemeente,  die  in  zaaken  van  grooten  gewigte, 
„  als  van  vrede  en  oorlog  ,  van  fchattingen  en  laften,  te 
„  zeggen  heeft,  gelyk  ook  van  wetten  en  fladtsrechten, 
„  door  Schepenen  en  Raaden  ten  minften  viermaal  des 

jaars  t'zamen  geroepen. 
Hier  op  tekent  de  nauwkeurige  Schryver ,  in  ïyn  vol- 
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gend  Jaarboekje,  de  byzonderfte  gevallen  dezer  Stadt  en 
haarcr  inwoonderen,  deurvlochten  met  de  byzondcrc  ge- 
bcurtenillln  van  Ovcryilel  in  't  gemeen  ,  bcknoptelyk 
aan ,  j'a»  dc  oudftc  gcheugentffe  af  tot  het  vr edejaar  van  1648. 
waar  van  wy  Iner  ook  iets  van 'tvoornaamlte  zullen  inlaf- 
len.  In 't  jaar  700.  ( lecllmen  daar )  zyn  de  inwoonders 
van  Deventer  tot  het  Chrillen  gcloovc  bekeert  geworden; 
en  verder  in  't  jaar  882.  hebben  de  Noormannen  Deven- 

ter, in  dien  tydt  vermaart  om  zyne  haven  ,  overvallen, 
en  ,  na  het  vermoorden  vcelcr  ingczeetcnen  verbrandt ; 
gelyk  zy,  met  de  Decncn  vermengt  cn  vereenigt  ,  in  het 
volgende  jaar  ganfch  Gallie  cn  Arduenne  hebben  verfloort 
en  afgeloopen.  Op  't  jaar  1007.  vindtmcn  (gelyk  een 
oudt  rymgedicht  wil)  of  liever  997.  heeft  Keizer  de  III 
aan  de  Stadt  Deventer,  die,  gelyk  andere  Steden,  eenen 
burg  met  drie  torens  tot  haar  wapen  hadden  ,  den  Ryks- 
adelaar  in  haar  fchilt  gcgeeven.  Op  't  jaar  104Ó.  ftaat'er, 
heeft  Keizer  Heurik  de  III.  zyn  eigendom  aan  De- 

venter te  leen  gefchonken  aan  den  Biilchop  Bernul- 
fus,  tc  gelyk  met  het  Graaffchap  Amelant,  dat  aan  beide 
zyden  des  Yfllis  omtrent  Deventer  en  Zutfen  is  gelegen 

feweeft.  Omtrent  het  jaar  1240.  leeftmen  in 't  vervolg,  is int  Lebuyns  Kerk  te  Deventer  geheel  verbrandt;  doch 
omtrent  het  jaar  125'!.  weder  herbouwt,  door  middel  der 
aalmoeifen,  maandelyk  eens  of  tweemaal  in  de  Kerken 
des  Stichts  op  ordre  van  den  Biffchop  te  verzamelen.  In 

't  jaar  1334.  quam  de  ftadt  Deventer  een  2,waare  ramp,  van 
eenen  vervaarlyken  brandt  ,  over  ,  die  in  weinig  uuren 
twee  derde  deelen  van  de  Stadt, benettens  de  hooftkerken 
van  Lebuinus  en  Maria  in  de  aflche  leide.  Omtrent  het 
jaar  1482.  bloeide  te  Deventer  Alexander  Hcgius,  Reélor 
der  Schoole,  die  allereerft  in  Nederlant  de  Griekfchetaal 
onderwezen  heeft,  een  difcipel  van  Rudolfus  Agricola, 
en  leermeefter  van  Erafmus  van  Rotterdam.  Dat  de  ftadt 

Deventer,  in  't  jaar  149J'.  van  Maximiliaan  den  I.  op  ee- 
nen ryksdag  te  Worms,  nevens  Zwolle  cn  Kampen,  tot 

Ryksfteden  zyn  gemaakt ,  ftaat  hier  ook  gemeldt.  Op 't 
jaar  if2i.  tekent  de  Schryver  aan ;  in  dit  jaar  leefde  Mr. 
Joan  Ooftendorp,Kanonyk  van  S.  Lebuinus  teDeventer, 
die  in  zyne  jongkheit  uit  den  mont  van  Weflel  Ganze- 
voort  van  Groningen  deze  profecy  gehoort  hadde,  dat  hy 
den  dag  beleeven  zoude, dat  deChriften  Godtgeleerden  de 
leere  van  Thomas,  Bonaventura  ,  en  andere  meer  zulke 
doornachtige  Schoolleeraars  zouden  uitftampen;  waarvan 

de  vervuUinge  wereldtkundig  is.  In  't  vervolg  vindtmen 
aangehaalt,  dat  in  't  jaar  i5'29.  op  Sint  Lambertsdag,  de Raadt  en  Gemeente  bcfloten  hebben  over  de  boeken  der 
Lutheranen  onderzoek  te  laaten  doen ,  en  de  goede  toe  te 

laaten,  de  quade  te  verbranden.  Waar  op  men  'svrydaags 
na  Lucye  heeft  vaftgeftelt,  des  Keizers  plakkaaten  tegens 
de  Lutheranen  af  te  kondigen  en  uit  tc  voeren  :  daar  op 

volgt,  dat  in  't  jaar  i5"34.  's  maandags  na  Palmdag  ,  zich 
de  Raadt  en  Gemeente  tegens  de  Lutherye  (waar  door 
allerleie  ketterye  verftaan  werd)  tot  onderlinge  hulp  met 
lyf  en  goedt  (hoeverre  fpat  een  onbezonnen  yver  uit!) 
by  eede  hebben  verbonden.  Voorts  meldt  de  Schryver, dat 

men  in  't  jaar  i5'35'.  al  weder  eenen  verderen  ftap  tot  de 
geftrengheit  heeft  gedaan,  door  het  aanftellen  van  twaalf 
Kettermeefters,  vier  uit  den  Raadt  en  acht  uit  de  Gemeen- 

te, des  zaturdags  na  Agneten  dag.  Waar  op  vrydag  na 
Kruisverheffing  de  Raadt  en  Gemeente  met  eede  hebben 
verklaart, geene  gemeenfchap  met  de  Lutherye  te  hebben, 
en  met  eenen  befloten  ,  dat  wie  daar  aan  ichuldig  was, 
aan  den  lyve  zoude  geftraft  worden ,  behoudens  het  goedt 
voor  de  kinderen  en  erfgenaamen.  Gelyk  nu  de  ftrafte  we- 

gens de  Onroomfche  GeloofsbelydenilTe  allengs  zwaarder 

wierd,brak  ook  het  licht  van 't Evangelie  in  deRoomfche 
Kerke  zelve  te  fterker  door,  alzoo  veele  Gceftelyken  zich 

alomme  tegen  de  misbruiken  en  't  bygeloof  hunner  Ge- 
zintheit  aankantten.  Hier  na  vindt  men  op  'tjaarif6o.dat 
den  f  February  geftorven  is  Mr.  Joannes  Guüjelmus  van 
Zwolle,  Leeraar  in  de  groote  Kerke  te  Deventer,  en 
groot  bevorderaar  der  Reformatie;  in  wiens  plaatze  Carolus 
Gallus,  of  de  Haan,  toenKanonyk  en  Herder  te  Olft,van 
de  Magiftraat  aan  het  Kapittel  voorgeftelt  en  beroepen  is; 
die  in  het  zelve  jaar  het  Avontmaal  denLeeken  onder  bei- 

de gedaanten  begoft  uit  te  reiken,  en  de  MilFe  na  te  laa- 
ten :  doch  in 't  jaar  15-61.  leeftmen  ,  is  de  Evangelifche 

Gemeente  te  Deventer  ,  (welk  eenen  wilfelval  van  zaa- 
ken ! )  voornamelyk  door  de  drift  van  den  Deken  des  Ka- 

pittels vervolgt,  en  haar  Leeraar,  Carolus  Gallus,  dieden 
Deken  over  zyne  beruchte  hoerery  vry  moedig  beftrafte, 
gedwongen  de  Stadt  te  ruimen ;  hoewel  hy  in  het  zelve 
jaar  van  Hertog  Willem  van  Kleve  tot  Leeraar  inde  ftadt 
Ham  beroepen  wierdt.  D'yver  ondertulfchen  tot  voort- 
zettinge  der  Kerkhervorminge  wierd  in  deze  Stadt  nietge- 

I  blufcht,  gelyk  ook  de  tegenftant  en  vervolging  dieswegen 

niet  ophielden,  maar  t'elkens  zich  by  't  minfte  voorval 
te  fterker  openbaarden;  gelyk  dan  in  't  jaar  I5'64.  zekeren 
Franciskaner  Munnik,  Winolt  genaamt ,  het  prediken  in 
de  Stadt  werd  verboden  ,  ter  ooirzaake  dat  hy  omtrent 

Paafchen  het  volk  't  geheele  gebruik  des  Avondtmaals  ge- 

trou- 
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trouwelyk  gelccrt  had.  Waar  na  ïn  Auguflus  des  «elven 

jaars,  nadat  een  Vries,  genaamt  Nette,  of  anders  dcKlee- 
neman,  in  zeker  boekbinders  huis  gepredikt  hadde,  by 
plakkaat  van  den  27  der  zelve  maant  hondert  heerenpon- 

den op  den  Prediker  en  Burger  zyn  gezet;  ook  te  verbeu- 
ren by  elk ,  die  hen  huisde  of  herbergde  ;  w^aar  op  den  i 

September  volgde, dat  alle  leerplaatzen  en  heimelyke  ver- 
gaderingen, onvry  verklaart  en  Icherpelyk  verboden, ook 

hem,dieze  wilt  te  ontdekken,  vyftig  hecrenponden  belooft 
wierden.  In  'tjaar  ifóf.  den  28  January  zagmen  al  weder 
een  niew  voorbehocdzel  neemen  tegen  de  vorderende  Re- 

formatie, namelyk,dat'erby  afkondiging  verboden  vi'erd, 
dat  niemant  zyn  kint  zoude  laten  Kerltenen  (doopen)dan 
ten  overftaan  ten  minfte  van  vier  nabuuren,  viraar  door 
dan  allen  heimelykendoopder  andcrsgezinden  afgefneeden 
wierd.  Hier  op  volgde  dat  den  27  April  des  volgenden 
jaars  wierd  afgekondigt ,  dat  de  drie  ileden  ,  Deventer, 
Kampen  en  Zwolle,  onderling  befloten  hadden,  dat  nie- 

mant, het  zy  man  of  vrou,  die  om  eene  verdoemde  ket- 
tery  uit  eene  van  die  verwezen  was  ,  zich  noch  in  die, 
noch  in  eene  van  de  twee  andere,  met  der  woone  weder- 

om zoude  mogen  nederzetten.  Echter  quam'er  noch  het 
ïelve  jaar  voor  de  mifnoegden  in  de  Roomfche  Kerke  ee- 
nige  verademinge  en  verzachtinge,  alzoo  in  Auguflusdoor 
Schepenen  en  Raadt  der  ftadt Deventer,  met  toeftemmin- 
ge  der  Gezwoore  Gemeente  ,  haaren  onderzaaten  ,  die 
•wilden,  het  Sacrament  des  Altaars  onder  beide  gedaanten 
binnen  'shuis  werd  toegelaaten,  om  het  loopen  buiten  de 
Steden,  daar  van  de  Gereformeerden  onder  den  blauwen 
hemel  gepredikt  wierd,  te  beletten  ;waar  op  in  September 
van  't  zelve  jaar  weder  twee  afkondigingen  gefchiedden: 
in  de  eerfte  verboden  Schepenen  en  Raadt  hunne  burge- 

ren, eenige  predikaatfiën  buiten  of  binnen  de  Stadt  elders 
te  hooren,  dan  in  de  daar  toe  van  outs  gebruikte  Kerken ; 
ook  de  handen  aan  Kerken  en  Kerkenfieraaden  ,  of  ook 
andere  Klooftergoederen  te  flaan;  en  eindelyk,  dat  onder 
hen  geene  byzondere  perfoonen  zich  in  twift  en  tweedracht 
over  den  Godtsdienft  zouden  inlaaten.  Doch  4  dagen  daar 
na,  te  weeten  den  12  der  gedachte  maant,  hebben  Raadt 
en  Gemeente  der  Stadt,  om  goeden  vrede  ruft  en  eenig- 
heit  te  onderhouden,  haaren  burgeren  toegelaaten,  om  in 
de  Vrouwenkerke  den  Godtsdicnft  naar  de  Augsburgfche 
Confeflie  te  oeffenen  ;  en  het  pionderen  en  fchenden  van 
Kloofteren,  als  ook  het  onderling  fchelden  en  fmaaden 
over  den  Godtsdienft  verboden.  Echter  hebben  Raadt  en 
Gemeente  niet  toegelaaten  eenige  andere  Predikanten  te 
hooren,  dan  die  by  den  gemeenen  Raadt  en  den  Paftoor 
der  Vrouwenkerke  geordent  zouden  worden  ;  een  bewys 
hunner  voorzichtigheit  tot  bewaringe  der  gemeene  rufte; 
gelyk  dan  ook  in  de  fteden  en  op  het  platte  landt  het  Kerk- 

en Beeldeftormen,by  openbaar  plakkaat ,  verboden  is.  On- 
dertuflchen  heeft  in  't  zelve  jaar  Kafpar  Koolhaas  ,  van 
Kolen  geboortig  ,  en  uit  den  Predikdienft  in  het  Graaf- 
fchap  Naflau  herwaart  geroepen,  het  Euangelium  te  De- 

venter vierendertig  weeken  ,  onder  den  geduurigen  toe- 
vloet  van  allerleie  toehoorderen , uit  Overheden  en  onder- 
daanen,  geleerden  en  ongeleerden  ,  verkondigt  ;  terwyl 
Johannes  Bronkhorft,  een  Niewmeeger,  die  met  alle  zy- 
ne  Ondermeefteren  de  Hervorming  volgde,  de  van  outs 

vermaarde  School  beftierde.  In 't  volgende  jaar  rees 'er, 
na  deze  korte  kalmte,  weder  een  ruifchend  onweder  te- 
gens  de  Gereformeerden  op,  dewyl  op  den  6 May  de  oef- 
fening  van  den  Evangelifchen  Godtsdienft  ,  op  aanfchry- 
ven  van  de  Hertoginne  van  Parma  ,  door  Schepenen  en 
Raadt  met  de  Gezwoore  Gemeente,  in  de  ftadt  wierd 
opgefchort;  en  de  Predikanten  uit  haarc  veften  gebannen. 

'tGeen  nu  niet  binnen  de  Stadt, wegens  dit verbodt  ,mogt 
gefchieden,  beftont  men  buiten  haar  gebiedt  te  doen, daar 
dan  opentlyk  in  de  zelve  maant  gepredikt  wierd;  waar  op 
Schepenen  en  Raadt  ,  om  zulks  te  verhinderen  ,  niet 
alleen  verboden  de  buitenpredikatien  en  vreemde  predi- 

kanten te  hooren  ;  maar  ook  vyftig  heerenponden  aan  hen 
hebben  belooft,  die  den  Prediker  in  handen  van  Schepe- 

nen en  Raadt  konden  brengen.  Dus  ging  het  woeden, 
wegens  de  helydeniffe  van  den  Godtsdienft,  tegens  de  le- 
vendigen  aan,  het  geen  zich  ook  vervolgens  tegen  de  doo- 
dcn  uitftrekte  ;  want  als  in  't  zelve  jaar  Mr.  Dideryk 
Scharft",  Burgermeefter  der  ftadt , overleden  was, die  voor ïyn  verfcheiden  het  Sakrament  des  Altaars  ,  noch  het 
laatfteOlyfel  niet  hadde  ontfangen  ;  zoo  wcrdt  doorMon- 
dragon  verboden  hem  in  de  gewyde  aarde  te  begraaven : 
waarom  de  weduwe  en  bloctvrienden ,  die  het  lyk  naar 
Borkulo  ,  op  hoope  van  begraafenifle  (alwaar  die  ook 
geweigert  wert)  gevoert  hadden,  genootzaakt  zyn  gewor- 

den den  dooden  op  een  van  zyne  landtgoederen  te  Epfe 
in  eenen  hof  te  begraaven.  Om  wat  weg  te  fpoedcn, 

flappen  wy  tot  het  jaar  I5'70.  over,  waar  in  's maandags 
op  Pinxteren,  van  wegen  den  Koning,  hier  ter  Stede  het 
regifter  der  verbodene  boeken  opentlyk  werd  afgeleezen ,  en 
wyders  gepubliceert ,  dat  niemant  zyne  kinderen  op  buiten- 
landtfche  Schooien  zoude  zenden  ter  ftudie,  of  onder  de 
20jaaren  ouderdoms  in  andere  gewefteu  op  hantwerken 
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en  koopmanfchap.  Waar  tegens  wel  met  vertooninge  van 
verfcheidene  oude  voorrechten  der  ftadt,  maar  vergeefs , 
gearbeidt  is.  In  het  jaar  15-79.  '1'-""  n  January,  leeftmcn, 
dat  Schepenen  en  Raadt  hebben  verboden  ,  eenige  beel- 

den, altaaren,  of  ander  kerkentuig  te  breeken,  plonde- 
ren,  yerdraagen,  verzetten  ,  maar  belaft  alles  te  laatea 
gefchieden  by  ordre  en  door  Gevolmagtigden  van  Schcpe* 
nen  en  Raadt  :  ook  is  afgekondigt  de  ordinanti  ,  op  de 
Gereformeerde  Religie  by  Raadt  en  Meente  beraamt. 

I  Doch  wat  helpen  keuren  en  plakkaaten  tegens  misnoegde 
'  inwoonderen  ,  en  vlottende  gemoederen  ?  Op  den  11 
Maart  van 't  gedachte  jaar  beftaan  de  burgers  van  Deventer 
de  beelden  uit  alle  kerken  en  kapellen  wech  te  neemen, 
en  de  altaaren  te  verbreeken  ;  ook  daar  nevens,  in  plaats 
van  Hoplieden  uit  den  Raadt,  andere  uit  de  groote  burge- 
rye  te  verkiezen  :  Waar  op  den  4  Oöober  daar  aan  vol- 

gende het  Avondtmaal  desHeeren  voor  de  eerftemaal  on- 
der de  Gereformeerden  in  het  openbaar  binnen  Deventer, 

in  der  Minderbroederen  Kerke,  is  gehouden  ;  voorwaar  een 

groot  geluk  voor  d'aanklevers  der  hervorminge  !  Doch 
daar  't  yvervier  aan  't  blaaken  is  weid  het  ligtelyk  tc  ver- 

re :  op  den  10  der  gemelde  maandt  vindtmen  aangete- 
kent,  dat,  zonder  believinge  en  toeftemminge  van  Raadt 
en  Meente,  de  Vrouwenkerk  geweltdadig  is  opgebroken, 
de  beelden  daar  in  nedergeworpen  en  in  (tukken  geflagcn  , 
en 'er  andere  moetwil  in  is  aangerecht.  In 't  jaar  ifSo. 
den  30  April  leeftmen  vervolgens ,  dat  Schepenen  en  Raadt 
weder  alle  heimelyke  vergaderingen  en  vermaningen  ver- 

boden hebben;als  mede  dat  hunne  burgers  en  ingezetenen  ee- 
nighuis,fchuur,  kelder,  of  zolder,  of  ander  gemak  leenen, 
veel  minder  in  die  vergaderingen  zelfs  verfchynen  zou- 

den, by  bedreiging  van  als  oproermakers  en  verftoorders 
der  gemeene  rufte  geftraft  te  zullen  worden  ;  zoo  dat  de 
toeftant  omtrent  d' oefening  der  Hervormde  religie  hier 
gedurig  heel  wankel  en  wiflelvallig  ftont  ,  en  de  Room- 

fche, door  de  menigte  haarer  aanhangeren  ,  en  't  veran- 
derlyk  lot  der  regeeringe,  hier  niet  wel  uit  te  dryven  was. 
En  alhoevvel'er  in  't  jaar  ifSf.  verfcheide  Spaans-  en 
Roomsgezinde  burgers,  wegens  verraderlyke  aanflagen  , 
ter  Stadt  wierden  uitgezet,  en  dat  de  Geformeerden  nu  hunne 
Predikanten  en  Godtsdienftoefeningen  binnen  de  Stadts 
muuren  hadden,  quam  echter,  by  lotwiftelinge  der  zaa- 

ken,  in  't  jaar  i^^j.  den  4  July  ,  Godefridus  van  Mierloo^ Abt  van  Egmont  en  tweede  Bilfchop  van  Haarlem  ,  door 
de  ftadts  Secretaris  Nykerken  van  Munfter  gehaalt,  bin- 

nen Deventer  ,  om  de  kerken  aldaar  te  herwyden.  De 
Broerenkerk  heeft  hy  herwydt,  nadat  hy  de  gebeenten  van 
Juannes  Matthifius ,  Schoomoon  \zn  Zweer  Ko/ler  ,  eenen 
der  Predikanten  in  het  jaar  if^^.  overleden, en  hier  onder 
het  hoog  altaar  begraaven,  na  gedane  aanwyzinge,  hadde 
doen  opgraaven,en  hunne  vordere  ruftplaats  op  den  kerk- 

hof gegunt.  Op  den  7  july  daar  aan  volgende  ,  op  De- 
venter kermis ,  wydde  hy  Sint  Lebuyns  Kerk  en  Kerkhof, 

met  alle  altaaren,  inzonderheit  het  hoog  altaar,  weder  in  ; 
waar  na  hy  op  den  28  der  gedachte  maandt  daar  ter  ftede 
overleedt.  Maar  in  het  jaar  15-91.  den  20  May  heeft  Pr/«/ 
Maurhs  van  Najfaitw  Deventer  ,  na  het  inneemen  van 
Zutfen  ,  beginnen  te  beleegeren  ,  en  den  30  der  zeiver 

maandt  met  verdrag  ingekregen,  nadat 'er  op  eenen  dag 
meer  dan  5-000.  fcheuten  met  grof  gefchut  op  de  Stadt 
waren  gedaan  ;  een  bewys  darmen  toen  de  kunft  ook  al 
hadde, om  fteden  met  alle  gewelt  van  krygs-en  ftormtuig 
aan  te  taften,  en  in  'tkorte  te  veroveren.  Een  byzonder  twee- 

gevecht geduurendc  de  belegeringe,  daar  in  voorgevallen, 
is  hier  onze  aantekeninge  en  meldinge  waardig.  Zeker 
Albanois  Ruiter,  braveerde  dagelyks  uit  de  Stadt  het  le- 

ger, en  daagde  ieder  belegeraar,  om  met  fpeer  en  degen 
tegens  hem  te  vechten;  het  geen  Prins  Maurhs  den  zynen 

verboodt.  '^■s.'i.x  hu'idewyk  van  der  Kattdk ^  zoon  van  den 
Heer  van  Ryhove  ̂   dezen  hoon  niet  konnende  verdraagcn, 
verkreeg  eindelyk  vryheit  om  dezen  uitdaager  het  hooft  te 
bieden.  Ter  plaatze  van  't  gevecht  gekoomen,  beginnen 
zy  met  de  fpeeren  op  elkander  los  te  gaan  ;  maar  diemif- 
fende  en  wechgeworpen  zynde,  grypen  zy  beide  naar  hun 
degen.  De  Albanois,  boven  het  beftemde  geweer,  met 

een  piftool  voorzien  ,  poogde  dat  onvoorziens  op  '^yhove te  lofTen;  doch  deze  quam  hem  met  een  gelukkigen  ftag 
zoodanig  voor,  dat  hy  hem  de  rechte  handt  afhieuw: 
Waar  op  de  vyandt,  den  overwinnaar  zyn  gouden  keten 
om  den  hals  hangende,  in  het  leger  tot  den  Prins  gebragt 
wierd,  en  van  hem  met  een  brief  aan  den  Stadtvoogt, 
Grave  Herman  van  den  Berge  ,  te  rugge  gezonden.  Noch 
is  het  der  meldinge  waardig,  dat  in  dit  jaar  zeker  vroom 

burger  en  gereformeert  Chriften,  yix.  Andr'tes  U'tclmakcr ^ die  veele  van  zyne  belydenilfe  heimelyk  had  helpen  begra- 
ven, hier  ter  ftede,  zelf  driemaal  is  begraaven  geworden; 

eerft  in  ftilte  op  den  grooten  Kerkhof  by  zyne  vrouw  en 
kinderen.  De  Geeftelykheit  van  zyne  doodt  en  begraafe- 
nilfe  de  lucht  krygende  ,  liet  hem  ter  gewyde  aarde  uit- 
gegraaven  ,  met  zyne  dootkifte  op  eene  karre  naar  het 
Galgenvelt  voeren ,  en  aldaar  ten  tweedenmaale  begraa- 

ven. Hier  ruftte  het  lyk  drie  of  vier  maanden,  tot  dat,  na 

Ff  3  hes 
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het  innccmcn  der  Sta^-lt,  Prius  Muiirits,  van  dit  alles  vcr- 
koiidtlchai»,  den  Gctllclykcn  gclalhe,  om  in  eeuc  volle 
prüCcHic  cii  HKt  huiuie  plcchtgc\v:ia,1cn  den  dooden  van 
den  Ci:ilj;cnberg  te  haaien, en  met  eene  lykbaare  op  hunne 
Ichoudeïs  ter  Stadt  in  tc  draagen  ,  cn  voor  het  koor  der 
groote  Kerke  ten  derden  nuiale  tc  begraavcn.  Dat  ook 
gelchicdt  is  met  die  plegtigheden  ,  die  den  gellorvenen 
prielleren  7.eiven  gewoonlyk  gebeuren.  Door  deze  ver- 

andering van  zaakcn,  is  den  26  Odober  des  ïclven  jaars 
de  Kcrl;  weder  geretbrmeert  ,  en  -de  Kerkenraadt  aange- 
Üelt ;  cn  hebben  naderhant  de  Ichoolmeellers  de  Retor- 
niaiie  beëedigt;  waar  op  den  December  ^^//wóVcfw ,  kot- 

ter der  groute  Kerke  ,  de  Kollery  is  opgetegt  ,  cn  den 
Palloor  iL-ytdnk  Fokkm^  gelalt  ïich  binnen  acht  dagen  uit 
der  Stadt  te  begeeven  ;  hoewel  die  eerll  den  19  january 

des  volgenden  jaars  vertrok  ;  waar  na  in  't  jaar  1620.  den 
21  February,  door  de  Gezwoore  Gemeente  allereerll  den 
cedt  is  gedaan ,  van  tot  Schepenen,  Raaden  en  Gcmeents- 
luiden  te  7.ullen  kieïen  ,  die  voorllanders  7.yn  van  de  waa- 
rc  Chriltelyke  Gereformeerde  Religie,  die  in  de7.e  Veree- 
nigde  Proviiitiën  openbaar  word  geleert,  en  in  het  Synode 
Nationaal  te  Dordrecht  in  het  jaar  161 9.  is  valtgcltelt  en 
beveiligt :  het  geen  fedcrt  dien  tydt  altyt  achtervolgt  is;cn 
waar  mede  d.in  de  verlcheide  wilFclbeurten  in  den  Kerke- 
lyken  Itant  eindclyk  geÜremt  en  a!s  befloten  2yn.  Doch 
Iaat  ons,  uit  de  korte  Befchryvinge  der  Stadt  Deventer 
van  wylcu  Gualicna Syliuiy/us yKctïoT  der Latynfchc Schoo- 

ien binnen  de  voorfz:  Stadt,  achter  het  Kronykje  van  den 
Heere  il7üo»f»  gedrukt,  noch  eens  kortelyk  zien  wat  De- 

venter tegenwoordig  is,  en  onlangs  te  vooren  geweell  is; 
waar  in  byzonderlyk  zyne  torm  van  regceringe  word  ont- 

vouwen, en  op  wat  wyze  de  verkietinge  der  Regeerderen 

gclchiedt:  zyne  befchryvinge  bellaar  in  't  volgende. 
„  DEVENTER  is  eene  der  Keizerlyke  vrye  Hanfe- 

„  Steden  ,  gelegen  op  den  Yflelftroom  ,  den  derden  en 
,,  Noordelykllen  arm  van  den  Rhyn ,  in  eene  ope  gezon- 
„  de  lucht,  en  goede  landtsdouwe;  leggende  aaii  d'eene 

zyde,  langs  den  gedachten  üroom  ,  meert  uiterweer- 
„  den  en  weilanden  ,  en  voor  't  overige  landcwaarts  in 

goede  korenakkers.  Zy  is  d' eerfle  en  voornaamlle  üadt 
„  in  't  landt  van  Overyllel,  en  eene  der  drie  Hooftlledcn 
„  des  7elven  landts;  eene  welbebouwde  Üadt,  met  eene 
„  goede  regceringe  ,  door  haare  koopmanlchappcn  wydt 
„  en  7yd  vermaart.  .  .  .  De  (ladt  Deventer  en  haare  me- 
„  deleden  zyn  zeer  fpade,  dat  is,  niet  voor  den  20.  No- 
„  vember  i^yS.  aan  de  Unie  der  Staaten  gekomen,  als  des 
„  Koningks  van  Spanjens  bczettingc  door  der  Staten 
„  Krygsvolk,na  eene  langwylige  beleegering , gedwongen 
„  wierd  de  Üadt  op  te  geeven,  cn  te  verlaaten.  Maar  den 
„  29  January  ifSy.  is  zy  wederom,  door  verraadt  van 
„  iH^illem  Stanley^  in  de  magt  des  Koningks  gekomen  ,  en 
„  daar  in  gebleven  tot  den  laatften  May  van  't  jaar  i5'9i. 
„  als  de  doorluchtige  Prins  Maurits  van  Najfau^  na  dat  hy 
„  'er  maar  tien  dagen  vo,  r  gelegen  had,  (als  wy  boven 
„  rcedts  gezien  hebben)  haar  wederom  verlofte  ;  weiken 
„  dag  federt  alle  jaar,  als  een  gebeurts-  of  zegedag ,  pleg- 
,,  tig  geviert  wordt.  Nadat  de  vryheit  nu  eerümaal  en 

„  andermaal  verkregen  was,  is  ook  t'elkens  de  Gerefor- 
„  meerde  religie  ingeftelt  ;  en  word 'er  geene  andere  be- 
„  lydenis  geduldt  opentlyk  te  prediken  ;  zonder  dat  echter 
„  iemant  om  zyne  religie  gemoeit,  ofqualyk  aangezien 

„  wordt. 
„  De  form  der  Politie^  of  Burgerlyke  regeering,  is  ge- 

„  heel,  of  ten  meeften  Actie  ̂   /injhcratique  ̂ \QTm\ii  de  re- 
„  geering  veelledig  en  uit  de  beden  gekoren  is,  en  bellaar 
„  dezelve  in*  achtmaal  drie,cn  achtmaal  twaalf  mannen  , 
„  die,  onderfcheidtshalven,  naar  de  acht  voornaamlle  ftraa- 
„  ten  der  lladt  genoemt  worden.  De  vier-en-twintig ,  of 
„  achtmaal  drie ,  zyn  Burgermeeiters,  Scheepenen  en  Raadt, 

j,  die,  dagelyks  t'zamen  komende,  't  Gcmeenebell:  naar 
„  vereifch  bezorgen,  over  rechtzaaken  zitten  ,  en  ver- 
„  fchillen  beflechten,  wien  zulk  eene  magt  en  eere  alleen 
„  voor  den  loop  van  een  jaar  zyn  opgedraagen.  De  an- 
„  dere  zes-en-negentig,  of  achtmaal  twaalf,  vertoonen 
„  de  ganfche  Gemeente,  of 't  lichaam  der  Burgerye  ;  ■  cn 
„  komen  deze  maar  vier  of  vyf  maaien  's  jaars  ,  of  zoo 

dikwyls  als't  deMagillraat,naar  gclegentheit  vanvoor- 
,,  vallende  zaaken  ,  goctdunkt  ,  te  famen.  Vergadert, 
„  valt  hunne  beraadtflagingen  over  gcwigtiger  dan  gemee- 
,,  ne  zaaken  ,  als  over  oorlog  en  vrede,  opftelling  van 

lallen  ,  verbeeteringen  van  wetten, enz.  Deze  verkiezen 
„  ook  de  Magiftraat  op  den  dag  van  St.  Pteters  Stoel,  na- 
„  dat  zy  eerd,  neffens  de  Magillraat,  in  de  kerke  zyn  ge- 
„  weeft,  Godts  woordt  gehoort,  en  Godt  om  byllant  en 

zegen  over  d'aanftaande  keure  gebeden  hebben  ;  uit  de 
„  Kerke  gekomen  ,  ter  plaatze  daar  de  verkiezinge  ge- 
„  fchiedt,  moeten  alle  Kiesheeren  met  plegtigen  eede  be- 
„  loovcn  zoodanige  mannen  te  zullen  kiezen  ,  als  elk  acht 
„  de  wyfte,  de  nutfte,  en  befte  ten  oirbaare  der  Stadt  te 

„  zyn. 
„  De  keure  nu  gefchicdt  op  dc  volgende  wyze:  In  eene 

„  zeer  groote  ruime  zaal ,  naaft  aan  het  Raadthuis,  zyu  acht 
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verfchcide  zitplaatzen ,  voor  elke  ftraat,datis,voor  elke 
waalf  mannen  eene ;  deze,  gezeten  zynde ,  trekken  uit  ee- 
nen  iioedt,  waar  in  negen  witte  cn  drie  zwarte  booneu 
zyn,  elk  eene  boon;  die  nu  de  zwarte  krygen ,gaan af, 
cn  zyn  dien  dag  vry  van  kiezen  ,  maar  niet  van  gekozen 
te  worden.  Dit  nu  gefchiedt  eensdeels,  omdat  de  ftem- 
men  niet  fteeken  zouden,  want  elke  Ihaat  maakt  maar 

eene  ftem  uit  :  anderdeels  opdat,  of 'er  cenigen  eikan- 
deren tc  vooren  gefproken  hadden,  tot  dc  verkiezinge 

van  dezen  of  geenen ,  der  zulken  voorncemen  door 't 
Lot, als  van  Godt  gelliert ,  mogt  gebroken,  of  beveftigt 
worden.  Is 'er  iemant  van  't  verloopen  jaar  uit  de  Ge- 

meente gcftorven,  word  vooreerftdie  plaats  gevult  met 
iemant  uit  de  verdere  Burgerye ,  dien  men  acht  een  vau 
dewyften,  de  nutften  ,  en  beften  tot  dc  behoefte  der Stadt  te  zyn. 

„  Deze  Stadt  heeft  twee  groote  fchoone  weiden  ,  met 
den  Yftel,  die  er  midden  doorloopt  ,  van  een  gefchei- 
den;  die  eene  groote  meenigte  van  beellen  konnen  voe- 

den ;  hier  op  mag  elk  die  het  volle  Burgerfchap  heeft 
cn  huishoudt,  den  geheelcn  zomer  lang,  voor  niet  op- 
dry  ven  (zoo't  hem  belieft  zulke  beeltcn  te  houden) drie 
koeijcn,  een  bul,  cn  een  paerdt.  Van  deze  weiden  zya 
deze  mannen  opzienders  cn  bezorgers.  Daar  na  kiezen 
zy  uit  vier-en-twintig,  en  zes-en-tnegentig  perfoonen, 
de  Schepenen  en  den  Raadt,  voor  elke  ftraat  drie,  dat 
is,  vier-en-twintig  te  famen. 
,,  Zoo'er  vier  ftraaten  tegens  vier  ftraaten  ,  over  de 
keure  van  iemant,  fteeken,  '100  is  de  Magiftraat  van  't 
voorleden  jaar,  die  in  een  achterzaal  byzonderzit,  zoo 
veel  als  de  negende  ftraat  ,  en  vermeerdert  met  haare 
ftemmen  d'eene  of  d' andere  partyc.  Wanneer  iemant 
van  den  geweezenen  Raadt  word  vcrgccten  ,  die  gaat 
weder  in  de  Gemeente,  tot  zyne  ftraate,  daar  hy  ccril 
in  den  Raadt  uit  verkoren  was  ,  zonder  eenig  nadeel 
ofte  krenkinge  van  zyne  eere  en  goeden  naam,  en  blyft 
daar  in  tot  dat  hy  weder  gekozen  word,  namelyk,  zoo 
lang  hy  een  eerlyk  en  onbefproken  leven  leidt, en , bui- 

ten dienft  van  vreemde  Heeren  ,  borger  blyft.  De  Ma- 

giftraat,  diervoegen  gekozen,  gaat  van  't Raadthuis  we- 
der naar  de  Kerke,  om  Godt  te  bidden  om  zynen  ze- 
gen en  byftant,  in  zoo  eene  gewigtige  bedieninge;  waar 

na  zy  zich  weder  uit  de  Kerke  op  het  Raadthuis  begeeft, 

en  in  't  openbaar  voor  alle  burgeren,  die  zich  daar  laa- 
ten  vinden,  den  eedt  aflegt.  Acht  dagen  daar  na  wor- 

den alle  de  byzondere  Stadtsbedieningen  begeeven. 
Hier  toe  zyn  vier  Secretarillen ,  mannen  van  bcquaame 
geleerdheit  en  ervareniffe,  die,  eens  gekoren,  niet  ver- 
a.idert  worden.  Deze  manier  van  Politie ,  befluit  de 
Schryver,is  voorwaar  wel  getempert,  om  de  vryheit  te 
bewaaren,de  deugden  plaats  te  geeven, gunft  en  faftiën 
uit  te  fluiten, en  den  geheelcn  ftaat  in  eenderlei  propor- 

tie altydt  ftaande  te  houden:  waarmede  wy  dan  ook 
dezen  artykcl  der  Stadt  Deventer  ,  als  reedts  vry  wat 
brcedt  uitgeloopen,  fluiten. 

*  Bier  komt  in  bedenking ,  hoe  deze  oude  Befihryver  van  Deventer 
de  Stadis  Regecringe ,  van  Burgermcefteren  ,  Schepenen,  en  Raaden, 0^ 

24  perfoonen  fielt ,  daar  men' er  boven,  in  de  [chetze  die  de  Heer  Moo- ncn  van  de  regceringe  geeft ,  maar  16.  dat  is,  tvjaalf  Schepenen  en 
vier  Raaden  vindt ,  z.onder  dat  daar  van  "Burgermeefteren  of  Kameraars , 
als  heide  de  vermaarde  Heer  Gysbert  Cuper  is  zeweeft , gedacht  vjordt  ; 

ook  fielt  de  laatfie  Sthryv^r,  dat 'er  maar  48  perjoonen  van  de  Gezwo- rene gemeente  zyn ,  in  acht  leden  ,  of  firaaten  der  Siadi  ,  die  elk  zes 
Gemeentiluiden  hebben ,  verdeelt;  dat  niet  mter  dan  de  helft,  vau't getal  dat  wy  hier  vinden ,  uitmaakt.  Niets  ka»  men  hier  op ,  tot 
vereeniging ,  zeggen  ,  dan  dat  men  de  tyden  moet  onderfcheiden ,  waar 
in  deze  twee  Schryvers  dit  zoo  verfcheidentlyk  geboekt  hebben  ,  zoo 
dat 'er  tttjjchen  .Teene  en  4' andere  zoodanii  eene  veranderinge ,  en  ver- minderinge  van  de  leden  der  Regeeringe  gemaakt  zy  ;  wanneer ,  en  by 
welk  eene  gclegentheit ,  blykt  ons  niet  by  aantekeninge ,  of  uit  oorfprong- 
kclylce  (lukken ,  mogelyk  wel  in  Revii  Daventria  te  vindin  ;  immers 
zou  de  Heer  Moonen,  in  zyne  befchryvinge  van  Overyjfel ,  daar  veel 
tot  d' uitgave  van  gereedt  leit,  hier  aan  wel  gedacht  hebben, 

DE  VER  ('T  HUIS  TE)  legt,  of  heeft  gelegen  onder 

Lis;  het  is  een  oudt  Ridderlyk  Stamhuis  geweeft;  datmen  Hj.-rjf meent  geftaan  te  hebben  in  de  Lijferpoel.    Men  vondt  in 

de  bedykinge  van  dien  poel,  in  de  Ringfloot,  ruïnen  van  '43- eenen  vierkanten  Tooren. 

DEVIK,  of  den  DEVICK,  geweeft  een  van  de  zes 
Dorpen  op  't  Eylandt  Borjelen,  in  Zeelandt:  doch  van  de 
zeegolven  bedekt. 
DEURNE,  DOIRNE, DOORN, een  Dorp  in  de 

Meijery  van  's Hertogenbofih;  zie  op  DOIRNE. 
DEUTECHUM ,  DOETECHUM  ,  DOETECHOM,  BeRae 

DOETECOM,  DEUTECHEM,  DE  U  TE  GOM,  Diaion. 
DOTECOM,  een  klein  Steedrjen  in  Kederlandt,  in  het  Ceogr. 
Graaffchap  Zutfcn,  omtrent  vier  uuren  van  daar;  aan  den  />.  i^?* 
ouden  T[lel.,ó'\c  twee  uurcnhoogerop,  by  't  ftcedtjen  Doe/- 
burg ,  in  den  TfjelvaXt.  Pontanus  zegt  dat  Deutccom ,  eene  goede 
myl  van  Z)öi?/^«r-_g- gelegen,  alleen  met  eenen  fteenen  muur 
omringt,  en  met  geene  bolwerken  voorzien  is  geweeft. 

In  vorige  jaarcn  wierden 'er  cenige  penningen  van  zeer 

oude 
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DEU  DEY  DIB  DID 

oude  ftofFc  uit  gegraaveii,  dat  vermoeden  geeft,  dat'cr  111 
oude  tyden  ook  }ï6«5^/><v»  geweell  7.yn.  Des  naams  ooir- 

fprongk  is  011  bekent ,  ten  ware  men  het  van  Tctitj'ch-kcim ,  een hctm  üf  huis  en  woonplaats  der  Tciiifchcy? oi  Dmtjcken  .,:xï- 

haaien  wilde.  De  Vorft  van  Kieef.,'m  dicnil  en  foldy  van 
Keizer  Maxiniiliacfi ,  had  in  het  jaar  1499.  deze  plaats  ec- 

nigen  tydt  lang  met  zyn  hcir  bufloicn;  maar  molt 'er  weer 
af  ,  omdat  de  Itroopende  Ge/^/fr/ï/j^  partyen ,  met  branden 

en  blaaken,  in  zyn  eigen  landt  gevallen  waren.  1'oen  in 
het  jaar  ijji.  de  zoo  genaamde  H' eter  geuzen  den  Brie!., buiten  alle  verwachtinge,  overrompelt  hadden ,  nam  de 
Grave  van  den  Berg  ,  behalven  vcelc  andere  fiecden  in 
Gelderlandt Overyjjel.,  Q\\  Zutfhen Deutecom  ook  in.  \\\ 

't  jaar  I5'98.  toen  d'' Admirant  van  Arragon .,  over  den  Rhya gekomen  was  om  Duesbnrg  te  belegeren,  en  daar  door  een 
pas  te  krygen  ,  om  in  de  l^elnwe  te  vallen  ,  trok  hy  eerlt 
op  Deutecom.,  en  nam  het  den  derden  dag,  by  verdrag,  in  : 
maar  vertrokken  zynde  heeft  he.t  Grave  IVitlem  vanNaJ/aiivj 
weer  belegert,  die  het  al  zoo  licht  in  handen  kreeg  als  het 
van  de  Spaanjchen  gewonnen  was  geweett.  Voortydts  (Ion- 
den 'er  twee  Kloollers  niet  verre  buiten  Deutechera  ,  Biel- 
hem  en  Son  genaamt  \  het  eerlle  van  Mivioriten  ,  het  ander 
van  Bagy/ien  bewoont.  V  Bielhemfihe  was  zeer  vermaart, 
en  had  het  recht  om, uit  hunne broederfchap ,  eenen  Friclter 
in  de  kerk  van  Doesburg  aan  te  ftellen.  Toen  dc  Franjlhen 
in  het  jaar  1672.  in  de  Nederlanden  quamen  ,  hadden 
de  Staten  eenige  veftingwerken  om  dit  Stecdtjcn,  over  de 
3COCO.  guldens  belopende ,  doenmaaken,  doch,  hoewei 
niet  voltrokken,  deedt  de  Co'nmandant  Mulkman  den  na- 

derenden vyandt  onder  Monfr.  de  bouvife  ,  op  den  9  Ju- 
nius,mct  zyne  niewgcworve  compagniën ,  noch  zoo  veel 
tegenllandt,  dat  la  of  13  befpringers  ten  eerden  onder  de 
voet  vielen  ;  kreeg  ook,  oy  de  overgave,  veel  eeriyker 
Conditiën  dan  ze  in  de  fterke  Üadt  Doesburg  bequamen : 
want  zy  bedongen  vrijen  uittogt  m.ct  wapenciien  bagagie, 
flaande  Trommels ,  vliegende  Vaandels,  brandende  Lon- 

ten, en  bygeleidt  te  moeten  worden  naar  Doesburg.,  voorts 
voor  de  Burgers  alle  verzckerthcit. 
DE.YL;  een  Geldcrfch  Dorp  in  'thieleruiaardt.  Toen 

in  het  jaar  I5'47.  ganfch  Gelderlandt  en  Zutpben  ccnc  Icaat- 
tinge  van  "fooo.  guldens  was  opgelcgt,  llont  het  Quartier 
van  Nievjineegen  (een  der  vier  quarticrcn  van  dat  Vorllen- 
dom  j  daar  in  op  24342.  guldens  geilek;  in  die  ft)m  moll 
óc  Th/elerwn^rdt .,  een  van  de  zes  verdcelingen  drs  Niezu- 
mecgfihen  Quartiers  ,  f844.  guldens  draagcn  :  waar  toe 
Deyl.,  een  der  26  of  27  Doipen  van  die  verdeeÜnge,  261 
guldens  6  Huivers  i|  penning  opbrengen  molt. 
D1B13ALD  SEGON,  loow  Dwcarus Scgon Prins 

écï Friezen:  Hy  was  omtrent  zyne  onderdaanen  zeermin- 
nelyk  en  beleeft,  doch  oorlogszuchtig,  hoewel  niet  zoo 
gelukkig,  als  daar  zyn  hooge  moedt  wel  heen  wilde  ,  en 
Frieslandts  Y.-^iiéom  wel  vereifcht  zoude  hebben.  Hy  trok 
met  eene  fterke  Scheepsvloot  in  't  jaar  619.  n  i^x  Dencrriar- 
ken^  om  wraake  te  neemcn  van  de  Noormannen  cwDecnen., 
over  hunne  verwoellende  invallen  ;  maar  zyne  vloot  wierd 
door  Itormwinden  verllrooit ,  echter  volgde  daar  eene  zes- 

jarige vrede  op.  Vrieslandt  heeft  onder  zyne  regceringe 

veel  door  reukelooze  ondernemingen  geleden ,  't  geen  hy 
zoo  ter  harte  trok,  dat  hy  in  eene  uicteerende  ziekte  viel, 
en  llierf. 
DIi3Bx\LD,  onder  de  regceringe  van  ̂ «//(^^z/i ,  Koning 

der  Vriezen.,  ook  daar  na  onder  die  van  zynen  zoon  Ru- 
hol  d  .,  was  een  Heer  in  H'eft-Frieshndt  ,  dat  toen  van  't ander  Vrieslandt  ,  door  een  klein  tuliclien  beiden  vlietend 
watertjen ,  het  genaamt,  was  afgefcheiden.  Hy  was 
vader  van  Lem.,  die  daar  een  fterk  Kalteel  zou  gebouwt, 
en  het  naar  zynen  naam  lieer  Lcmsflut  genoemt  hebben  : 
daar  allenskens  veelc  huizen  by  getimmert  wierden ,  en 
eindelyk  de  ftadt  LLiarlem  uit  ontitaam  zoude  zyn;gelegen 
op  de  grenzen  van  Kcnnemerlandt  en  IVeft-Frieslandt :  hoe 
dit  van  veele  verworpen  word,  zie  op  HAARLEM. 

De  gemelde  Dibbald.,  Heer  oi  Koning  van  If'^eJl-FriesL-indt , 
omtrent  het  jaar  5-5-0.  van  de  Batavieren  beftreeden ,  was 
zoo  rampfpoedig,  dat  hy  door  die  Natie  de  helft  van  zyn 
Ryk  verloor.  Hy  nam  daarom  zynen  toevlucht  tot  Richold, 
Koning  van  Oo/l-Frieslandt .,  wiens  Vafal  hy  was  ,  die  hem 
ook  met  eenen  braavcn  hoop  volks  ter  hulpe  quam  ,  den 

Batavieren  niet  alleen  't  geenze  gewonnen  ha4den  weer 
ontrukkende;  maar  ook  veel  van  hunne  llerkten  aan  zyn 
landt  trekkende.  Kort  daar  na  overleedt  der  IH^eJl-Friezen 
Koning  Dibbald  ihet  koniiigkryk  aan  zynen  loon  Lem  voor- 
gemeldt  ,  onder  den  tytel  van  Hcerfchappye ,  nalatende. 
Ritzaardt,  zoon  van  Lem,  zou  twee  Kalteelen  gebouwt 

hebben,  het  een  tc ! ''oorburg van  eene  ongelooflyke  grootte j 
zoo  dat  het  wel  loMergen  landts  in  zynen  omtrek  zou  be- 

grepen hebben;  het  ander  te  Noordivyk,  naderhandt  van  dc 
Dcenen  tnNoormannen  ingenomen  en  gcflegt.  Hoe  dc  zoo- 

genaamde Koningen  van  U''eji-Frieslandt  Vafal len  der  Ko- 
ningen van  OuJl-FriesLnult  zouden  geworden  zyn  ,  immers 

volgens  oude  berichten;  zie  op  DIEDERIK,  Koning 
van  IVeft-Frieslandt. 

.     DID  AM;  een  Dorp  of  Ampt  in't  GraaffchapZ«/'/'/jf», 

Tejfenf», Annal. 
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behoorcnde  onder  's  Heerenierg    in  het  jaar  1609.  wierd     , .  ̂ 
daar  de  Meurfen  toorcn  ,  genaamt  de  Berg-Vrede .,  afgebro-     ii  '^'t 
ken,  die  niet  verre  van  dcnTJ/cl  van  enkelen  Duif-  ot  Tuf-  ̂Y'^^'"'"' 
Jieen,  drie  verdiepingen  hoog,  opgebouwt  was :  had  boven  '''' een  yzer  luik  ,  met  een  ademgat  in  den  muur  ,  (langs- 
wyze  van  onder  tot  boven  toe  opgaande.   In  dit  zeer  oudt 
gebouw  vondtmen  een  doodt  lichaam,  noch  in  volle  ge- 

daante, bloot  op  flroo  leggen  :  maar  zoo  haad'er  men- 
fchen  by  quamen,  viel  alles  terftondt  van  malkander  ,  en 
wierd  als  afch.  Rontom  't  lyk  zagmcn  verfcheide  potjens 
van  aarde,  gebeenten  van  vogelen,  en  andere  gedierten 
De  Schryver  der  Kleejjche  Jaarboeken  houd  voor  t'cenC' 
maal  gewis,  dat  dit  het  lichaam  van  Drujus  Germanicus  gC' 
weed:  zy  ,  die  voor  Chrillus  geboorte  in  deze  landen  « 
is  geweefl:;zie  op  DRUSUS  ;  en  dat  zyn  bekkeneel  noch  lih.  3. 

heden  op  den  Burgt  van  '' s Heerenbcrg  vertoont  wierd.  Ech-  Ann.c. 
ter  word  het  van  veelen  niet  gelooft  ;  ook  zon  het  lyk  i  i-c?" 
van  Drujus  niet  in  deze  landen  gebleven  ,  maar  naar  Ko-  fe<i<i^ 
men  gevoert  zyn. 

D 1 E  D  E  N  ,  een  GelJerfih  Dorp  in  Maas-U'^aal.  Toen 
het  geheel  Hertogdom  Gelder  en  't  Graaffchap  Zutphen.,  in 
't  jaar  i5'47-  gefchat  was  op  75-000  guldens;  (tont  het 
OyL^xtxcf  Nieiumeegen        der  vier  quarticren  van  dat  Vor- 
itendom,  daar  in  geftelt  op  24342  guldens:  tot  deze  fom 

moll  Alaas  cn  If'aal ,  eene  der  zes  verdcelingen  van  het  Heiivi 
Niewmeegfche  quartier,  opbrengen  38>ó  guldens,  welke  H-^' 
omgeflagen  over  de  22  of  23  Dorpen  van  deze  verdeeiin-  Kr.i.D, 
ge,  quam  Dieden  t'zamen  met  het  dorp  Oyen  op  194  gul-  /"/■•lO- deus  ló  lluivers  te  Haan. 

DIE  DEN,  (HEER  VAN)  genaamt  Otto  van  Gent  .f  Aitzem, 
Gomcvnein  van  Emmerik,  door  wiens  beleidt^<?;ïe/,  door  Comme- 
eenen  gelukkigen  aan-  en  uitilag,  onverwacht  in  handen  lyn,vc, 
van  den  Staat  quam ;  zie  op  WEZEL. 
DIEDEREN  op  dcVehiw,  anders  DIEREN;  zie  op 

DIEREN. 
DIEDERIK,  of  THEODORICUS  de  I.  gezegt  de 

Hollander, wcsdc  XXXlBiJ/'chopvcLnUtrecht  ^by  wierd  inee-  Sco^an, 
ncfcheuringe  tegen /?r;?o/J  van  in 't  jaar  1196.  ver-  Fr.  Kr. 
koren.    Hoe  dat  toeging  na  den  doodt  van  Balduwyn  ̂ hoe  ƒ"'•  103. 
Grave  D'^ederik  van  tiollandt  voorllander  van  dezen  Dide-  Vonta-t. 
rik;  en  Grave  Otto  van  Gelder  bcfchermer  van  Arnold  was,  Geld.gej. 

en  daar  uit  oorlog  fproot;  hoe  d'uitfpraak  daar  van  aan  ̂•■D-/»/. den  Paus  wierd  gellelt,  en  zy  heide  naar  Romen  trokken, 
het  Arnold  toegewezen  ,  hy  ingewydt ,  en  door  dcdoodt  ver-  / 
raa  wierd;  zie  op  ARNO  UOT  VAN  ISENBURG.  ^/L^ 
Na  Arnolds  doodt  begiftigde  Paus  Fnnocentius  de  HL  dezen  J^^l^J 

Diderik  den  Llollander  met  het  Bisdom,  noch  in  Ital.ën  zyn-  //„^./f^^"" 
de;  Hy  was  broeder  van  den  ovcücdcn Btjfchop  Balduwyn ,  y^^^- 
en  van  zaliger  ged:  Grave  Floris  van  iLillandt ,  ook  dus  Jaarh. 

nabloetvcrv/aat  van  den  toen  regeerenden  Grave  Didcrik.  p_  107* Hy  op  den  weg  na.ar:  Utrecht  zynde,  om  bezit  van  zyn  Bis-  J.  Vtld. 
dom  te  neemen  ,  wierd  ziek  en  llierf  te  Pavye,  in  't  jaar  Vajc.  T. 
1198.    Hy  wierd  in  't  Bisdom  gevolgt  van  Diderik  de»  IL  fol.  160. van  Aire. 
DIEDERIK,  of  THEODORICUS  T)Y.\\van  AIRE, 

Prooli:  van  iViydrecht,  wierd  in  het  jaar  1T9S.  na  de  doodt 
der  in  fcheuringe  verkoorne  Arnold  vznlfenburg,  en  Dide- 

rik den  Llollander,  tot  den  BifTchoplyken  ftoei  van  Utrecht 
verheven.    Toen  de  keur  op  hem  viel  was  hy  in  een  an- 

der Gewed, om  eenige  zaaken  van  Keizer  Otto  te  befchik- 
ken  :  maar  de  tydinge  krygende,  fneldc  hy  naar  Utrecht, 
daar  hy  lyn  Bisdom  met  zeer  zwaare  fchuldcn  belall  vondt:  . 

Begaf  zich  met  toeüemminge  van  het  Capiitel  naar  Fries-  ~,''^'J* 
landt, om  te  zien  of  hy  daar  geldt  ter  beede  zoude  konnen  j^'^"  ' 
bekomen.    Grave  IFillem  van  Oojl-Fricslandt ,  die  zynen  m'  y^^j 
broeder  Grave  Diderik  van  Hollandt  dat  Gewed  had  afgc-  y^V^ 
drongen,  en  in  't  jaar  1205-.  zelf6>/zx;i?  vzn  Hollandt  wierd,  ̂ ^^jj^ 
dat  verneemende  ,  wou  gcene  beladinge  zyner  onderdanen  ,  fol.'ico, noch  uitvoeren  van  geldt  uit  zyn  landt  gedoogen  ;  Ja 
quam  te  Stavoren  in  S.  Odulphus  Kloofler  ,    daar  Bijfchop 
Diderik  zich  onthield,  en  vatte  hem  vyandiger  wyze  by  t 
hooft  ,  om  hem  naar  het  Kluoder  Oofler-zee  te  voeren. 
Doch  de  Monnikken  en  eenige  devoote  Vriezen,  die  bang 
waren  voor  den  BiJJchoplyken  Ban,  vcrioden  Diderik  met 
gcweldt  uit  //'z.'/fiwj  handen.    Dus  qua)n  hy  weer  binnen 
Utrecht,  hield  zyne  gramfchap  binnen,  niet  uit  Chridelyke  ̂ o^i 
ov;erwinninge  zyns  zelfs ,  inaar  omdat  hy  geene  magt  genoeg  J>iarh. 
hadt  om  zich  te  konnen  wrecken :  Evenwel  kon  hy  niet/'-'O'' 
gerud  blyven.    Griive  Diderik  van  Hollandt ,  en  Grave  Otto  ̂   f'-i1- 
v-xn  Gelder  vcïhon&cn  zich  tegen  hem;  Otto  nam  geheel  J-^-'/^- 

Ovcr\(]el  weg,  en  lei  bezettinge  in  Deventer:  de  Hollanders  ̂ "l'"' 
verwoedten  al  dat  aan  deze  zydevan  dcnYiJel  lag, en  bele-  'gj^ff^^f^^ 
gerden  hem  zelfs  binnen  Utrecht.  OndertulFchen  kreeg  Hertog  jr^'j, Hcnrik  van  Brabandt  den  Grave  Otto  van  Gelder  door  lilt 

gevangen.  Als  Grave  Diderik  dat  hoorde,  brak  hy  in  aller  /j/,  ̂^-^^ 
haalt  van  voor  Utrecht  op,  rukte  naar  Brabandt ,  verover-  'j.  y^ij^ 
de  ̂ s Hcrtogenbofch ,  en  kreeg  beide  de  broeders  van  Hertog  jafc. 
Hcnrik  in  handen.    Met  dien  buit  meende  hy  naar  Hollandt  ump. 
te  kecren:maar  dc  Brabanders ,  verderkt  met  dc  Bijjchoppcn  fol.rdo, van 

*  iJota ,  Dat  Tac'tus ,  hier  aatigehaalt ,  niet  fpreekt  -.^an  Claudiiis 
Drufits ,  Atiiiifti'-s  Stiefzoon,  maar  vanGermariicus  Drufus ,  den  x,0on 
■van  Claudiiis  Drujtts,  boven  gedacht. 
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Gratc  v;ui  / '/<.m».'/<t«'» ,  a<.  i.tcrhaaldcii  /av;;  by /Avw^iv/,  (loc- 
gcii  en  krcev;cn  /tcv/»  mjvunf;cn    Bi()chji> Didcrik,  dt'V.c  };clc- 
gcntlitit  Avaai^iu'cmcndc,  roofde  op  liulLif/Jt,  doch  niet  wei- 
iiii;  voordeelt'.  Mier  op  begnf  hy  v.ich  naar  de  l\-luwc ^\cxo- vude  7.uti>i\a ,  Devehtir ,  en  maakte  eenen  zeer  grooten  buit. 

T'uHchen  Hertog  ILur  'k  van  Brah.i>:jt,  en  den  gevangen Crav.-  van  liuUiitiM  wierd  een  verdrag  getrotfen,  waar  by 
de  UilLi«.L)  een  groote  party  geldt  inoll  iiitlchieten.  Kort 

daar  na  quani  het  ook  tot  een  Akkoordt  tull'chen  den  zelf- 
den HolhinJtfehen  Graie  DuUriky  en  deii  Bili'cbop  Didcrik Prmta».  van  iticJ:i.    Niet  lange  na  dezen  Vrede  Üierf  de  Grave  ; 

cJ.hrf.  2yi\c  Weduwe  gaf  liaar  Dochter,  vrouwe  AJa,  den  Grave 
fc  ciiJ.  i,aiL-w\k  van  L/ori  ten  huwelyk  :  een  al  te  geringe  Echt- 

genoot voor  dc7.c  jonge  Ginvimte  ;  maar  de  Moeder  be- 
lUerde  dat  zoo  om  .dc  rcgeeringe  in  handen  te  houden, 
daar  groote  oiilulk-n  in  Ihlliwdt  uit  ontllonden.  Grave 
//  'ilUm  v.an  üuftfricslandt ,  broeder  van  Grave  üiJcrik ,  quam 
met  een  deel  Krygsvolk  af,  en  verdreef  den  Grave  van 
Luuk,  nevens  vrouwe  /leia,  en  luiare  Moeder.    Van  Lcoa 
Kreeg  byllandt  van  den  B-jJchup  van  Ln:k  ,  den  Hertog  vaii 
Liir.'ljiirg,  cn  Grave  \a.n  l  iaaf/Jerea  \  ook  trok  hy  ócn  Biffchop 
van  Uuccht  op  v.yne  2yde  voor  1000.  Mark  ,  en  belofte 
dut,  indien  hy  Verwinner  bleef,  ilollamtt  van  hem  tc  leen 
oatfangen  zou.    Anderen  Uellen  zcoo.  Mark  :  M.  Foffuis 
heeft  30CO.  ponden  Vlaamfci).  Daar  op  ontftont  een  zwaa- 

ren  oorlog,  gövolgt  van  groote  verwocilingen.  Bilï'chop 
DuLrik  viel  perfuonlyk  in  Iiol!a»dt,  en  won  't  Blokhuis  ic 
Leiden;  met  een  woordt,  binnen  weinige  dagen  vcrniec- 
Ücrdc  hy  geheel  Hotlandt  ,  en  keerde  toen  weder  naar 
U:reiht :  maar  fchielyk  veranderde  dit  fpel.  Grave  IVillem 
van  OoJlfrieslaKat  kreeg  het  haalt  weder,  en  de  Grave  van 

L'j.u  V  loodt  naar  Uirecht  :  Echter  gingen  d'' Utrechtfchcn ^  ! 
met  een  deel  gevluchte  IMlaf.-dcrs  t'lcheep,  onder  Heer  j 
6"(.T..'r</ vander  A:re,  en  namen  Dordrecht  met  verraffingc,  | 
in;  plondcrden  de  Stadt,  en  Ilakenze  in  brandt:  ei;)delyk  \ 
Avierd'er  weer  vrede  in  't  jaar  iiof.  tuffchen Grave //^///fw  ' 
cn  Bilï'chop  Diderik,  gemaakt;  maar  niet  zeer  voordcclig voor  den  Bijjchoji.  Al.  Vuffuis  zegt  evenwel,  dat  d^iic  Ür/k 

van  Aire  de  eerlle  B  'tj]chvp  van  Utruht  was  daarmen  van keil,  dat  zoo  diep  in  HolLmdt  was  ingQdrongen  ,  en  het 
tot  in  't  harte  had  doen  daveren.    De  Kcmjcmers  hadden 
ondertudchen  't  Slicht  Uirecht  w  el  met  eene  Vloot  fchee- 
pcn  aaiigetall  ,  doch  waren  met  fchadc  afgewezen  ,  en 
inortcn  Cen  vrede  koopcn.    Dc  zelfde  l/ujjins  verhaalt  ook 

de  verdere  Bedingen  tulTchen  den  Grave  iV'tllem  cn  BiJJchop 
Diderik  van  Aire:  maar  hy  gaat  voorby  't  geen  d""  O ud.e  Hol-  \ Inyidifche  Kruyiyk,  en  verfcheide  andere  Scnryvcrs  hebben; 
jiamclyk,  dat  Grave  IV  illem  \zn  lioilayidt  mo[\  komen,  met  \ 

5C0  Ridders,  wollen  en  barvoets  voor  dc  Domkerken' 6'^-  ; 
recht,  cn  den  Bijlhap  om  vergiffeniiie  bidden  ,  omdat  hy 

hem  onwcerdig  anngetalt  ,  en  tc  Stavore»  in  't  Convent 
gevangen  genoincn  hadde:  dit  wierd  ook  ootmoedig  van 

CU  Kr.  hem  volbragt.    ,,  P.  Scriveritis  zege  evenwel,  dat  Grave 

}■  i'9- Brr.m. 
!'..<  :t.tr- l.'.nz  op 

D  I  D 

cn  den  1  dat  TLudor'uus ,  met  toeüemmingc  van  de  Abten  en 
Gecftelykheit,  gemaakt  heeft  ;  voornamelyk  omtrent  de 
ampten  en  dieniten  der  Kerke.  D'Aantekenaar  heeft  hier 
op  drie  zaaken  geboekt,  die  wy.hier,  tot  nader  ophelde- 
ringè  der  bovenllaande  levensfchetze ,  vervolgens  iiilyven. 

,,  I  Biicheiais  zegt  (tekent  hy  aan)  dat  hy  uit  het  gcflagt 
,,  der  Graven  van  Are  is  geweelhmaar  dat  hy  geen  zeker 
,,  belcheidt  heeft  waar.  dit  Graaffchap  mag  gelegen  heb- 

„  ben. 

Omtrent  het  voeren  zyner  oorlogen  met  de  Hollanders  ̂  
en  de  gevolgen  daar  van ,  vinden  wy  het  volgende. 

„  2 De  Bilfchop,  wien  dat  gevangen  necmen  op  dekrop 
„  bleef  zitten  ,  is  met  een  magtig  leger  tegen  gemeldcn 
,,  Willem,  Graaf  Didcriks  broeder,  opgetrokken.  Graaf 
,,  Diderik  is  zynen  broeder, met  Otto  (irave  van  Gcldcr- 
„  landt,  Willems  Schoonvader,  te  hulp  gekomen.  Deze 
„  twee  Graven  hebben  het  ganfche  Stift  overweldigt:  tot 
„  zooverre  dat  dc  Hollander  zyn  leger  zelfs  voorlJtrecht 
„  heeft  neêrgeilagen.  Onderiuirdien  wierd  de  (ielders- 
„  man,  't  zy  door  lill  cn  ingeeving  van  den  Keizer,  'tzy 
„  van  de  vyanden  verrad  zynde,  door  den  Brabander,  die 
„  met  den  Bifithop  in  een  verbondt  gctreeden  was,  ge- 
„  vangen  gekreegen.  Daar  opheeft  de  Hollander,  om  Otto 
„  te  verlolfcn ,  zyn  leger  voor  Utrecht  opgebroken,  cn 
„  heeft  's  Hertogcnbofch  geweldiger  hand  overrompelt. 
„  Dc  Brabander  dit  verllaande  is  den  Hollander,  die  met 

„  grooten  buit  te  rugge  trok, met  zyne  befte manfchap  na- 
„  getrokken.    Hy  is  de  Hollanders  die  onbezorgt  en  on- 
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,,  l^Viliem  wollen  en  barvoets  t*  Utrecht  komen  mort,  om 
„  zyne  flraf  af  te  bidden  ,  is  onwaarachtig  ,  en  van  de 
,,  Monnikken  verziert;  vermits  dat  verichil  met  den  Bif- 
,,  fchop  en  Grave  Dirk  van  HoUaxdt  ,lFiUerr7s  broeder  ,  al  af- 
„  gehandelt  was.    Maar  ,  vraagen  anderen  ,  hoe  komt 
Grave  Dirk  hier  te  pas;  te  meer  dewyl  hy  zynen  broeder 
IVillem.,  die  hem  Oo/ljrieslafidt  afgedwongen  had  ,  weinig 

.JJ"  genegenthcit  toedroeg.!*  Waar  op  dient;  dat,  of 'er  fchoon T  eene  verzoeninge  tulfchen  Grave  Didcrik  en  BiJllhop  Dide- 

f.  151.    '"'■^5       t'pzichte  van  Grave lyUler/i,  mogte  gelchiedt  zyn  ; 
rü-erje  echter  ly  :lie,',is  niewe   oorlogen  met   d'oudc  fchuldt  , 
Carn.     Wel  wccf  cp  ecnen  kcrfllok  konden  zyn  geltclt:  Doch 
}~:  tl.  in  w'y  laaten  cat  in  zyne  waarde  of  onu'aardc.  Bijfchop 
H'.i/j.     D:derik  van  der  Ajre  was  uit  een  Zeer  aanzienlyk  Gellagt 

gcfprotcn  ,  van  een  hoog  gemoedt  ,  wys  en  verüandig. 
,,  t/y  was  (zegt  l^eldcnaar^  een  duUs  gebuertig  man,  ende 
„  W)x,  end.e  genadig.    Hoewel  hy  by  zyne  aankomlte  het 
Bisdom  met  Zeer  zwaare  fchulden  belaft  vondt  ,  heeft  hy 
echter  door  zyne  groote  oorlogen,  inzonderheit  tegen  de 
Hollanders,  ZOO  groote  rykdoiinnen  byeen  vergadert  ,  dat 
hy  dc  verpande  Landen  enKalieelen  gelolc,  de  achtciftal- 

Chrori'sk       ̂ ^^^     Roor/;fche  Hof  afgedaan,  en  alle  zyne  Veftingen 
^^'/y...    van  genocgzaamen  voorraadt  voorzien  heeft.    Over  de 

jaareii  zyner  regeeiinge  en  den  tydt  zyns  doodts  valt  ver- 
ichil; zomiriigen  geeven  hem  een  bewindt  van  12  of  13 

jaaren  ;  andere  niet  meer  dan  van  4  jaaren  :  daar  door  is  het 

ook  dat  eenigcn  zynen  doodt  op 't  jaar  1212,  1211,  cn 
1210.  lieilen  ;  anderen,  doch  de  minften  op  1202.  Hy 
fiierf  te  Deventer;  wierd  naar  Utrecht  gcvoert,  en  aldaar 
in  de  Domkerke  bcgraaven.    Hem  volgde  Otto  de  l.  van 
Gelder. 

De  Schryver  van  't  Batavia  Sa?ra  zegt  in  't  leven  van 
dezen  Bilknop,  dat,  als  deze  Kerkvoogdt  13  jaaren  lang 
loüelyk  gcregeert  hadde,  hy  in  't  jaar  1212.  hy  Deventer  uit 
dc  wercldt  is  gcfcheiden.  Zyn  flerfdag  is,  volgens i/e^/rt , 
voorgevallen  op  den  5-  December  :  doch  volgens  het  Ge- 

denkboek van  S.  Salvators  kerke  op  S.  Niklaas  dag.  Hier 
op  volgt  ccH  groot  bcflag  van  Ordonaiiticu,  die  men  leeft 
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„  bekommert  by  Heufden  lagen  ,  en  om  geenen  vyandt 
,,  dagren ,  gelyk  als  Divacus  zelf  getuigt,  {Ub.  10.)  zoo 

„  onvoorziens  cn  zoo  vinnig  op  het  lyf 'gevallen  ,  dat  de „  legerplaats  ingenomen ,  cn  dc  Graaf  gevangen  was ,  eer 
,,  dat  iemant  de  wapenen  had  konnen  aanfchieten.  Divtcns 

„  voegt  'er  r.och  by :  dus  fchryven  de  Brabanders :  Maar 
„  de  Hollanders  zeggen  daar  tegen  ,  dat  haar  volk  het 
„  Brabandfche  leger,  hoe  wel  veel  fterker  ,  m.et  groote 
„  kloekmoedigheit  heeft  wederüaan;  doch  eindclyk  door 
„  de  mccnigte  der  vyanden  is  overrompelt;  want  de  Bra- 
,,  bander  was  geflyft  door  de  Hulpbenden  van  den  Aarts- 
,,  biiichop  van  Keulen,  van  den  Billchop  van  Luik  :  van 

den  Hurtog  van  Limburg  en  van  den  Graaf  van  Vlaan- 
,,  deren,  't  Was  hoe  't  was  ,  zegt  Divccus,  dit  is  gewis 
„  dat  beide  de  Graaven  niet  als  voor  groot  losgeldt  zyn 

„  vry  gelaaten.  Ook  heeft  de  Hollander  by  deze  gele- 
„  genthcit  afflant  gedaan  van  zyn  recht  op  Breda  ,  waar  ' „  over  zedert  eenigcn  tydt  al  veel  gekrakkeelt  wasgeweeft. 
„  Deze  oorlog  is  niet  alleen  in  een  goede  vrede ,  maar  ook 
,,  in  een.  maagfchap  verandert  :  want  de  Brabander  heefr 
„  eene  van  zyneDochteren  aan  Graaf  Diderik ,  en  cenean- 
„  dere  aan  Graaf  Otto  ten  huwelyk  gegeeven.  Ik  vinde 
„  nergens  dat  de  Bilfchop  eenig  deel  aan  deze  verwinnin- 
„  ge  gehad  zoude  hebben  :  maar  wel  dat  hy ,  degevangkcnis 
„  van  beide  zyne  vyanden  verflaan  hebbende  ,  deze  gele- 
„  genthcit  wel  heeft  weeten  waar  te  necmen ,  de  ganfche 
„  Vcluwe  ,  brandende  en  blaakende  ,  heeft  afgeltroopt , 
,,  Zutfen  l>elegert  en  ingenomen  ,  Deventer  verovert, 
„  en  een  overgrootca  buit  heeft  bekomen. 

„  3  Van  deezen  Thcodoricus  dient  noch  geweeten  , 

„  dat  iiy  groot  deel  heeft  gehad  in  de  oorlogen-  tuf- „  fchen  de  Gravinne  Ada,  Graaf  Diderijks  dochter  ,  of 
,,  Lodewyk  Graaf  van  Loon,  daar  zy  aan  getrouwt  was, 

„  en  tufi'chen  Willem ,  Dideryks  broeder,  die,  veelc  van „  den  groorften  Adel  op  zyne  handt  gekreegen  hebbende, 
,,  ïyne Nicht  dcvoet  zogt  te  ligten,en  cindelyk  ook  heeft 
,,  geligt.  De  Biflchop  door  twee  duizend  talenten,  en 
,,  daar  by  door  groote  toezeggingen  van  den  Grave  van 
,,  Loon  gewonnen  ,  en  miüchien  de  zaak  van  Ada  voor 
,-,  de  gerechtigtte  aanziende,  is  een  van  de  hardfle  partyen 
,,  van  Willem  gewcefl.  Want  ziende  dat  de  Graaf  van 
,,  Loon  noch  niet  quam  opfchieten,  en  geen  gedult  heb- 
„  bende  om  langer  te  wachten,  is  hy  zelf  met  zyne  eigen  l 
„  krygsbenden  Hollandt  ingetrokken  ,  heeft  daar  eenige 
,,  Sloten  verovert,  Willems  eigen  broeder  gevangen  gè- 
„  kregen:  en  den  Grave  van  Loon,  als  die  eindeiyk  by 

,,  hem  gekomen  was ,  byna  ganfch  Hollandt  hclpeii  win- 
„  ncn.  Maar  de  zon  van  Lodewyks  geluk  had  wel  haaft 
„  uitgefcheenen  :  en  toen  was  de  Bilfchop  de  eerftc  die 
„  zyne  vrede  ,  hoewel  op  gunftige  voorwaarden  ,  met 
„  Willem  heeft  gefloten. 

DIDERIK,  gezegt  A'öK/;?g-  van  IVeftfrieslandt.  Omtrent den  tydt  van  Keizer  Konjlantyn  den  Grooten  ,  of,  volgens 

anderen,  na  Chriflus  geboorte  305-. woonden  (of  zouden 
gewoont  hebben)  in  U'ejifrieslandt  vyf  Edele  mannen  , 
numclyk  Didcrik,  een  zoon  van  Ratbod ,  en  kindts  kindt 

vmAj'conius ,  eerfte  Hertog  vanfrieslandt;  GerardUtenwou- 
de  ,  in  Opdyk  ;  Koclandt  Voorneffe ,  te  Videnejfe;  Renm ,  te 
Bennebroek;  e.i\  Adelbold,  'm  Winkel;  zie  op  ADELBOLD 
in  IVtnkel.    Didcrik  lei  de  grondveftcn  eener  Stadt,  welke 
zeer  aanwies, alzoo'er  zeer  veele  vreemdelingen  toevloei-  oudeti, 
den ,  doch  wel  de  meefte  u\t Fneslandt :  zy  v/icrd  naar  't  water  Kronyk 
daar  ze  aan  lag,  Medemelaca  {miiCïh.MU  Medenblik)  3,<:^c-  fil-l^  . 
ten;  zie  MEDENBLIK.   Diderik  was  onder  hen  allen 
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de  voortrefFelykfte,  700  ten  aanzien  ïynêr  afkomfte  ,  als 

ïyns  Slots,  naderhant  de  Hooftftadc  van  li'eftfrieslandt 
worden:  wierd  daar  op  zoo  hoogmoedig,  dat  hy  zich  Ko- 

v'tng  van  IVeftfricslandt  liet  noemen, dat  by  veelen  voor  eu- 
vel opgenomen  wierd, byzonder  by  Har 0 Hertog  \mFries- 

landt die  ter  dier  oorzaake  hem  den  oorlog  aandeedt ,  en 
zoo  benauwde ,  dat  hy  zich  in  zyne  handen  mofl  overgceven. 
Diderik  had  geene  andere  gedachten  dan  van  zyn  koningk- 
ryk  berooft  te  zullen  worden :  het  zou  ook  gelchiedt  zyn  , 
ten  ware  Haro  acht  op  zyn  bloetverwantfchap  geflagen 
hadde.  Hy  lei  hem  des  wegen  niet  anders  op,  dan  dat  ZJ/^/fri/^ 
te  Stavoren  voor  hem  verfchynen  zou,  vergifteniffe  van 
zyne  hoogmoedige vermeetelhclt  bidden,  en  beloovcnvoor 
zich,  nevens  zyne  nakomelingen  ten  uiterften  gradc,  Vaf- 
faten\m  den  Hertog\m  Ooftfneslandt  te  zullen  zyn.  Dit 
nagekomen  zynde,  is'er  goede  eendragt  geweeft  met  en onder  den  anderen.  Diderik  moR  ook  zyn  koningklyk 
fieraadt  afleggen  ,  en  zich  verbinden  met  geene  andere 
Heeren  aan  te  fpannen,  noch  oorlog  te  voeren,  op  pcene 
van  verval  zyns  rechts  ,  en  van  alles  berooft  te  worden. 
Hy  zou  ecnen  zoon gchadt  hebben, Zfw^aj, Lew, of 
geheten  ,  uit  wiens  nakomelingen  naderhant  de  Friefihe 
Koningen  gefproten  zouden  zyn  :  ook  zou  Haarlem  van 
dezen  Heer  Lern  gcbouwt  en  naar  hem  genoemt  zyn;  al- 

hoewel anderen  dit  ecnen  anderen  Lem,'ioon  \a.n  Di^plfald, 
toefchryven  :  doch  de  meelle  het  voor  een  fabeltjen  hou- den. 

•  D I D  E  R I K  de  I.  Eerfte  Grave  van  Hollandt,  in  't  jaar 
8Ó3.  Op  dit  jaar  fiellen  alledeoudfte  Gefchiedenisfchryvers 
het  begin  van  't  Graafjchap  van  Hullandt ,  in  den  perfoon 
van  dezen  Diderik  ;  van  zommigen  genaamt  ,  of  gezegt , 
zoon  van  Sigehert ,  Prins  van  AauitaKiën ;  van  anderen , 
zoon  van  Gerolj\  een  voornaam  Heer  in  Hollawdt,  ofFries- 
landt.lFiL'H'lynus  Heda  noemt  hemden  zoon  \mGildeberga 
dochter  van  Keizer  Ludovicus  Pius,  en  gefproten  uit  den 
(lam  van  de  oude  Koningen  der  Francken.  Het  kort  be- 
gryp  van  dit  ontllaane Gr^affchap  \a.n  Hol!afidiisdlt,ofio\i 

dit  zyn.  Ten  tyde  dat  Caroliis  Calvus ,  ot' Karei  de  Kaale , KohsKg  van  Vrankryk.,  te  Bladelh.  (een  Dorp  in  Brabandt) 
ecne  algemeene  dagvaart  hield  ,  tot'slandts  befchermin- 
ge  ,  toen  van  de  Dcenen  en  Noor-mannen  zeer  verwoell:, 
verfcheenen  daar  veelc  ,  zoo  Geeftelyke  als  Wcreldtlyke 
Heeren,  mt  Dititfcblar.dt  cn  Italien :  Van  zommigen  word 
gezegt,  dat  Paus  Johanncs  de  F///,  die  te  Ments  was,  daar 
ook  Legaaten  zondt.  Onder  veele  voornaame  Heeren  quam 
'er  ook  de  Heer  of  Grave  van  Klein  Troijen  ,  met  twee 
zoons  van  zyne  zuücr  Mathildis.,  Gemalinne  van  Sigehert., 

Prins  van  Aquitaniën.,  of  Gafconien:  d'oudtlle  was  IValger, 
Crave  van  Teyflerhant  (dat  vervat  zou  hebben,  7" hiel., Bom- mel., Arckel,  Heusden Aitena,  Ct:lenl?iirg.,Buren,Leerdar/7 , 
Afperen,  enz.  tot  de  Oude  Maas  toe)  :  de  jongfte  zoon 
Theodoricus .,  of  Diderik,  was  noch  nergens  mede  begiftigt ; 
hy  was  een  dapper  Ridder,  doch  had  landt  noch  zandt: 
met  zynen  W^dtt  Sigebert  had  hy  alreedts  kloeke  daaden, 

tegen  d' ongelovige  Heidenen  en  Noormannen uitgevoert. 
Op  het  aandringen  van  Grave  Hagauw.,  die  in  hooge  ach- 
tiiige  by  Koning  Carulus  Calvus  was  ,  fchonk  Karei  aan 
Diderik  Hollandt,  met  den  titel  van  Grave;  en  dus  wierd 

hy  d^  ectde  Grave  van  Hollandt.  De  Giftbrief  is  gedagtee- 
kent  in  't  jaar  DCCCLXIII.  de  7  kalende  van  Julius',  de II.  indiélie,  in  het  30  jaar  van  zyne  koningklykc  regeerin- 
gc.  Men  kan  niet  ontkennen  dat  in  dit  verhaal,  uit  de  Oa- 
de  Kronyk  van  Hollandt,  eenige  feilen  zyn  in  de  omftandig- 
heden  :  Inzonderheit  dat  Pa^^s  Johannes  de  l^III.  Legaaten 
op  den  dagvaart  (te  Bladelle  aangeftelt)  zou  gezonden 

hebben,  omdat  in 't  jaar  8Ó3  geen  Johannes  den  Room- 
fchen  ftoel  bekleedde,  nevens  eenige  onzekerheden  meer , 
de  afkomrte  van  Diderik  raakende.  Wy  willen  dit  liever 
met  flechts  aan  te  roeren  voorby  gaan,  dan  al  die  kromme 
wegen  te  diep  inflaan  om  ze  recht  te  maaken,  of  onszel- 
ven, zonder  uitkomll  te  vinden, daar  in  te  verwarren.  Dit 

zien  wy,  dat  d' eerlte Gr^T'i-  den  naam  van  Diderik  gevoert 
heeft;  dat  hy  in  't  jaar  8Ó3  zou  aangeltelt  zyn  van  Koning 
Karei  van  l/rankr\k ,  lydt  meer  verfchil  :  want  veelc  jon- 

ger Schryvers  flellcn  den  tydt  of  60  jaaren  laater,  val- 
lende dus  op  913  of  922.  De  oorzaak  van  dezen  misflag 

'eggen  zy,  die  't  jaar  S63  (taande  houden  ,  op  eene  vermen- 
gingevan den  naam  met  eenen  andexen  Diderik,  daar  de 

eerlle  Grootvader  van  zoude  geweeft  zyn:  maar  de  dagte- 
kening van  den  Giftbrief,  die  863  houdt,  dient 'er  wel 

't  mcclle  licht  in  te  geeven  ,  nevens  de  naam  van  Koning 
Carolus  Calvus  (ten  ware  men  hem  voor  Carolus  Simplex 
nam)  dien  de  Franjlhe  Schryvers ,  den  gifter  noemen.  En 
alhoewel  zy,  die  met  5-0  en  60  jaaren  laater  voor  den  dag 
komen,  zeggen,  dat  in 't  uitfchryven,  of  copiceren  van 
den  brief,  of  het  jaar,  eenL  voor  een  Cgcdelt  zoude  zyn, 
en  aldus  DCCCLXIII  voor  DCCCCXIII ;  hoe  zou  't  dan 
923  konnen  worden  ,als  P.  Scriverius  üeh  ?  of  daar  moften 
noodtzakelyk  twee  XX  hebben  moeten  by  ftaan ,  en  geen 
een  X  alleen,  als  in  't  volle  cyffergetal  met  Roomfche 
letteren,  zoo  wel  in  S63  als  913  boven  aangewezen  isiof 
hoe  het  dan  van  DCCCCXIII  zou  op  DCCGCXXIII 

Idetn ibid. 
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I  komen Ook  is  het  niet  geloofbaar,  dat  alle  de  copijen, 
'  naar  eene  vervalfchte  nagefchreven  zouden  zyn.    Melts  j  rtouC, 
Stoke\n  zyne  Rymkronyk,  zoo  hoog  geacht  by  Doufa,  Seri-  p,scri.' 
verius,  en  alle  Oudtheitkenncrs ,  die  ook  lang  voor  'tjaar  verius 
1300  geleeft  heeft,  zegt  duidclyk.  ^c, 

^pt  öcj>  feftcc  ciibe  gctoejJ 
^at  bie  <0?acfrct)ap  üaii  iDoUant  C£ï 
Cen  ftïc  üan  ©jicfianöt  nomen : 
Wmt  al^  't      te  liorcn  \$  cm\m 
ÖPocuiEn  fcöJcef  acl)t  fjonöcrt  jacc 
OBnöc  bji  m  fctlictj  oDcc  luaec  Melis 

S:oke in 

( 5^ie  Contnc  lua^ï  in  Bianftmüc  Dider.i. 
<Ên  ban  3Djie|ïanbt  Ijab  ccn  bccl) 
Bcgonfle  te  fiirljtcn  al  geljecl 
ï;5ol!ant  tot  finen  Conlncdlte 
Jbaiit  Iji  ijaf  ecnen  5£>cberihe 
o^ccfe  ïanDc  bie  toi  al  te  fameii 
j^omcn  fuïlcn  in  oube  namen/ 

Alhier  heeftmen  niet  alleen  het  jaar  863,  maar  ook  de 
naam  van  den  Koning.,  die  Diderik  ten  Grave  maakte;  na- 
melykCarel  d\  Caluwe ,  oï  Carolus  Calvus ,  niet  Simplex ,  de 
Eenvoudige.  Het  een  en 't  ander  hebben  meer  anderen, 
waar  onder  ook  de  Chronyk  uit  d^  Abdy  van  Egmont  eene  is. 
Wederom  de  zelfde  Melis  Stoke ,  den  Giftbrief  vau  Carolus 

Calvus  ter  neder  gezet  hebbende,  heeft  op 't  eindt  de  woor- den der  onderteekeninge  aldus, 

(Jj5!3egc\}cn  in  onj»  ïl^cren  jaec/  idem  in 
ISiiiyi  öonbert  enbe  baer  naec  todem, 
ï©2ief  toai-f  ttointig  enbe  bjie  mebc 
Cötc  25labele  t'  eenre  ̂ tebe/ 

En  dewyl'er  boven  is  aangeroert,  in  wat  achtinge  hy  by 
kenners  is,  hoe  nauwkeurig  hy  alles  onderzocht  en  nage- 
vorfcht  heeft  ,  zullen  wy  hem  niet  meer  aanpryzen ,  al- 

leen'er  noch  maar  by  voegen,  hoe  net  hy  op  zyne  ryms- 
wyze  de  gift  van  Ludovicus  Koning  van  Duitfchlandt, 
Broeder  van  Karei,  aan  Grave  Diderik  van  Hollandt  ver- 

haalt, daar  hy  aan  hem  het  foreeft  Wafda,  vyf  jaaren  na 
de  gift  voorgemeldt,  van  Carolus  Calvus  aan  den  Grave, 
fchenkt. 

OÊnöe  Ï)EÖ  'ec  bie  öant  toe  gïjegïjeVien 
<ïIEnbc  tjiet'cr  oec  ben  3cgel  an  legen 
3©an  onfcn  Bingcrïpn/  te  toauen 
(©jjcgeVicn  in  on^  «lecen  jaren 
(€cn  Deitienllen  bagtje  lian  ̂ p.jeï 
^cijt  Ijonbert  jaeu/  enbe  alfa  toel ^cijt  en  feflig 

Hoe  kon  Koning  Loduwyk  van  Duitfcblandt  aan  Grave 

Diderik  'tForceli  IVafda  ('t  zy  het  H'alcheren , of  wel^tlandt 
van  If^aas  geweeft  zy)  in  het  jaar  868  gegeeven  hebben, 
indien  Diderik  eerft  in  't  jaar  923  Grave  zou  geworden  zyn  ? 
Om  daar  uit  te  raaken,  zoeken  ze  wéér  eenen  anderen 
Loduwyk  ,  maar  wat  voor  eenen  konnen  zy  niet  zeeker 

zeggen.  Dus  fpreekt'er  "Janus  Doufa  van:  „  Maar  hoe  zal 
„  men  't  met  het  jaartal  368  maken.''  Hebben  de  Copieer- 
„  ders  al  weer  geen  goedt  gezicht  gehad  ,  of  miffchien 

,,  een  C  over  't  hooft  gezien  r  Voeg 'er  by,dat  deFranfihe 
Koningklyke  Hijlorifchryver  Mezeray ,  die  immers  geene  Hol- 
landtfche  copyen  heeft  gebruikt ,  maar  wel  de  oude  Origineele 
brieven , 'zich  van  deze  woorden  bedient.  „In  ditjaar(8ói) 
„  maakte  Karei  de  Kaale  zekeren  Heer  Thierry  {Diderik) 

„  Grave  van  Hollandt ;  van  wienzy ,  die  t'zedert  datGr*?^/^ 
„  fchap  bezeten  hebben,  afgedaalt  zyn:  dochzy  hebben  al- 
„  tydt  een  zeer  bepaalt  gezag  gehad ,  zoo  dat  ze  op  de  vryheit 
„  dezes  landts  niets  onderneemen  konden,  't  Is  waar  dat 
hy  861  voor  863  ftelt ;  maar  dat  verfchil  is  van  geen  be- 

lang :  want  hy  fpreekt  van  de  gift,  niet  van  den  Giftbrief, 
wanneer  die  ondertekent  is;  dat  een  jaar  of  anderhalf  na 
de  gifte  kan  verfchilt  hebben ,  eer  die  afgevaardigt  en  ge- 
tckent  is  geworden.  Noch  word 'er  by  gebragt,  dat,  indien 
Diderik  d' I,  in  't  jaar  863  d'eerfte  Grave  van  Hollandt  ge- 

\  worden  was,  hy  dan  en  zyn  zoon  Diderik  de  II.  izf  jaa- 
j  ren  gcregeert  moften  hebben  ,  gelyk  Melis  Stoke  in  zyne 
Rym-Chronyk  legt.  Het  is  waar  dat  het  vry  verre  uitloopt, 
ais  men  oprekent  het  geene  zommigen  voorgeeven  ;  dat 
Diderik  de  I.  40  jaaren  ,  en  Diderik  de  II.  Sf  jaaren  het  be- 
windt  in  handen  zouden  gehad  hebben.  JanVeldenaar  zegt, 
j  Diderik  dc  l.  38,  en  Diderik  de  II.  82  jaaren :  Hy  ftelt  ook 
j  wel  dat  ze  beide  t'zamen  het  Graaffchap  125-  jaaren  be- I  ftiert  zouden  hebben;  edoch  de  jaartallen  der  regeeringe, 

I  die  hy  elk  in't  byzonder  geeft,  brengen  niet  meer  dan  120 
I  uit.    De  oudtfte  Schryvers  ftellen  geene  jaaren  van  de 
regeeringe  van  Diderik  den  I.  noch  van  Diderik  den  II. 

!  noch  ook  van  Diderik  des  eerjlens  dootjaar:   Dus  fpreekt 
Melis  Stoke. 

j         l}\  enbe  ®2on  <S\\63t  fpn  3©pf 
I         aDarcn  t'  «ègmonbe  begratieii i         5Dat  ft  ftictjten  mit  tiarrn  Ijaüen. 
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„  ï)iiif  üffcrfff  b.u  \MX  niet  iwbc  / 
„  Ï^Acr  1)1  nufii  niöf  lil  öföc 

„  23föi  i'ö  UH  onconb  tiac'/ „  k>oc  laufic  Dat  iji  *0!«iUe  Vua#. 

Uit  de  twee  laatlle  rcgeleiiblykt  dc goede  trouw  vinMelis 
St'ikty  die  niet  hccfc  willen  fchryvcn  dat  hem  onbekent 
wa-s:  Hoe  lyn  nu  doch  anderen  daar  achter  gekomen,  dat 
by  hem  niet  uit  te  vinden  was'*  't  Is  waar  hy  Helt  even- 

wel dat  zo  beide  iif  jaaren  geregeert  hebben.  Zulks  is 
niet  onmugclyk  om  uit  te  vinden,  llellingswyze,  in  twee 
Regenten.  Diderik  de  l.viz^  de  jonger  broeder  van/Frf/^ir; 
nctm  hem,  ten  tyde  van  het  begin  zyner  rcgecringe,  tuf- 
Iclu  ii  de  ;o  en  25-  jaaren  oudt  geweell  ic  ïyn ,  en  óf  jaaren 
geregeert  te  hebben ,  7.00  maakt  dit  ecnen  ouderdom  van  in 
de  Sojaaren  :  neem  daar  hy  Diderik  tuirchen  de  if  en 
3oiaaren,by  het  aantreden  der  regeeringe,  gevveell tezyn , 
en  60  jaren  geregeert  te  hebben,  zoo  maakt  dit  den  ouderdom 
van  omtrent  90  jaaren  :  daar  vindtmen  de  iif  jaaren  al- 

reeds uitgerekent.  En  is  daar  'iiilk  eene  onmogelyke  of 
onwaarfchynbare  uitrekeninge  in  ?  Temeer,  daar  Onde 
Hullufnltfche  Krottfk  en  Ja/»  FcldeHaar  nevens  anderen, 
leggen,  dat  Didcrik  de  II.  een  zeer  oudt  man  wierd.  Heeft 

niet  Kon'w,^ LoJcwyk  de  XIV.  over  de  70  jaaren  geregeert; en  zou  geen  zoon  van  hem  ook  eenen  hoogen  ouderdom 
konnen  bereikt,en  zy  t'zamen  eene  regeeringe  van  125- jaaren 
uirs^einaakt  hebben  ?  Nochword'er  eene  andere  zwaiighcit 
tegen  ingcbragt:  dat  het  jaar  863  het  30  jaar  der  regeerin- 

ge van  Koning  Karei  de  Kaale  niet  kan  zyn,  maar  wel 
het  24.  Daar  tegen  was  het  jaar  923  het  30  van  Karei  des 
EenvutidigeKs  heerlchappye  :  Maar  laat  ons  daaril/^^er^zy ,  die 
in  deze  boeken  en  Franfche  archiven  mecil  te  betrouwen 

is,  liever  van  hooren  fpreeken ,  dan  eene  bedachte  tegen- 
werpinge  Oploflen.  Hy  zegt ,  dat  Carohts  Simplex  in  de 
gevangkenilFe  den  7  Üélobcr  923  geltorven  is;  van  den 
dag  zyner  krooninge,  tot  dat  hy  in  gcvangkenille  raakte, 
30  jaaren  geregeert  hebbende.  Dat  hy  in  dat  zelfde  jaar 
923  ook  bedrieglyk  gevangen  genomen  was  door  Herihert, 
Grave  van  Vermandois .,  en  daar  in  gevangen  gehouden  tot 
zynen  doodt;  al  mede  in  dat  zelfde  jaar  923  :  Welk  jaar 
zynde  het  30  jaar  (als  gezegt)  na  zynekrooninge, als  ook 
van  zyn  gevangen  neemen,en  doodt,  ook  is  het  jaar  923. 
en  dat  jaar  waar  in  de  jonger Schry vers  willen, dat  Carulus 
Simplex Diderik  denl  Grave  van  Hollandt  ZOU  gemaakt  heb- 

ben. Maar  is  het  wel  aanneemelyk,  dat  hy  in  een  en  't 
zelfde  jaar,  daar  in  hy  van  zyne  wederfpannige  onderda- 

nen, ja  van  al  de  wereldt  verlaaten  was;  van  allen  kan- 

ten benauwt,  van  1'egen- Koningen  met  heirlegers  omringt, en  gevangen  op  een  kafteel  gehouden  wierd  ,  gedachten 
zou  gehad  hebben  om  van  Hollandt  een  Graaffchap  te  maa- 
ken?  Men  voege  daar  noch  by,  dat  de  Giftbrief  al  diep  in 
de  maandt  Julius  getekent  is,  daar  hy  veellicht  in  Junius, 
May  ,  of  vroeger  gevangen  kan  gczeeten  hebben.  Ca- 
rolus  CalvHS  quam,  volgens  yl/cï^tT.ïy  en  anderen,  na  zyns 
Vadeis  doodt  in'tjaar840  aan  de  volle  regeeringe,  en  ftorf 
877.  Nu  van  S40  af  tot  863.  in  welk  jaar  de  Giftbrief  ge- 
tekent  is, zyn  23  volle  jaaren ,  waar  na  hy  noch  i4jaaren, 
tot  S77.  geleeft  heeft,  zoo  datmen  middelerwyle  licht  het 

30  jaar  zyner  regeeringe  kan  uitvinden.  Echter  vallen 'er 
veele  den  jongeren  Schryveren  toe;  wy  laaten  't  aan  den 
Lezer  zyn  oordeel.  Uübo  Ernmius ,  die  ook  de  jonger  by- 
valt  ,  zullen  wy  in  de  volgende  poft  bybrengen.  Onder 
alle  deze  verwarringen  is  dit  gewis 't  geen  y^/e^tr^^y  zegt ,  dat 
zeker  Heer,  Thierry  {Didenk)  '^e.naamt de  eerfte  Gr^'i'é- 
van  Hollandt  geworden  is.  Hy  word  geroemt  wegens  zy- 

ne eerbaare  zeden,  zyn  lichaams  groote  kracht,  dapper- 
moedigheit,en  onvertzaagtheit  in  den  ftrydt,  voorzichtig- 
heitin  zyn  beleit,en  met  veele  andere  vorftclyke  deugden 
verfiert  geweeft  te  zyn.  Hy  heeft  zyn  gebiedt  manhaftig 
tegen  de  DecKcn  en  Noormannen nevens  andere  woedende 
vyandcn  ,  befchermt.  Keizer  Henricus  Auceps  heeft  hy  (  in- 

dien dit  niet  op  zyncn  zoon  Didcrik  den  II.  gebragt  moet 
worden)  eene;;  goeden  byltandt  ic^nn  dc  Hungaaren  gedaan ., 
die,  met  eene  fterke  magt  in  htt  Dititfche  Ryk  gtvaWan 
alles  met  roof,  moordt  en  brandt  vernielden  en  vervul- 

den. Hy  zou  ook  op  het  Tournoyfpel  (van  den  hoog- 
geiTiClden  Keiz.er  Henr:k  den  Vogelvanger  aangeftelt)  ge- 
weeft  zyn  :  ook  op  dat  van  Coenraad  Hertog  van  Oojlfran- 
ken.  Van  zyne  overige  verrichtingen  is  weinig  zekerheit. 
By  Melis  Stoke  in  zyne  liymkronyk  vinden  wy  byna  niets 
van  zyne  bedryven  ,  dan  dat  hy  te  Egmondt  Si.  Albrechts 
Kloofter  van  hout  deed  bouwen ;  zie  op  EGMONDT. 
Wy  hebben  gezegt  dat  by  oude  Schryvers  ,  ook  in  de 
liymkronyk.,  de  jaaren  van  de  regeeringe,  nevens  de  doodt 
van  Dider-.k  den  I.  onbekent  zyn.  Evenwel  hebben 'er  laa- 
ter  Authcuren  wat  van  willen  zeggen  ;  3*-  Veldenaar  ftelt 
zynen  doodt  op  901.  De  gcfchreve  Kronyk  1  aw  Hollandt 
(zonder  naam)  op  9CG ; anderen  vroeger ,  anderen  meer  daar 
na,  doch  aile  zonder  gewisheit.  Zommigen  dat  hy  zynen 
zoon  Diderik  den  II.  de  regeeringe  overgaf,  en  buiten  's 
landts  trok,  daarhy  geftorven  zou  zyn,  enz.  zoo  datmen 
daarom,  noch  van  de  jaarcu  zyner  regeeringe,  noch  zyns 
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doodts  iet  zekers  kan  befluiten.  Zyne  Gemalinne  word 
genaamt  Gene  ,  Gunne^  by  M.  Stoke  Geve;  by  haar  won  hy 
zynen  zoon  Diderik  den  1 1.  Haare  af  komft  is  niet  bekent ; 
Die  Pipyn  haaren  Vader  noemen  milieu;  want  die  was  al 
in 't  jaar  S19  overleden.  Dit  weetmen  ,  dat  hy  by  haar 
Didcrik  zynen  nazaat  in  't  Graaffchap //o//<7»t/^  won  ;'t  geen 
in  dien  tydt  van  zulken  grooten  uitgeftrektheit  niet  was 
als  nu.  Eenigen,  waar  onder  ook  Pontus  Heuterusy  noe- 

men hem  Grave  van  Hollandt.,  Zeelandt  en  Vrieslandt: 
maar  de  twee  laatftc  titels  worden  van  veeleii  niet  toege- 
ftaan ;  zie  op  D I D  E  R I C  K  D  E  N  1 1. 

Van  wat  gezag  d' oude  Byfchriften  zyn  onder  d' af  beeld- 
zeis van  de  Hollandtfche  Graven,  die 'er  de  Heer  Alkemade 

onder  heeft  laaten  drukken  ,  en  in  Alelis  Stokes  Rymkro- 
nyk  gebonden  worden  ,  blykt  uit  zyn  berecht  over  deze 

Beeltenift'en,  fol.  13.  voor  't  gedachte  werk  geftelt.  Onder- tullchen  fchynt  de  taal  en  rym  met  die  van  den  ouden 
Monnik  heel  gelykaardig,  en,  by  gevolg, omtrent  gelyk- 
tydig  te  zyn  behelzende  kortelyk  ,  naar  den  ouden  rym- 
trant,  het  leven  en  fterven  van  yder  dezer  Prinlfen.  Dit 
onder  't  beeldt  van  Dirk  den  I.  zou  in  de  ftraks  gemelde 
onzekerheden  veel  lichts  konnen  geeven : 

51>it    b'cerfle  Dccre  bie  in  föollaut  toeit  «ö^aViC/ 

^pii  rcaimnit/  Ijp  IjaD  een  aii?i<f  fccc  rph  Mm  ijaUc 
<©elic  0enaemt/  en  Vua^  (foo  Ih  bclijocben  caii) 
ipijilip?;  Coniinr h  lian  ̂ jtalycu  ̂ Ducljtec  /  Dacr  Ijp  au  Uiau 
D"ainbec3I5iebcruch/  een  jongen  üan  feöen  i-cciie. 
't<!Bomont  (licljte  een  3[>cinnen  cloofiec  bcejï  Cöclma» 
Dan  Ijonrc/  öle  aDJicfen  üerluan  ïjp  aïgöemeene/ 
5Die  5Denen  en  JJoortoecjerj?  öluancft  Ijp  foo/  öat  geciic 
©an  De  ©ofieifcljc  <§tebcn  iijollant  en  rnocljt  Deecen. 

't  %&ec3%<a.  fiarf  Ijp/en  reaeerbe  't  li  anöt  (foo  't  fcljcene) 
f  3t3I3rjaec/t'aCguiant  üegiaüen  met  grootcr  cercn. 

DIDERIK  de  //.  was  de  zoon  van  Diderik  den  I. 
Grave  van  Hollandt.  Van  de  onzekerheit,  wanneer  hy  zy- 

ne regeeringe  aangevangen  heeft,  is  in  de  vorige  poft  ge- 
fproken.  Zommigen  verhaalen  dat  hy,  nu  Grave  van 
/aWü  geworden,  d&  Vriezen  ook  ondtr  zyn  gebiedt  wilde 
brengen  :  maar  die  wilden  hem  niet  aanneemen  ;  meer 
genegentheit  tot  hunne  eige  regeeringe  hebbende  ,  onder 

QtntnPoteJlaat die  eene  bepaalde  magt  hadde  onder  't  be- 
ftier  vanveelen;  oordeelende  dat  min  gevaarlyk  voor  de 
vryheit.  De  Vriezen  verzamelden  zoo  veel  volk  als  zy 
by  een  konden  krygen,  trokken  op  Egmondt  aan,  en  ver- 

brandden het  Kloofter  van  St.  Albrecht.,  door  Diderik  den 
ƒ.  gefticht,  tot  den  grondt.  Diderik  de  II.  daar  zeer  over 
vertoornt,  maakte  zich  op  ,  trok  hen  te  gemoet,  en  't 
quam  tot  een  hevig  gevecht,  zoo  fchadelyk  voor  de  Vrie- 

zen., dat  zy  byna  al  hunne  jonge  manfchap  verloren.  Hy 
viel  voort  in  Vrieslandt.,  dwong  de  Vriezen  al  hunne  hui- 

zen tegen  der  zonne  opgangk  te  maaken ,  en  de  deuren 
zoo  laag,  dat  ze  daar  noch  in,  noch  uit  konden,  dan  met 

gebukte  hoofden,  en  een  gekromt  lichaam:  om  t' hun- ner fchande  hen  te  doen  gevoelen,  dat  ze  als  flaven  zich 

onder  't  jok  moften  buigen.  Maar  dit  word  van  de  Vrie- 
zen voor  ccnc HoHandtfche  fnorkery  gehouden;  ja  aanzien- 

lyke  Schryvers  ontkennen  ganfchelyk ,  dat  hy  op  dien  tydt 
tegen  de  Vriezen  opgetogen  zou  zyn.  M.  Voffius  durft  dio  Ve^ 
zaak  niet  volkomen  vaftftellen.  „  Of  dit  (zegt  hy)  met  ̂ ^Mth 
,,  waarheit  gezegt  word,  wil  ik  (gelyk  ik  het  niet  tegen- 
„  fpreeken  kan  )  met  eenen  ook  niet  voor  zeker  houden. 
„  Nochtans  bekenne  ik 'er  aan  te  twyfelen,  om  dat  eene 
,,  diergelyke  zaak  verhaalt  word  van  Gotrick  ,  Veldtheer 
„  der  Noormannen:  en  dn  Oudtjle  Jaarboeken  daar  van  zvvy- 
,,  gen.  Daar  na  heeft  Diderik  zyn  landt  in  goede  ruft  be- 

zeten. Lothari s  .,}Lomn^  van  Vrankryk  .,\\tch  hem,  ter  bee- 
de  van  zyne  Gemalinne  Emma,  het  Eilandt  li'alcheren  ge- 
fchonken ,  en  daar  door  zyn  gebiedt  zeer  vergroot.  Hy 
deed  het  Kloofter  te  Egmondt  weer  van  fteen  opbouwen, 
en  de  Reliqmën  van  S.  Jeroen  daar  in  brengen.  Ubbo  Em- 
mii'.s  fpreekt  ook  van  eenigc  dingen  die  Diderik  den  I  en 
//.  raaken ,  welke  alreedts  van  ons  verhaalt  zyn  :  Dat  de 
Schryvers  van  de  Hollandtfche  Kronyk  zeggen,  dat, toen  d« 

kuft  by  den  mondt  van  den  Rbvn  door  de  Noormannen  ver- 
woeft  en  ledig  lag  ,  deze  landtftreek  van  Koning  Karei 
den  Kaaien  aan.  Diderik ,  loon  van  Sigebert,  Prins  in  Gaskon- 
jen,  en  uit  der  Fraw/rw  Geflacht,  tot  een  leen  gegeeven 
zou  zyn,  op  het  verzoek  van  Hagano  ,  Grave  van  Xantcs, 
Dideriks  Oom  van  Moeders  wegen  ;  onder  voorwaarde, 
dat  hy  die  kuft  van  de  Noormannen  bevryden,  en  voor  den 

Koning  in  befcherminge  houden  zoude  ;  't  zou  gefchiedt 
zyn  in  't  jaar  8Ó3  in  een  Dorp  van  Brabandt ,  BÏadele  ge- 

heten: desgelyks  dat  vyf  jaaren  daar  na  IValc  her  en,  ja  ge- 
heel Zeelandt,  onder  den  naam  van  't  Foreeji  IVafda,  door 

Koning  Lodnwyk  van  Dnitfchlandt  aan  den  zeiven  Diderik 
gefchonken  zou  zyn.  Maar  dit  dus  fchryvende, letten  zy, 
noch  op  tyden,  noch  op  omftandighedcn  :  want  in  het  jaar  dat 

zy  aanwyzen,  heeft  Carohts Calvus  tegens  de  deelinge,  tuf- 
fchen  de  Broeders  gefchiedt  ,  geen  recht  konnen  hebben 
in  het  landt  der  üude  Batavieren,  en  de  daar  by  gelegene 
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Gcweilcn  :  het  overige  paft  ook  niet  ïeerWel  opdientydt, 
.inaar  beter  op  dc  tydeu  en  Gefchiedeniiren  van  Carolus 
Stmplcx,  of  Karei  de»  Eenvoudigen.  Het  geen  geltelt  WOrd  , 
vervolgt  Ubba  Emmius ,  van  de  Donatie  van  Lndovtcus^  al- 

hoewel die  tegen  de  tydtrei\eninge  niet  aanloopt  ,  en  ou- 
der dan  d' andere  gifte  van  Hollandt  fchynt  te7.yn,zoo  valt 

het  echter  niet  ligt  uit  te  leggen  ,  hoe  dit  op  Zeclamit  paft, 

als  overvloedig  ̂ -xw'Janhs  D(juza\->Q.\vtr<iX\  is.  (Hoe  hy  ech- 
ter gemill  hectt  in  den  aanvang  des  Gratrffihnps  van  Hol- 

landt  op  't  jaar  913  te  Hellen  ,is  in  de  vorige  poll  op  Didc- 
r//^  den  /.  aangewezen.)  Maar,  gaat  Emmms  voon  ^  met 
voikomener  ztkerheit  in  dezen  allen,  is  dit  het  onwaar- 
achtigde,  't  geen'er  van  de  Hollandtfihe  Schryvers  bygel;ipt 
is,  te  weeten  ,  dut  ook  l^neslaadt^  van  de  Batatiweren  af 
tot  de  Rivier  de  Lauwer  toe  ,  is  begrepen  geweeft  in  de 
gemelde  gifte  van  Karei,  en  gefchonken  aan  Oiderik  iver- 
miis  zulks  noch  uit  de  Oude  Hifioriè»  bewezen  kan  wor- 

den ,  noch  uit  de  brieven  van  donatie  blykt  ;  als  waar  in 
men  van  óXiLandt  ganfch  geen  gewag,  noch  eenigen  fchyn 
zelf  vindt  ;  in  tegendeel  ,  dat  de  bepalingc  van  Kinhern 
Vrteilandt  klaar  eii  uitdrukkelyk  genoeg  daar  van  uitfluit. 
Noch  onwaarachtiger  is  't  dat  ze  verder  daar  byvcegen, 
dat  A(tFrtezen  ̂ Aooi  hulpe  van  C<jro//«  C^/xvw,  zouden  t'on- 
dergebragt,  en  Didcrik  onderworpen  zyn  geworden  ;  en 
dus  ook  gekomen  zyn  aan  zynen  Zoone  :  maar  deze  en 
diergelyke  onwaarheden  laaten  wy  vaaren. 

Dat  Didcrik  de  I.  en  Diderik  dc  II,  desgelyks  Amold, 
het  Graaffchap  Hollandt  van  Carolus  Calvus  bezeten  zou- 

den hebben,  als  een  verzocht  of  gebeden  leen  ;  dat  ook 
Diderik  de  III.  en  IF.  Grave  van  Ilqllandt,  door  voorfpraak 
van  Egbert  ,  Aartsbilichop  van  Trier  ,  Hollandt  eerlf  in 

't  jaar  985".  van  Keizer  Otto  in  eigendom  zou  ontfangen 
hebben  ,  'tgeen  zyne  Voorouders  onder  beneficie,  of  als 
een  leen  bezeten  hadden,  daar  tegen  kant  zich  i-'-óVr/wr///; 
met  alle  magt ;  bewecrende  dat  dc  vorige  Graven  Hollandt 
in  vryen  eigendom  bezeten  hebben.  Het  blykt  ook  uit  de 
Giftbrieven  met  gcenen  den  minden  fchyn  als  een  leen, 
maar  in  vrijen  en  vollen  eigendom  gefchonken  tc  zyn. 

C  van  Alker/iade  voegt 'er  by ,  dat  de  Prinjj'en  van  Hollandt, van  alle  oude  tyden  af,  zich  genocmt  en  gctitelt  hebben j 
Graven  by  der  gratie  Godts :  welke  woorden  eene  volflage 
onafhangkelykhcit  van  eenige  hoogcr  oppermagt  met  zich 
brengen.    Eenigen  ikllcn  den  doodt  van  Diederik  d^en  II. 

S^Sf.  7.  Veldenaar  op  98S.  op  den  andere  Nonx  van  May. 
Melis  Stoke  op  987.  zyne  Gemalinne  w2ls  Hildegaart ,  hy 
zommigen  dochter  van  Clouts  (Lodewyk)  van  Vrankryk  ge- 
zegt  ;by  anderen  \i\\lFichnan ,  Grave  van /^<j^.  Hoewel  by 
veelen  niets  daar  van  is ,  vindtmen  echter  meelt  haren  naam 
Heldcgond,  Hillegont,  Heldegard ,  HtHe.  M.  Stoke  noemt  haar 
Hildegacrde.  Hy  won  twee  zoonen  by  haar,  Egbert  en  Aar- 

mud. D'oudite ,  of  liever  de  jonglle Egbert,  wierd  Aardts- 
bijjchop  van  'ïrier  ,  in  't  jaar  970.  Volgens  het  fchryven 
van  eenigen  ,  kreeg  Amoiid  eenen  zoodanigen  lult  oin 
Geeftelyk  te  worden  ,  dat  hy  op  geenerleie  wyze  wilde 
hoorcn  fpreeken,  van  zich  in  den  huwelyken  itaat  te  be- 
geeven,  tot  zeer  groote  bekommeringe  van  zynen  Vader. 
Hoe  hy  zich  noch  evenwel  eindelyk ,  door  zyns  Vaders  en 
der  Edelen  ernftig  vertoog  ,  liet  overreedcn  ;  zie  op 
ARNOUD  ,  GRAVE  van  HOLLANDT. 

Het  Byfchrift  onder  de  Print  van  Dtrk  den  II.  in  Melis 
Stoke,  luidt  als  volgt. 

25it    5Pieöei-ycft  5Dicberpcft^  ̂ oone  üan  itioebe  fTout. 
55ere  Ijaiï  (Conunch  XoDcUipclip;  55ocljrcj;  üaii  ©Jauchcpche/ 
«Die  Ifillcgüut  Jjict/  tc  iDybc  gctcout: 

%\\  loten  ijp  een  ̂ oonc  Vuan  (aïfoo  't  claet  U^c\\t) 
'Hjeinout/  öie  na  Ijem  Htctjeerbe/  en  öejjgeïuïte 
aBan  Jjii  5.üit  €gOcit  'Hlcrt^biflcljop  Uan  (Ccicr. 
jDa  öat  btfen  öe  ©jiefen  ibjacljt  in  Victfuftc  / 

©ernicnluöe  lju  'tClaoficc  t'Cgmont  tjatöe  fcljiec 
3Dan  ftccncn/  fette  öaac  in  met  öïiji^e  ctjiec 
5Donnijfftcn  laan  öe,é  feïlicn  (©?öcn  tc  biec  ftont. 

^1;5'  gccegceit  ijab  ^acr  becjï  ÏJeccc  fier/ ^tarf  ijn/  en  loeit  23cgialien  tot  €gmont. 

DIDERIK  DE  III.  Zoon  van  Armud  (die  de  zoon  was 
van  Diderik  den  II.  )  Grave  van  Hollandt  ,  poogde  niet 

minder  dan  zyne  Voorzaaten, zich  mcefter  vinl^'neslandtte maaken;  daar  de  begeerte  om  zyns  Vaders  doodt  te  wree- 
ken  noch  byquam  ,  die  in  den  flag  tegen  de  Friezen  ge- 
fneuvelt  was.  Hy  zocht  echter  eerll  hen  door  zoete  woor- 

den te  bepraatcn  :  toen  die  niet  holpcn  tradt  hy  tot  be- 
dreigingen, maar  al  mede  zonder  zyn  oogmerk  te  berei- 

ken. Adelhold,  Bijfchop  ym  Utrecht,  een  Vries  van  geboor- 
te, ried  de  Vriez.cn,  uit  liefde  tot  zyn  Vaderlandt,  hunne 

vryheit  kloekmoedig  voor  te  liaan.  Grave  Didenk  zulks 
ter  ooren  komende,  vatte  eenen  doodelyken  haat  op  te- 

gen den  BiJJchop.  Daar  noch  by  quam,  dat  tuÜchen  het 
Sticht  en  Hollandt,  over  de  grensfcheidinge  en  haare  paa- 

ii.Kr.  'en,  een  groote  twill  gerezen  was.  Van  den  oorlog  daar 
uit  tufichen  hen  ontrtaan,  zie  op  ADELBOLD,  BIS  - 

SCHOP z'«»  UTRECHT.  Daar  na  zocht  Didcrik  by  Kei- 
zer Henrik.  Hulpc  tegen  de  Vriezcff ,  om  van  hen  wraiilce , 
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j  ovêi'  ïyncn  doodtgcHagcn  Vader  te  nccmén,  ën  het  landt  44j I  onder  zich  te  brengen:  ook  bcquam  hy  hulpe ;  dies  trok  hy  38. 
j  met  een  zeer  magtig  heir  naar  Frieslandt ,  zich  als  van  eene  pcnia». 
I  volkome  overwinniiige  verzekerende.   Het  üont'er  ook  Gelder/. 
!  by  de  Friezen  op,  of  manhaftig  voor  hunne  vryheit  te  flry-  gefchied. 
den,  of  lafhartig  onder  het  jok  der  flavcrnije  tc  moeten  2.  !).ƒ«/. 
bukken.   Zy  waren  ten  opzichte  hunner  vyaudcn  weinige  53. 
in  getal;  maar  wel  in  de  wapenen  geoetfent,  en  als  leeu- 

wen geiTioedigt.    Het  quam  tot  den  flag;  de  weiin'ge,  en  O  H.K'ri voor  hunne  vryheit  ftrydende^n>2f»,y verden  met  zulk  een  lyj. 
geweldt,dat  zy  de  Hollanders  en  hunne  Lotharingjlhe  hulp-  ̂'^o-^an. 
genooten  erbarmelyk  flocgen  ,  en  Hertog  Goclevaart  van 
Lotharingen  gevangen  kregen.     Grave  Diderik  ontquam 
het  door  de  vlucht  binnen   Haarlem.     De  Hijlorybueken 

verhaalcn  ,  dat  onder  den  flag  eene  ftemme  in  de  lucht  ̂ ''"p''- wierd  gehoort ;  Flied!  FliedlDat  die  Hem  en  v/oorden  de  q^^H' 
Hollanders  zoodanig  verbaasden ,  dat  zy  zich  in  groote  wan- 
ordre  op  de  vlucht  begaven,  en  daardoor  zulk  eene  deerly-  jQ,g 
ke  neêrlaag  kregen.  Eenige  Hijlory-Schryvcrs  hebben  door  winfem> 
verwarringe  te  boek  geltclt ,  als  of  Keizer  Henrik  den  Fr. Kr.' Lotharinger  hulpe  gezonden  zou  hebben,  niet  voor,  maar  fol.  113; 
tegen  Grave  Didcrik;  maar  het  tegendeel  wylt  Melis  Stoke,  Betain 
in  zyne  Rymkronyk,  al  tc  duidelyk  aan,  aldus  fpreekt  hy :  uiddb. 

mén  fcïjjeef  acïjticn  giacc 

«enöe  bupfcnt  Uiaé  't  oo:ioge  fUraec 
©an  öen  «iB^abc  5£)iDecif$c 

öic  JDJicfcn  gcmeenlific. 
a©ant  om  }'m^  Baöer^  öoet  öi  quam 
<0p  ïjem  füjaeriic  cnöe  gram/ 
«Ênbe  {jem  lueit  Ijcïjpe  öefgelifte 
<i0£fcnt  ban  bm  Meinet  ïj^epnnfte 
€en  l^mo^ïjc  bic  «©obebaert  Ijiet. 
JSBaec  bat  nc  bieöc  algabec  niet  / 
aöant  een  ïnnt  qiiam  /  men  en  luect 
3ï>anen  Ijetquam/ gljeitet/ 
5fc)ie  lïcnime  riep  /  bliet  ̂ etm  blieti 
aDonbcc  gcoot    baec  gefcijiet : 
SDant  bec  3D?iefen  menpe  clcne 
.ièlocgij  bca  menigljcn  gemene 
OBa  al  t'  iHte  lucct  ontbaen 
<ï2n  tic  tocïtoge  ïvttt  gcbaen. 
5t')isp;  gijebei  Ijet  fctjabciilie 
5E>cfcn  «zB^abe  ̂ ibaihe 
Iï5et  oo2lügai  enbe  met  pincn 
imït  Iji  ïtencmaec  mitten  fnictt 
(©ngebjjoïten  flnen  ©abec 
IKofï  ö»  laten  ól  te  gabec. 

:gt  broeder  Melis  Stoke  Uitdrukkelyk  ,  dat  Herkg 
rt  van  Lotharingen  door  Keizer  Henrik  ter  hulpö 

van  Grave  Diderik  wierd  gezonden  ,  en  in  den  verloren 
flag  gevangen  van  de  Friezen;  dat  die  Didenk  zoodanig 
gellagen  hadden  en  hunne  zege  vervolgden,  dat  Grave Di' 
denk  ter  nauwer  noodt  Kennemerlandt  voor  hun  gewelt  be- 
waaren  kon.    M.  Fojfius  zegt  ook,  dat 'er  weinig  aan  feil-  M.  Voffk 
de  of  ganfch  Kennemerlandt  was  verloren  geweell.    Grave  ibid. 
fl/Vm^verloordezenflag  in'tjaar  1018.  Eenige Gefchicht-  4?. 
fchryvers  gewaagen ,  dut  hy  in  eenen  anderen  flag,  in 't  jaar  o.h.kK 
102,0.  weer  meeiter  bleef.  t)e Friezen ,  hoorende  dat  Diderik  f"^-  ̂ 54- 
zich  op  nieuw  toeruitte,  namen  voor,  aangezet  door  Bif- 
fchop  Adelbold  van  Utrecht,  in  Hollandt  te  vallen  eer  Didcrik 
met  zyn  heir  Fneslandt  kon  indringen.    Te  Heiliger  Lee 
(ticten  beide  de  Legers  op  eikanderen  :  na  een  langdurig 
en  twyfelachtig  gevecht,  behiel  Diderik  de  overhandt,  en 
viel  toen  voort  over  het  ̂ oi^<?  in  Oojl-Frieslandt ,  vernielde 
en  bragt  daar  veel  volk  om  hals,  verbrandde  ook  veele 
vlekken  en  dorpen :  Zou  ook  het  gedachte  Ooft-Frieslandt 
onder  de  gehoorzaainheit  van  Hollandt  hebben  gebragt,  en 
zynen  zoon  Flons  daar  tot  Potejiaat  doen  huldigen:  Maar  l'lif» 
de  Friefche  Schryvers  ontkennen  het  ganfch  en  gaar  ,  dat  ̂ yiji'if 
Diderik  Ooft-Frieslandt  ZOU  bedwongen  hebben.  De  gemelde 
Melis  Stoke  maakt 'er  ook  in  't  minfle  geen  gewag  van;  4j. 
maar  zegt,  daar  tegen,  dat  Diderik  den  doodt  van  zynen 
Vader  ongewroken  molt  laaten. °  fol.  Z54. 

©ngcbjjoften  fïnen  ©abet 
Moed  Iji  laten  altc  gaber. 

Terftondt  voegt  hy  daar  by ,  zonder  iets  meer  van  hem  tc 
reppen ; 

Hier  ze 
Godevaa, 

€nbe  frarf  in  on,^  -ÏJcren  3Iaet; 
©nfcnt/  bciticlj  enbe  baec  naec 

|^)egen  mebe  /  enbe  met  bei*  luaerbc 
aDaS  öi  gcbJocl)!:  t'  aEguwnbe  tec  accbc. 

M.  Stoke 

Rywkr, 
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P.  Scriverius  bekent  in  de  Oude Kronyk  niet  te  vinden,  dat  g^^j^^^ 
de  Friezen  onder  dezen  Grave  Didenk  tot  gehoorzaamheit      ^  ' 
gebragt  zouden  zyn  ;    houd  het  derhalven  voor  onwaar- '^^q' Ichynlyk:  oordcelende  zeer  gevoeglyk  ,  dat  Grave  Floris,  üoll.Kr, 
zoon  van  Diderik,  tot  Stadthouder  van  Kennemerlandt  aan- 
gcftelt  zou  konnen  zyn.    Want  Diderik  behiel  ,  in  zynen 
oorlog  met  de  Friezen ,  Kennemaar  alleen,  maar  met  groo- 

te iTlocite  ,  volgens  Melis  Stoke.  Grave  Diderik  de  III.  eenen 
Gg  2  togt 
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togt  tuur  'yfrufJeu: ^o?  het  H.  Lmj-it  gedaan  hebbende  (daar 
h)  di.n  byluani  van  Urave  üiMnk  van  Jtrtijlth-///  door  bc- 
v^uaaa)  cu  vvccr  t'liuis  jickmmn,  uverlccd  in  't  jaar  1039. 
in  welk  j-.uutal  UuJc  tiulLtridtfcbc  Krunyk,  JM.  ̂ offius,  die 

zyncn  iKrt'dag  den  27  van  VVinterni:i;xndt  lklt,en  anderen 
meer,  mcc  ^iVsXv  overeen  lu)nien.  Welke  laat  11  ge- 

noemde, ^^\yk  oo\i  cT O itdc  Hollandtfihe  Krorryk^  &c.  hem 

eene  re^eetin'ge  van  46  jaaren  geeven.  l-'oJjiHS  en  anderen 
daartegen  rekenen  maar  34ja3ren  :  doch  deze  tellen 'er  den 
tydt  van  /.vnc  mindcrjarijjheit  ,  cn  dat  hy  onder  voog- 

dye  heeft  j^'ellaan ,  niet  by.  Zyne  Gemaliune  was  Otbdda 
0:{>iU ,  van  den  cenen  ge'iegt  eene  dochter  van  den 
idrave  van  Lufignatt ,  van  anderen  des  Hcrtu^i-M  van  Saxen; 
d  Oude  HoltaaUtjlhe  Kroayk  noemt  hem  Otto  Hertog  van 
Saxc»  en  Jivomfch  Keizer^  diens  naams  dc  //.  Zyn  broe- 

der Swaert  Sicke  was  Bur^rgrti.ifvMi  A'f»«<^/wfr/Wf,  volgens 
Püut'its  ihutcrns  cn  anderen  ,  uit  wicn  dc  Brcderoodens  cn 
van  Teyltw^cns  hunnen  oorlprongk  zouden  hebben.  Grave 
Diderik  dè  III.  won  twee  'ioonen  by  zync  Gcmalinne 
Od'ildii,  Di.-iertk  ócnlf^.  cnFluris,  na  zyns  broeders  doodt, 

ook  Gyuve  van  llullandt  geworden  ,  vermits  d'eerlte  zon- der lyfsviuchten  overlceüt. 
Het  bvlchrit't  onder  dc  beeltenis  van  Dirk  den  UI.  vier- 

den Grave  van  Ilullandi  luidt  in  d'oudc  Nedetduitfche taaie  als  volgt. 

5r>ic  Cicubc  3r>ieöcricït  Vucrt  (JBiaViE  na  bicii : 

Cru  l\2oia-üc  ijiiT  a'Oiirijilt  ijaD  De  pjince  gljoct/ 

i)y  Iviau  tlucc  jonijc  ̂ aoncn  fccc  fort/ 
<è>KOind\  *t3ni\)e  lian  ODUar.t  OVr  tk^  lucï  Uioet) 
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^pn  25:oeDa-/  üau  2djeDei*aoöe  iik  miïe  i)eece. 
DIDERIK  DE  IV,  was  de  zoon  van  Diderik  den  III. 

Hermamr.is  ContraSius.,  die  omtrent  het  jaar  1048  heelt  ge- 
leeft,  ten  tyde  van  dezen  Diderik,  noemt  hem  alleen  lUar- 
(juis  van  Fladirtinga  :  fpreekende  van  den  oorlog  tuUchen 
Diderik  den  11^.  en  Henrik  den  III.  Roomfih  Keizer,  zegt 

hy;  „  Ook  wierd'cr  geboodfchapt  dat  Diderik,  Marqrtis 
„  van  Fladirtinga,  gerebellecrt  had,  verwoellende  de  na- 
„  burige  Bisdommen,  tot  fchade  cn  verongelykinge  des 
„  Keizers.  Het  heeft  zyn  bedenken,  Avaarom  dezcSchry- 
ver  Diderik  nifet  Grave,  maar  Marquis  noemt  ,  niet  van 
Hollandt,  ïm^-x  Fladirtinga.  Het  gevoelen  daarover, 

aangaande  't  laatlle ,  is ;  omdat  hardingen  toen  de  voor- naamlte  Stadt  van  Hollandt  was  ;  of  omdat  Diderik  daar 
zyn  Hof  hiel:  cn  belangende  het  ecrfte,  dat  zulks  of  uit 
verachtinge,  of  uit  onwetenheit  gefchiedt  zoude  zyn  :  al- 
zoo  tierrnanniis  Contraóius  een  groot  vriendt  van  Keizer 
Henrik  was,  daar  Grave  Diderik  tegen  oorlogde  ,  dien  hy 
daarom  ,  \iit  kleinachtinge  ,  cenen  Marquis  van  eene  en- 

kele Stadt  noemt;  daar  andere  Schryvers  hem  in  gevolgt 
hebben :  echter  noemt  hy  naderhandt  Fladirtinga  eene  Pro- 

vincie of  Landcfchap ,  dat  weleer  Marquifaat  plagt  genoemt 

te  voorden:  en  vermits  Fi'uHandt  toen  zoo  groot  noch  ont- 
zachelyk  niet  was  als  nu,  heeftmen  zich  zoo  zeer  niet  te 
verwonderen  dat  iiermaxnus  Coniradus ,  een  buitenlandtch 
Schryver  ,  daar  een  Markgraafjchay  van  gemaakt  heeft. 
Ook  was  men  in  dien  tydt  wel  gewoon  Prinllen ,  Gra- 

ven, enz.  den  naam  van  Marqtiis  te  geeven.  Baldwwyndt 
Kaale,  Grave  van  Vlaanderen  geworden  in  het  jaar  874.  en 
928.  overleden,  word  in  zyn  Graffchrift  te  Gent  (noch  te 
zien)  Marquis  genaamt ; 

Qut  legts  hxc  tn  nofce  quis  hic  tarnulatus  hahetur, 
Marchio  Baldidnus ,  cnlmen  hunons  erat. 

gelyk  ook  zyn  Zoon  en  Nazaat  Arnulph.  Men  doe  daar 
by,  dat  A.  Muntaan  en  anderen  voor  vall  Hellen  ;  dat  de 
raam  Grave  van  Hollandt  niet  bekent  zou  zyn  geweeft 
voor  Diderik  de  V.  (daar  zommigen  den  //^van  maaken. 
„  Deze  Diderik  (zegt  Montanns)  in  zyne  jongkheit  uit  zyn 
„  gebiedt  verdreven,  en  weder  daar  in  gekomen,  wierd 
„  overal  met  gejuich  van  zyne  onderdaanen  Uatelyk  ver- 
„  welkomt;  hy  voerde  allereerlt  den  naam  -^mGrave  van 
„  Hollandt,  in  't  jaar  1076.  by  zyne  Voorzaaten  nooit 
„  gebruikt  ,  wegens  de  twiften  over  Meraiede  ,  met  de 
„  Ütrechlfche  BiJJchoppen  ,  te  vooren  Graven  van  Frieslandt 
„  geheercn,  en  zien  tot  Merwede  toe  uitllrekkende :  maar 
„  nadat BiflchopC*<?»rö^i/  \znUtrecht  zyn  recht  op  Hollandt 
„  afgeltaan  had,  mmDidertk  de V.  met  deze  verfche  bezit- 
„  tinge  ,  de  benaminge  van  Grave  van  Hollandt  te  gelyk 
„  aan.  M.  Z.  Boxhomius  wil  tot  het  vorige  gezeide  zyne 
toeftemminge  niet  geeven.  BemHlph  ,]i\ffcho^  \zn  Utrecht, 
had  zich  zoo  lang  Diderik  de  III  leefde  üil  gehouden: 
maar  na  zynen  doodt  zogt  hy  Merwede,  nevens  Bodegra- 

ven cn  Zwainn^erdam ,  weer  te  bekomen :  Hy  bad  derhal- 
ven  üf/ifr/ZeaW^dc  hand  te  willen  houden  aan  zyn  recht, 
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die  daar  op  met  veel  volk  tc  Utrecht  quam;  viel  in  Hol- 
landt,dm  hy  zeer  vcrwoelhc  ;  nam  het  huis  le  Mervjedc  in, 

en  guf  liet  aan  den  Bilfchof.    Maar  nauwelyks  was  de 
Keizer  tc  rugge  naar  Uuiijchlandt  vertrokken  ,  of  Grave 
Diderik  veroverde  het  v'ccr.    Daar  mede  niet  vergenoegt, 

viel  hy  met  eene  grootc  woede  in  't  Sticht,  verbrandende en  vernielende  alles  daar  hy  byquam.    Bernulph  verzogc 
op  nievv  Keizerlyken  byllant.    Diderik,  voor  zyne  Maje- 
lleit  vreezende  ,  verboiidt  zich  met  Grave  Balduwy»  van 
y laandere»,  en  Hertog  Godevaart  van  Lotharingen ,  die  tegen 
A'é-mét /A-«r;'X' opgellaan  waren.    Zy  deeden  in  het  eerll:, 
hier  cn  gints,  groote  fchade  aan  het  Ryk :  maar  de  Lotha- 
ringer,  verneemciide  dat  Keizer  Hennk  met  eene  geduchte 
macht  afquam,  ontzonk  den  moedt,  en  trachtte  zich  door 
afbiddinge  tc  verzoenen.    Daar  op  viel  dc  Keizer  ander- 

maal in  Hollandt,  veroverde  Rhynburg  en  Vlaardingen ,iect 
Üerkc  plaatzcn  in  dien  tydt.    Indien  de  aankomende  win- 

ter de  wegen  niet  onbruikbaar  gemaakt  hadde,  ge  wis  had  hy 
cenen  grootcren  voortgang  gedaan  :maar  dicshalven  moe- 

tende vertrekken  ,  leedt  hy  noch  al  eenige  fchade  in  zy- 

nen aftogt.    Deezcr  wyze  word  het  vun'M.  VoJJius ,  en 
meer  anderen  verhaalt;  maarvl/c//.r  Stoke,  noch  d' Ü  ude  Kro- 
nyk  van  Egmond,  fpreekcn'er  niet  een  eenig  woordt  van. 
"i'e  Luik  wierd,  naar  gewoonte  van  dien  tydt,  een  Tour- 
noyfpcl  gehouden ,  dzit  Grave  Diderik  ook  toegeroepen 
wierd.    By  ongeluk  doorllak  hy  den  Broeder  der  Bij- 
fchoppen  van  Luik  en  Keulen  met  zyne  lancie  :   daar  op 
nam  hy  de  vlucht  ;  maar  twee  zyner  Edelen  mollen  het 
ontgelden,  die  van  de  Hovelingen  dootgeflagen  wierden. 
Grave  Diderik  nam  dat  zoo  qualyk,  dat  hy  alle  de  fchcpen 
der  Luikfchen  te  Dordrecht  leggende  deed  verbranden  ,  en 
dc  kooplieden  gevangen  neemen  :  maar  vermits  men  ner- 

gens befchreven  vindt  dat  de  gemelde  Biflchoppen  ,  l4^afo 
van  Luik,  zoon  des  Graafs  van  GuUk  ,  en  Hcrmannus  van 
Keulen,  uit  de  Paltsgraven  aan  den  Rhyn,  broeders  waren, 
noch  ook  dat  hunnen  broeder  op  hetTournoyfpel  gefncuvelt 
zoude  zyn ,  zou  ook  wel  aan  de  waarheit  konnen  getwyfclt 
worden.    Evenwel  zegt  het  oude  Florariurn  Temporurn,  by 
den  Heer  P.  Scriverius,  dat  Grave  Diderik  den  Broeder  van 

den  AartsbiJJ'chop  van  Keulen  gedoodt  heeft.    Voorts  ver- haalt Scriverius,  dat  hy  daar  over  nagezien  heeft  een  oudt 
met  dc  handt  gefchreven Kronykjen , daar  in  Haat:  „Dees 
,,  Diderik  was  te  Luik  in  een  Tournoyfpel ,  en  daar  heeft 
,,  hy  in  het  fpel  den  broeder  van  den  Btjfchop  van  Keulen 
„  verflagen.    De  Luiker/aars  vielen  daarom  op  hem  aan, 
„  en  wilden  alle  de  Hollandifche  Heeren  ombrengen;  maar 
„  hy  vluchtte  met  een  fncl  paerdt,  en  verloor  daar  twee 
„  natuurlyke  broeders :  tc  weeten  ,  baftaardtzoonen  van 
„  Diderik  den  III.    In  eene  oude  gefchreve  Hoogdiiitfche 

Kronyk,  daar  in  achter  aan  Haat,  geéindigt  in  't  jaar  1290. vindtmen  bynadc  zelfde  woorden;  met  deze  byvoeginge; 
,,  Dn  Grave  Diderik  ,zeeT  vertoornt  over  dat  vermoorden, 
„  met  de  fchcpen  der  Luikenaaren  en  van  andere  boven- 
,,  landtfchcn  zeer  qualyk  begon  te  handelen.  Dat  daar  op 

„  de  BiJJ'chop  van  Luik,  zich  methulpe  van  andere  Vorften „  verwerkende,  en  aangcport  van  Keizer  Hennk,  eenea 
„  inval  in  Hollandt  deedt.  Grave  Diderik  had  dan  de  Luik- 
fche  fchcpen,  om  de  voorfchreve  redenen,  verbrandt;  dat 
de  Billchop  van  Luik,  en  andere  beleedigdc  Vorften  zeer 
euvel  opnamen,  en,  aangezet  door  den  Keizer  ,  zich  ten 
oorlog  opmaakten.    Onverwacht  quamen  ze  rnet  fchepen 
tot  in  't  harte  van  Hollandt  afdryven  :  daar  óp  volgde  een 
zoo  llerke  vorft ,  dat ,  nadat  die  van  alle  rivieren  ysbruggen 
gemaakt  hadde,  Dordrecht  van  hen  overrompelt  wierd: 
maar  Heer  Gerardt  van  Putten  ,  in  die  lladt  woonende, 

bragt'er  Grave  Diderik  met  een  deel  volk  heimelyk  bin- 
nen, die,  met  de  zynen,  de  daar  in  r^nde  Duitfchen  doodt- 

floeg.  Doch  niet  lang  verheugde  Diderik  zich  daar  over: 
want  gelyk  hy  dezen  aanflag  by  nacht  verricht  liadde, 
quam  hy  met  der  zonnen  opgangk  in  een  eng  Itraatjen , 

om  het  heir  der  verllagene  Duitj'chen  eens  te  overzien: maar  hy  wierd  daar  van  cenen  dezer  Natie  ,  die  zich  in 
eens  Borgers  huis  verborgen  hield, met  cenen  vergiftigden 

pyl  in  zyne  dye  gefchoten,  aan  welke  wonde  hy  den  tien- 
den dag  daar  na  overlcedt,  den  i3May  (by  anderen  Janua- 

rius)  1048.  als  hy,  volgens  M.  Stoke,  negen  jaaren  gere- 
geert  hadde.    Het  gedachte  llraatje  word  daarom  noch 
heden  V  Gravejlraatjen  geheeten. 

Tot  nader  ophelderinge  der  levensfchetze  van  Dirk  de» 
IV.  vyfden  Grave  van  Hollandt,  volgt  hier  het  byfchrift 
onder  zyne  beeltenis  in  Melis  Stoke  geftelt. 
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DIEDER  IK  DE  V.  zoon  van  f7or/>  den /.  broeders 
zoon  van  Didenk  clcu  IF.  Urave  van  Hollandt  ,  was  noch 
maar  ccn  kindt  toen  hy  ïynea  Vader  in  het  jaar  loói.  of 
IC62.  verloor:  ïyne  Moeder,  vrouwe  GV^-r^r^/W,  had  dics- 

halven  het  befticr  der  regceringe.    Van  de/e  Vorib'nnc 
gcruigcii  de  üchryvers,  dat  aan  haar  niet  vrouwc]yks  dan 
het  gt^flagt  was.    Robert ^loon  van  Balduwy»  den  i/.Grave 
van  f^iaaKdercti  ,  Broeder  van  Grave  Balduivyn  den  FI. 
ïich  van  het  üraallchap  V laa-zidercM  uitgefloten  ïieiide, 
wierp  het  oog  op ,  nieenendc  dat  eeiie  Vrouwe 
hot  reent  van  haren  jongen  20on  niet  tegens  hem  üaaude 
zou  komien  houden.    Een-  en  andermaal  greep  hy  haar 
met  een  Ikrk  leger  aan;  maar  hy  mofl:  t'elkens  nier  groot 
verlies  te  tugge  wyken.     Hy  wilde  naderhant  gecnen 

M-S/oke  veldtflag  meer  waagen  ;  maar  fpande  alle  zync  krachten 
RymJ;r,  in  om  óc  Hul/a^dcrs ,  doQt  fchermutzelingen  en  verwoeflin- 
Lami.    gen,  af  te  matten.    De  SfaicK  van  Hollandt  ,  om  het  ver- 
Sthafn.  derf  van  hunne  landen  voor  te  koomen  ,  rieden  Vrouwe 
ó.  Holl.  Geeriruyd ,  liolireihf  tot  eenen  man  te  neemen  ,  om  aan 
Kymir.  een  eind  van  dien  oorlog  te  geraaken.    't  Gefchieddc ,  en 
fel  i6o.  f^.jert  wierd  hy  Robrecht  de  l-^ries  genoemt  ;  niet  omdat 
WilUl.       Vrieslafidt,  als  zommigen  zeggen,  overwonnen  hadde; 
A/a/wf/.         oi;j^jat  hy  HolLmdt,  toen  byna  in  't  geheel  f/Vicslandt 

"''■1:9'  genoemt,  als  man  van  Geoirnyd,  en  Voogdt  over  den  on- mondigen  ütderik ,  begierde.    Hollandt  was  in  dien  tydt 
bepaalt  binnen  dat  gedeelte  dat  nu  Zstyd- Hollandt  hiet.  Het 
overige,  ZeeLmdt  zelfs,  droeg  den  haam  vdiW  Frieslandt : 
Daarom  willen  eenigen,  dat  de  üude  Graven  zich  geene 
Graven  van //ö//i7W;,  maar,  naar  het  voornaamfte  deel , 
van  Frieslandt  fchrecven ;    en  dat  deze  Dtderik  de  eerfte 

j.Mon-  geweert  zoude  zyn  ,  die  den  Titel  van  Grave  van  Hollandt 
ta;:Ms  in  aannam,    y.  Meijerus  f^ieckt ,  in  zyne  Vlanmfche  Kronyk, 
cmm.  van  dit  huwelyk  aldus.   ,,  In  't  jaar  10Ó3.  wierd  te  Oude- 

„  Kaarde ,  door  BoudewyM  Óen  Godvrucht !ge?2\,  de  vergaderin- 
„  ge  der  Heercn  by  een  geroepen,  daar  wierd  het  huwe- 
„  lyk  tullchen  Rutcrt ,  jongllen  zoon  van  Boudeivyn  den 

„  Godtvrucht'igen en  Gcertmyd    weduwe  van  Floris ^Grave 
„  van  Hollandt.,  voltrokken.    Ook  wierd  Robert  .  ter  be- 
„  geerte  van  de  Hollandijche  Gezanten,  Gouverneur  over 
„  Hollandt  aangeftelt,  en  Voogdt  over  de  kinderen  van 
„  tloris.  Noch  wierden  hem  toegevoegt  ,  tot  zyn  erliyk 

„  deel,  vyfZeeuwfche  Eilanden  ;        H'^alchcren  Schou- „  wen.,  Znidt-bevelandt  .,Nuordt-bevelandt       Burjelen :  daar 
„  by  noch  't  landt  vaa/laljl,  't  landt  der  vier  Ambachten , 
„  en  eene  groote  fomine  geldts.    Zyn  Vader  deede  hem 
„  zweeren,dat  hy  zich  hier  mede  te  vreeden  zou  houden, 
,,  zonder  zynen  broeder  ooit  te  verongelyken.  Want 
„  Robert  was  een  Hout  en  moedig  menfch ,  zeer  begeerig 
„  tot  heerfchappye ,  en  zoo  genegen  tot  den  oorlog,  dat 

hy 'er  toe  geboren  fcheen ;  daartegen  was  zyn  broeder 
„  zachtmoedig,  ftil,  en  zeer  vreedzaam,  altydt  denkende 
„  op  devotie  en  Goddelyke  dingen.    Dus  trok  dan  Robert 
„  aanÜondts  naar  Hollandt,  en  hiel  de  bruiloft  met  Geer- 
„  trayd:  (Iraks  daar  na  zei  hy  de  Friezen  den  oorlog  aan, 

„  en  bragt  een  deel  van  't  landt  onder  zyn  gewelt;  waar 
„  van  daan  hy  al  mede  den  bynaam  vafl  de /^rw  kreeg. 

M.Vcjfti  Maar  dit  laatfte  word  van  Vujjius  en  anderen  ontkent. 

Jaa-i>.   Willem ,  BijJ'choj)  van  L/Vrf^/i^ ,  meenende  dat ,  onder  de  min.  - (n,  dcrjarigheit  sznGrare Didenk .,\\<im  de kanffe geboren  was, 

l'it'ierin  om  weder  te  bekomen  't  gce  i  de  Hollandtfche  Graven  zyn 
Kohen.^   Sticht  ontrukt  hadden  ,  (  hebbende  het  noch  daar  boven  zoo 
hifil^rtef  vveeten  te  klaaren  ,  dat  het  Graaffchap  van  Hollandt ,  en  d'Ab- 
-jan  Aö-  ̂          Egmond  hem  van  Keizer  Henrtk  gefchonken  wier- deii)nam  ernfiig  voor  den  jongen  ö/^cr//^,  door  hulpc  van 

Godevaart  mti  den  Bult.,  geweltdadig  uit  Hollandt  te  vei- 
,Q  ̂ 6;-  dryven.  Godevaart  viel  daar  op  met  Bifjchop  IVtllem.,  in  het 

-  ̂  '  jaar  1071.  in  Hollandt.    Robrecht  de  Vnes  trok  hem  tegen, 
'tquam  tot  een  veldtflag ,  daar  in /icZ-rcc^^  de  vlucht  neenien 
mofl,  en  de  Hollanders  wierden  meerendeels  in  de  woede 
en  hitte  doodtgeflagen.  Oiidertulfchen  bragt  Hertog  Godc- 
vaart  het  Oojl-  oï  Ovcr-Frieslandt ,  onder  zyn  gewelt.  Bif- 
fchop  IVillem  bezette  zeer  vlytig  alle  plaatzen  tegen  Hol- 

landt., en  bouwde  te  Tjfelmonde  een  Iterk  Kalleel.  Dus 
wierd  Robrecht.,  met  zyne  Gemalinne  Geertruyd.,  en  haren 
zoon  Didenk.,  uit  het  landt  gedreven.    Daar  na  regeerde 
Govert  met  den  Bult  over  Hollandt.,  als  Grave  \  maar  het 

duurde  niet  lang:  want  na  vier  jaaren  ,  in 't  jaar  loyf. 
wierd  hy,  door  eenen  G)/£-//'W/6?,  dienaar  van  den  jongen 
Diderik,  of  deszclfs  Kok,  anderen  zeggen,  dat  het  eender 
trouwanten  van  hem  was,  door  Robrecht  daar  toe  aange- 

,    zet,     Antwerpen  op  't  heimelyk  gemak  zittende,  van  on- 
^^^'"^  deren  op  in  't  lichaam  geftoken.    Dus  gewondt  liet  hy 

zich  naar  7"w^/ ( het  zy  dan  Maajlricht  oi  Utrecht,  want 
in  't  Latynfch  exemplaar  Haat  Trajeftum)  voeren.  Im- 

mers na  weinige  dagen  ilorf  hy.    Veele  rekenen  dezen 
Dtderik  den  y.  voor  den  tienden  Grave  wan  Hollandt ,  (zoo 
vindtmen  het  ook  in  Melis  Siake's  Rymkronyk  van  Alkerna- 
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D  I  D  1^-; 
van  dien  naam  de  X.   Doch  vermits  Vrouwe  Geertruyd 

en  Robert  alleen  \  bewindt  (in  Voogdye)  gehad  hebbei") ;  ̂   ,  , 
en  dat  Godevaart  de  Bultenaar  zich  geweltdadig  in  't  Graaf-  •^f 
fchap  ingedrongen  had,  daarom  tellen  anderen  (immers 
zoo  gcvoeglyk)  Florts  den  eerlten,  voor  den  l/I.  cn  dezen  fi  Sy^ 
onzen  Didenk,  voor  den  1/ 1 1  Grave  \-m  Hollay^dt.  Hier 
dient  niet  voorby  gegaan  ,   dat  geinelde  Godevaart  het 
Graaffchap  van  Hollandt  in  leen  ,  van  Bijfchop  U-^ilUm  van 
Utrecht,  had  ontfaiigen ;  zie  vorder  op  GEERTRUYD^ 
ROBERT  DE  VRIES, en  GODE VAAR  T  MET  DEN  ̂ vilh. 
BULT,  als  ook  WILLEM  BISSCHOP  ïw«  UT-  "^!^'*  '» 
RECHT.    De  hooggedachte  GW^ï'<2i?rï  maakte Z^^/f,  dat  ̂^A^'- voorheen  een  Dorp  was  geweeft,  tot  ecneStadt,  of,  zoo 
anderen  willen,  Itichtte  de  Itadt ZJ^//; zie  op  DELF.  Na 
zyne  doodt  wou  BiJJchop  14^ illem  het  gebiedt  over  Hollandt 
aan  zich  trekken;  maar  hy  Aorf  kort  daar  na,cn  wierd  van 
Cunradus\n  het  Utrechtfche  Bisdom gcvoVit.  Diderik  ,%oon  van 
Grave  Floris  ,\a  Vlaanderen  geweken  ,  de  ge  vluchten  met  hem 
derwaarts  t'zamen  trekkende,  en  een  goedt  deel  Zeetiwen 
daar  by  komende,  als  mede  ecnige  Boogfchuttcrs  van  zy.» 
nen  Stiefvader  Robert  Ae  Vries ,  die  zich  met  gewelt  mee-* 
fler  \znV  laanderen  gemaakt  hadde,  viel  in  Hollandt  :By  Jf- 
felmonde  quam  het  tot  eenen  flag  met  de  BiJ/chopfchen :  Dide- 

rik behiel  de  zege  ,  en  noodtzaakte  den  Bil/chop  Cunrad 
afflant  van  Hollandt  te  doen;  ook  verbrandde  hy  het  kaf- 
teel  te  Tj/elwonde  ,cn  dus  wierd  hy  weer  in  zyn  Graaffchap 
beveiligt.    De  Oude  Hollandtfche  Kronyk  zegt,  dat  hy  met  q  ff 

groote  eere  en  gejuich,  als  Erf  heer  van  Hollandt  en  Zee-  foix6<'. landt,  gehuldigc  wierd;  maar  de  Vriezen  wilden  hem  niet  o  E^ntl 
erkennen,  en  vry  blyven  zitten  :  waar  op  hy  met  een  mag-  Kronyk, 
tig  heir  hen  byquam,  op  eenen  tydt  dat Frieslandt  zoo  hard  Melis 
met  yjifchotzen,  als  of  het  üeenen  vvaren  ,  bezet  was:  trok  Stcke. 
Friesiandt  in,  (loegde^V;(r?,f;«cen-  en  andermaal  zeerfel ,  al-  Heda, 
les  doodtflaande  ,  verwoellende  en  vet  brandende  ,   ook  f^^lf' 
.i^rfwrc»  veroverende;  daar  op  wierd  hy  Heer  van  Vries-  Jtarb. 
landt  tn  overal  gehuldigt,  nadat  hy  het  tot  aan  deLauwer 
toe  vernielt  hadde-   Breedt  geeven  de  }üngcr  Hollandtfche 
Schryvers  dit  op  ;  maar  P.  Scnverius  ,  hoewel  ook  een 
Hollander,  zegt  rond  uit, dat  het  by  geene  der  Oude  Schry- 
vercn  gevonden  word;  alleen  in  een  oudt  gcfchreven  Kro- 
nykje,  dat  in  zynen  tydt  oinrrent  15-0  jaaren  oudt  was, 
wierd  het  gezien;  dat  Jan  Gcrbrandtsz,  Carmelyt  te  Haar- 

lem, fchynt  gevolgt  en  uitgefchreven  te  hebben;  en  hem 
weer  Heda,  Barlandus,  Smoy,  enz.  ,,Zoo  dat  deze  ver- 
,,  tellinge,  dewyl  ze  nergens  gevonden  word,  my  (zegt 
„  hy)  van  oude  gelykheit,te  recht  verdacht  is,  en  vreeze  p  ̂^^/^ 
,,  dat  ze  verziert  zal  zyn  :  alhoewel  ook  Ubbo  Emmius  de-  epd'ott' 
„  zei>  oorlog  in  zyne  Vriefche  Hiftory  verhaalt;  maar  niet  dcHoll. 
„  zoo  breedt  als  onze  Schryvers,  die  zich  dikmaals  ver-  Kronyk. 
„  talten;  't  welk  ook  geleerder  lieden  dan  zy  zyn  ,  door 
„  anderen  verleidt  cn  bedrogen ,  konnen  doen.  Ongeloof- 
lyk  luidt  het  dat  op  eenen  dag  op  het  Ys  door  de  Hollanders 
in  twee  gevechten  verflagen  zouden  zyn  ,  op  den  eerden 

uitgcgecven ,  waar  van  d' uitgever  fol.  31.  fchoon  de 
Kronykfchryver  zelf  eene  andere  rekening  houdt,  reden 
geeft.)  makende  de  rekeninge  aldus  :  Florts  del,  is  in 
ordre  de  zefdc.  Vrouwe  Geertruyd  de  VH.  Robert  de  Vries 

f.Ment.  dc  VIII.  Govert  met  den  Bult  de  IX.  Dtderik  de  vyfde 

R.  Snoy  ,  .^^0000  en  60OZO.  D'üude  Hollandtfche  Kronyk ,  en  A,.  ̂ ^r^ Barlandus  hebben  maar  4000.  en  6coo.    Ondertuflchen  nffiL 
maakt  noch  Melis  Stoke ,  noch  de  Ouder  Kronyk  uit  de  Abdy  f^i^  ̂ gy^ 
van  Eg-ü.ondt  ,  niet  het  minfte  gewag  van  deezen  Vriefche» 
oorlog:  In  tegendeel  zcggenze  beide  ,  dat  Grave  Diderik^ 
na  dat  hy  weer  zyn  landt  verovert  hadde ,  en  in  zyn  Graaf- 

fchap van  Hollandt  herftelt  was  ,  vyftien  jaaren  in  vrede 
geleeft  heeft.    Ook  heeft  M.  V'iffius  dezen  oorlog  ,  noch 
de  nederlaagen  der  Vriezen,  enz.  zynej^-^^Jr^öe/'/i' ingelyft : 
Hy  zegt  alleen  ̂ \x.\Egbert  van  Saxen,  wiens  mocije  Gravé 

Didenk  ter  Gemalinne  had,  zocht  by  hem  tegen  den  Keizer  ̂ 'T* 
hulpe;  Didenk  weigerde  het:  Egbert,  daar  over  vergramt,  'y    '  ' 
mogelyk  door  de  Vriezen  in  zyne  grimmigheit  noch  ge--  ̂ '^  .^^^ 
(teeuwigt,  maakte  zich  gereedt  om  tegen  te  oorlo- 
gen;  hy  nzm 'geheel  Ooflergoo  en  IVepergoo  in,  gclyk  ook 
geheel  ̂ r/wA^W;;  tot  aan  ie  Zuiderzee  ,  zonder  dat 'er  de Grave  iets  tegen  deed.  Immers  (zegt  hy)  ik  vinde  het  in 

de  Jaarboeken  niet,  dat  hy  hem  tegen  getrokken  is.  *  De 

G  g  3  Kei- 
*  Op  dit  wechfchcnken  dezer  landen  van  Keizer  Henrik  aan  den 

Utrechiiciicn  Bilïchop  H'ilUm ,  en  nier  ecrft  aan  Cocnraad,  heeft  de 
Heer  Allcemadc  in  't  Leven  van  Diedcrii:  den  V.  door  Melis  Stoke, 
het  volgende  aangetekent,  dat  \vy  hier, tot  ophelderinge  der  Hifto- 
rie,  by  voegen: 

Sijfckcp  Wilhm  van  Utrecht,  met  Staf  en  Myter  niet  te  vreden , 
,,  tn.iar  hi:crjch^uchlii ,  óc>rlo^si>ciint ,  cn  greelig  aaiende  op  hetGraaf- 
„  fchap  van  Hollandt  en  Vriesland: ,  nam  nA  't  overlyden  -jan  Graaf 
„  Florcns  zynen  jlag  waar,  verkre*gby  een  valt  te  kennen  geeven, 
,,  van  Keicer  Hennk  den  IV.dece  Landen;  daar  hy,  als  vooren  ver- 
„  haalt  IS ,  geen  wechgeeven  aan  hadde ,  en  zond  z,ynen  Neef,  Govert 

met  den  Bult,  een  ivakker  oorloptnan  ,  met  een  groot  I.egcr  her- 
U'aarts  ;  die  deze  Landen  met  gezvett  inkryiende  ,  eindelyk  va» 
kant  geraakte ,  gelyk  ook  middeleriydt  de  Biffchop  overlecdr.  Maar 
zyn  Navolger  Koenraad  va»  Suaven ,  niet  min  heerfchzuchil;  ert 
gr(etig  dan  zyn  Voorzaat,  behiclt  deze  Landen  met  dat  zelfde  g^-» 
v:elt,-  daar  x.f  z.yn  Heef  rmdt  ivon :  lot  dat  de  jon^t  Graaj  Did** 
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Keiter  qüalvk  tpvfcdén,  dat  het  gebiedt  daar  door 
ïoü  veel  grootcr  geworden  was  ,  Ichuiik  aan  Btffchop 
Cueuraad  t'L'in'ik' ,  liet  jaar  icS6.  al  htt  landt  dat  van  den 
S,ix  in  fncsiandt  ingenomen  wai.  ;  welivc  git'te  ook  drie 
jaaren  daar  na  onvvederroepelyk  en  voor  altydt  bekrach- 

tigt wierd.  Wy  hebben. boven  aangeroert  ,dat  deze  Didcrik 
aller<crll  den  Ticel  van  Gt\ive  va»  IMtandt  aangeno- 

men hadde,  en  zullen  wy  hier,  het  gcenc  boven  van  dit 

Seval  vcrgeeten  is  ,  bybrengen  uit  J^.  Scrivcrius.  Hy  7,egt 
an  :  „  Deze  Craie  Diderik  is  de  eerfle  gevveell,  die  zich 

„  decdt  nocinen  en  fchryven  Grave  van  llolLindt ,  daar 
„  ïvne  \'oorzaaten  maar  alleen  den  naam  van  Graven 

droegen,  zonder  de  plaats  o(Graaflykbeit  daarby  te  voe- 
„  gen.  Diergelyk  gebruik  was  ook  by  den  Adel  van  dien 
„  tydt,  die  in  hunne  ondertekeningen  alleen  de  naamen, 
„  geene  bynaamen  ,  gewoon  waren  te  Ichryven,  Ook 
getuigt  BiuheiiHs  geen  ouder  Handvcll  met  den  tytcl  van 
Grjvc  van  UollanUc  ooit  te  hebben  gezien,  dan  eene  onder 

de  oude  papieren  van  S.  Alaric  (''Utrecht,  van  Diderik  den 
/-^/Z.  in  't  jaar  1194.  Maar  P.  Scrivcruis  meldt  van  een 
ouder  Handvell  van  Caeuraad  BiJJ'cbap  \a.nUtrecht ,  rakende 
de  bcgiiüging  aan  de  S.  Ja»!  Kerk,  van  den  Tol  in  Sr/jit- 
butfcn  ;  en  beroept  zich  op  dezen  üiderik  als  getuige  gcdag- 
tckent  loSf.  Noch  is 'er  een  brief  van  Didcnk  van  't  jaar 
loS^.  waar  in  hy  de  gitt  aan.'^W/'c/y  van Egmoadt  beveftigt; 
beginnende;  J»  noniine  Sayiélx  ̂   tndividiw  'Trinhatis.  Kgo 
"TheudoricHS ,  Dei  gratia  HulLiyidwyifiitrn  Conies  zsfc.  doch  men 
lette  dat  ecnigen  deeze  Handveft  voor  verdicht  houden.  Zyn 
doodt  word  op  *c  jaar  1092  de  9  kalende  van  September 
geilek,  van  anderen  op  1091.  de  5-  kalende  van  Decem- 

ber: zyne  Gemalinnc  word  vunJohaKftes  de  Beka  genocmt 
Wsthildis ,  by  andere  Othilbild,  ook  Oihitd ,  zonder  haare 
af  komit  te  melden ;  anderen  noemen  haren  Vader  Hertog 
Frcderik  va»  Saxen.  Hy  won  by  haar  cenen  loon  Floris  den 
II.  gcbynaamt  de  F^Wi",  wegens  de  dikte  zyns  lichaams. 

■  De  Oude  Ilollandtfchc  Kroyiyk  noemt  noch  eene  dochter 
'  Machtild,  Gravimjc  van  Orleans  geworden. 

Tot  ophelderinge  van  dit  ongeloof  baar  groot  getal  ver- 
flagenen  der  Vriezen,  dienen  de  woorden  van  Jan  l/elde- 
naor,  ter  aangeweze  plaatze,wel  opgemerkt , die  wy  daar 
dus ,  in  haar  ganfche  verbant,  vinden. 

ÏDiriii  öie  Dijftc  alfo  gljcnoemt/  greue  fforcn^  foen  /  \xi&$ 
i5ie  lil)  sreDc  üan  fjollant  /  3Klant  /  cnöe  Ijeec  üan  fne^= 
lanöt  f  i)  jaec  lancli.  ï)>  nam  m\  Vupff  cnbe  Ijict  Vülti(l)ilöi^ 
öc^  niogljenöcn  Ijcctoclj^  fiebracjc  Doctjtec  Uan  fafTeii 
baec  Iji  Ui  luau  flüccn^  öie  na  )^t\\\  Qïcue  Uicrt  /  enbe  een 
fcocn  öofötec  Ijiet  mecljtelt  enöc  Ujajï  öectogljinne  ban  oa*= 
iienó  /  «iiuöe  al^  grcuc  öicclfï  lancft  XyaWmt  uiit  üfebc  ijefeteii 
ï)ab  fü  Vucbeifepbcn  ïjcm  bte  üjicfen  fijii  renten  enbe  fijn  Ijeet:- 
ftappie  cnbe  luouben  licpfcc  bjp  fitten,  ̂ azi  tocclj  gceue 
öiiCH  mit  een  alten  inogöenben  Ijeec  üan  Violcft  enbe  ftrcet  te= 
gtjcn  bic  \int\t\\  in  enen  Ijarben  luijntec  enbe  \xian  Ijen  t\uec 
Oacnbe  ftnjbcn  off  oytcn  pfc  enbe  xn^m  cctflen  firijt  luajbcn 
lucl  ïjiijll  üiicfcn  ijccOagijen  txy^c  inöen  anbcren  ftruDe  Uael 
Hl^^JiB  uncfen  fo  Vuijff  fa  man  Vuant  greuc  bircft  beöeVoyff 
en  t^yiit  bobt  ffani  en  beflnteerbe  Virieffant  alte  fcec. 
^nt  jacc  ||B  enbe  =g€31  op  bie  bijfte  ftalenbe  üan  becemöec 

ftacff  bcfe  ebcl  piïnce  greüe  biccft  en  lucrt  toe  egmont  Degm= 
ucn  int  clocficu  cnbe  fijnluijff  bie  greuinne  ftauff  op  bie  jciïij 
halcnbc  üan  beccmöee  enise  \$  bcgrauen  öi  öocen  man  int 
clocftci;  boctfcrciicn. 

Uit  het  Hot  dezer  befchryvingc  zietmen ,  dat  men  de  ver- 
flagenen  niet  alleen  moet  rekenen  voor  die  in  't  gevecht 
zyn  gcfneuvclt,  maar  die  ook  tot  hen  moet  overbrengen, 
die  na  den  Ilag  zyn  gedoodt,waar  onder  dan  ook  vrouwen 
cn  kinderen  waren  ,  daar  dan  d' orimogelykheit  van  dit 
groot  getal  vcrflagcncn  genoegzaam  door  wcchgenomen 
wordt.  Het  byfchrift  onder  des  Graven  print  in  Melis  Stoke 
luidt  als  volgt  : 

3?aec  na  an  't  (özacffdjap  ï^oïïant  luebec  geraeftte 
5ï)ie  bufftc  5r>iebcfich  Jï;lorig"'30one/  üan  Ijcrtcn  fiat 53ie  ov»  lïïïitljjlt  üan  paffen  in  lief  ben  blaehte/ 
Ifcctoglj  i'izta^cr:  ©ocljtec/  üan  gljoebe  manier; 
55ie  ijp  nroii'ttibé  /  en  Uian  an  Ijaec  een  ebel  ̂ ^inciec 

•  floris'  bie  ©ette.  b'  3©tcecljtfe  Iju  üccüjan JjClet  yaeroi  23iffrtjop.  5Dic3£)?iefcnbebü3anclj  ï)p  fcöiec, 
üjcerbe  (l)n  üpanbcn  üjp  alé  een  man. 

<è>ere  Dcerc  bie  fctjcpben  fi]n§  leüen^  üan/ 

Stls  lju  ̂ JïD  jacc  tjab  't  aegpmcnt  geljabt; <Cn  üjért  (alfoo  bie  tjiftorp  öebiebcn  can) 
Cot  (i3gmont  bcgraücn/  üetftaet  Usel  bat. 

■  DIEDERIK  de  VI.  Zoon  van  Floris  den  II.  Grave 
van  Hotlandt.  Hy  was  noch  jong  toen  zyn  Vader  in  't 
jaar  lo^i.  overleedt:  ftont  derhalven  onder  zyn  Moeders 
voogdye.  Keizer  Henrtk  had  Sculenburg  ( zommigen  hou- 

den 't  voor  Culernburg)  tuffchen  Hollandt  en  Utrecht,  bele- 
„  rik  nu  zyne  klnderfchoenen  afgclegt  hebbende  ,  zyne  Vaderlyke  gce- 
„  deren  met  den  dezen  hervjon ,  over  de  Bijfchopfen  in  eenen  Veldtjlag 
„  met  de  zege  praalde,  en  den  Biffchop  zelf  gevangen  kreeg;  dien  hy 
„  edelmoedig,  met  alle  d' andere  gevangenen^ zonder  losgeldt,  ontfloeg. „  Dtt  getuigen  eenjarig  de  Jaurt/oeke»  nevens  onze  ichryver. 
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gcrt.   Zy  riep  harch  broeder  Lotharius,  die  na  den  voör-> 
noemden  ILnrik  Keizer  wierd  ,  ter  hulpe,  hy  belegerde' 
Deventer,  maar  toen  brak  Keizer  Ilenriko^.    Zoo  haalt 
zy  de  regeeringe  aan  Diderik  ovcrgegeeven  had  ;  maakte 
hy  zich  gereed  om  Grave  Herman  van  Kttyk  te  beoorlo- 

gen, de  reden  waarom  is  onbekent  :  maar  als  deeze  zich 
verootmoedigde,  llont  Diderik  van  zyn  voorncemen  af. 
Middelerwylc  waren  de  Vriezen  afgevallen;  hy  bragt  hen 
wel  weer  tot  gehoorzaamheit, maar  het  duurde  niet  lang: 
hen  dan  nochmaals  by  Alkmaar  gellagen,  en  eene  grootc 

vcrwoelh'nge  aangerecht  hebbende,  wierd  hem, zoo  als  hy met  veele  gevangenen  te  rugge  quam,  aangekondigt,  dat 
zyn  broeder  Floris  hem  lagen  lei  ,  en  zelfs  de  regeeringe  OHKt 
zocht.    Fl'jris,  bemerkende  dat  op  zyn  bedryf  zeer  nauw  fol.  r-iC 
acht  genomen  wierd,  en  voor  erger  vreezende  ,  vlucht-  m\  Vo£ 
te  naar  de  Vriezen,  die  van  Diderik  wel  geflagcn  ,  maar  Jaarb. 
niet  volkomen  t'ondergebragt  waren.    De  Vriezen  namen  pag.  7^. 
hem  ylings  tot  Vcldtheer  tegen  den  Hollander  aan.   In  het  77.79. 
jaar  11 23.  trok  Floris,  de  Zwarte  gebynaamt  ,  met  een  80. 
groot  heir  tegen  zynen  broeder  Diderik  op;  veroverde Winfem. 
maar,  dat  hy  in  brant  ilak  ,  en  begaf  zich  toen  te  ruggc  ̂ '"•Kr. 
naav  Fries  landt :  maar  haall  daar  na  quam  hy  weer,  viel  M  133- 

eerrt  in  Noord-  vervolgens  'n\  Zuid-llollandt  ,é\ji-xx  hy  quaadt  ̂ "'j 
huis  hiel  ;  ook  begaven  de  Kennetners  zich  tot  hem.  Kei- 
zer  Loiharius ,  hun  hcider  Oom,  den  broedertwill  vcrnec- 
mende,  bragt  het  door  bedreigingen  zoo  verre  ,  dat  het 
vrede  wierd ;  onder  beding  dat  Floris  Frieslandt  in  leen  be- 

zitten zoude.    Niet  lange  daar  na  verzocht  Zwarte  Floris 
de  dochter  van  Arnoud,  Grave  van  Rechem,  ten  huwclyk : 
haar  Oom  Grave  Herman  van  Kuyk,  Biffchop  Andreas  van 
Utrecht,  en  Gudcvaart  vun  Arcnsberg  ,  wilden  daar  niet  in 
bewilligen.    Dat  verbitterde  Fioris  zoodanig  ,  dat  hy  de 
Utrechtjche  Burgers  bewoog  hunnen  Biffchop  te  verjaagen  : 
maar  Godevaart  van  Arensberg  lei  Floris ,  zoo  als  hy  ter  jagt 
uitgegaan  was,  laagen  ,  en  flocg  hem  by  Abjieede  buiteu 
Utrecht  doodt.  Grave  Diderik  nam  dezen  moordt  zeer  qua- 
lyk,  en  inaakte  zich  op  tegen  den  Biffchop  van  Utrecht,  en 
den  Grave  van  Kuyk ,  hen  beide  uit  hun  landt  dryvende; 
doch  kort  daar  aan  wierden  ze  weer  ingeroepen. //m-Z'^rf,  y^^j 
navolger  van  Biffchop  Andreas  ,   had  üito  ̂     Grave  van  Jaarb, 
Benthcm ,  beoorloj^t  en  gevangen ,  omdat  hy  het  Utrechtfche  -van  H. 
Sticht  en  't  Z^rf»/^  geplondert  had:  Grave  Diderik  van  Hol-  pag.  8oi 
landt ,  zwager  van  Otto ,  trok  met  een  fterk  leger  naar  Utrecht. 
Hoe  BiJ/chop  Herebert,  zich  zeer  benauwt  vindende,  met  al 
zyneGeeftelyken,in  hunne  plechtige  gewaaden ,  by  manier 
van  Proceffie  buiten  de  Stadt  gingk  ,  om  Grave  Diderik  in 
den  ban  te  doen  ;  hoe  dees  daar  door  zoodanig  ontroert  ow^ficri 

wierd,  dat  hy  voor  den  Biffchop  op  zyne  kniën  viel  ,  met  y  j^^n  ' belofte  van  te  zullen  doen  al  wat  hy  begeerde  ;  zie  op 

HEREBERT,  BISSCHOP,  enz.  Dit  gebeurde  in 't  jaar  K^/iWi 
1138.  Na.ierhant  decdt  Z^/'^^m,^  eenen  togt  naar  Jerujalem  pag. 
en  't  H.  Landt :  In  't  jaar  1143.  te  ruggc  in  zyn  Landt  ge-  o.Kma. 
keert,  leefde  hy  in  vrede,  tot  het  jaar  iiyo  wanneer  Bif-  van 
fchop  tierebert  overleedt.    Die  van  Utrecht  wilden  ten  nie-  Egmoni 
wen  Biffchop  Frederik  van  Havel  neemen :  Diderik  daar  te-  -A- Uarl. 
gen,  nevens  de  Graven  van  Gelder  en  Kleef,   zochten  P'iDi' 
Hermannus  van  Hoorn  in  te  dringen,  die 'er  ook  door  Z^/'^/cn^  denh.tê. gewapender  handt  ingezet  wierd;  zie  op  HERMANNUS 
VAN  HOORN,  BISSCHOP  enz.    Vyf  jaaren  daar  na     .  . 

verwoelhen  de  Vriezen  van  Drechterlandt  ('t  waren  die  ̂■'"J'^Z,. 
van  Enkhuizen ,  en  daar  omtrent)  door  verfcheide  inval- 
len,  Hollandt  zeer  jammerlyk  :  Maar  de  Haarlemmers io^en  /,  '  v,^ 

tegens  hen  op,  en  verfloegen'er  900  van.    Kort  daar  aan-^"' ftorf  Grave  Diderik,  maar  wanneer  wordt  verfchil  lende  ge-  g^^^ 
ftelt;  zommigen  zeggen  in  'tjaarii63.  andere  iify.  welk  j^g/„ig:- 
laatfte  't  meelle  geloof  vindt.    Hy  heeft,  zoo  onder  de  '^,veli. 
voogdye  van  zyne  moeder  Petronella  ,a\s  alleen,  35'.  ande-  ̂ ^..^4» 
ren  zeggen  40  jaaren  geregeert.  Deze  Diderik  de  VI.  heeft  £|»,. 
in  't  jaar  11 25-.  of  1126.  ofwel  T129.  van  Keizer  Lotharius  m  stok 
den  ZZ.  zyns  moeders  broeder,  de  Graaffchappen  vanOoJier-  Rymkr. 
goo  en  U'^efiergoo  ,  in  Frieslandt,  weergekregen,  nadat  ze  Scr;W. 
omtrent  40  jaaren  lang  van  Hotlandt  vervreemt ,  en  door  2«<^<0. 
Keizer  Hendrik  den  IV.  ( by  anderen  Hendrik  den  II I.  doch  Holl.i^r. 
qualyk)de  kerke  van  Utrecht  gegeeven  waren  geweed ,  fi^-_*V' 

en  aan  Koenraad  van  Swaben  ,BiJJchop  aldaar,  in  'tjaarioSó.  entnv}'. of  io88.  (doch  al  mede  qualyk)  :  want  in  den  Giftbrief  , 

Haat  uitdrukkelyk,  datze  gegeeven  zyn  op  den  VII  Idus  Febr.      T**"- '. 
MLXVI.de  IX.  Indi6tie('tjaariob8.  was  niet  de  IX.  maar  ""^V"^':; 
de  XI.  Indiftie)  in  villa  Thuringia  ,  quce  dicitur  Vihennor.  q^^^^i,  ' Zoo  dat  Frieslandt  dan  eens  aan  Hollandt ,  dan  eens  aan  het  ̂ ^g^ 
Sticht  behoort  heeft ,  nadat  de  Keizers  den  Graven  of  Bif- 
fchoppen  meed  toegedaan  waren. 

Het  byfchrift  onder  het  af  beeldzel  van  Diderik  den  VI. 
twaalfden  Grave  van  Hollandt  gerekent 
Sïoke,  van  Alkemade  ültgegeev en,  aldus. luidt  ia  Mei: 

5B)ie  fefte  5Diebericft  rcgeerbe  ]^ollant  algöabec. 
Ï9P  fjaö  <0tto    ̂ al^graücn  3i>ocl)tcc  ̂ opljije 
(€e  JDpüe/  an  üjien  Ijp  üjan  (afö  jon(iict)  becabcc) 
jplori^ë/  <©?aüe  üan  l^ollant/  foo  iti  bclije/ 
(0tto  .£5?aüc  üan  25cntljnn/  en  na  öien  tpe/ 

2öoubcU)pii  cn  ©iebetycti  ̂ öifTcöoppfii  t'ïl^trecöf. 
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'HH^  Ïjp  bc  ©iicfcn  tn  öeii  <6:abe  Vian  ïtmh  met  flrpc 
l)aD  üerVuonncr./  Ijp  tooclj  re  ̂ ^enifalem  wdjt/ 
4»  't  lucöcrcommcn  üaii  Dacr  ('t  ITccljt) 
^tarf  Ijp  /  na  Dat     Ijaö  45ia\jc  qc^jjceft 

%att/  aïfoo  Die  Diflom  fcctjt/ 
fem  lju  t'  Camoiit  bcgraalicn  met  gcoote  feefl. 

DIDERIK  DE  VII,  zoon  van  Floris  den  III.  en 

7.oons  zoon  van  üiderik  den  FI.  Grave  van  HoUandt^  Zee- 

landt.,  eivi.  quam  in'hct  jaar  1190.  na  zyns  vaders  doodt, 
in  de  regeeringe,  voerde  tegen  zynen  broeder  liUlcm  den 
eerften  oorlog;  want  hy,  van  den  Syrifchen  togt  wederge- 
keert ,  verwekte  de  Vrieze»  tot  oproer.    BiJJchop  Dalauwy» 
y^nUtrecht.,  hunner  beider  Oom,  wendde  allen  vlyt  aan 
om  vrede  tuflchen  deze  twee  broeders  te  maaken,  doch, 
vermits  al  zyn  arbeiden  vergeefs  was,  Üoeg  hy  over  tot 
Diderik,  om,  met  te  famen  gevoegde  magt,  WUlcm  en  de 
Vriezen  te  beoorlogen  :  te  weten  ,  de  Drechter  Vriezen., 

OH  Kr.  welke  die  van  Eukhuizen  en  hunne  gebuuren  zyn.  Grave 
föl  190!  iialduwyn  \ilü  Vlaanderen  en  Henegouw  ,dc  kanllb  daar  door 

jM.sMe  fchoon'voor  zich  ziende,  \\c\  'm  H'^alchercn onder  voor- 
«■ywAr.  weudzel  dat  Grave  Diderik  omtrent  den  Tol  te  Geervliet, 
inDider.  de  Vlamingen  te  onmaacig  hardt  bezwaarde.    Hy  dus  van 
VII.     twee  vyanden  gelyk  befprongen ,  molt  zyn  hcir  in  tweèn 
Oud.Kr.  verdeden.    Het  een  beval  hy  aan  zyne  Gemalinne  Vrou- 
van  Eg-       jidelheid  \2iW  Kleef  (cane  mannelyke  Vrouwe)  om  op 
mud.        Vriezen  te  palFeu :  met  het  ander  trok  hy  tegen  Baldu- 
p.Scriv.  ̂ ^.^         Vrouwe  Addheid  nam  lift  te  baat  ,  en  won  den 

veldtflag  tegen  de  Vriezen  \  zie  op  ADELHEID,  Gemalin 

van,  eui.'  Ondcrtullchen  had  Grave  Diderik  den  Grave 
Balduvjyn  van  Vlaanderen  dcerlyk  gcflagen  j,  en  hem  uit 

O.H.Kr.  iVa/chere»  geheel  verdreeven.    Toen  hy  weer  in  HollanUt 
fol.Kjo.  quam,  maakte  hy  zich  vaardig  om  zynen  broeder  IVillem 
M.Stoke  en  de  Drechter  Vriezen  te  ilraffen.  Billchop  Balduwyn  deed 
RywA-r.  -vveêr  zyn  bell  om  dezen  brcedertwill  weg  te  necmen  ,  en 
M.Voffii  verdere  bloetftortinge  te  veihoedeu.  Hunner  beider  Moe- 
Jaarb.   der  Ada  (lelde  hy  te  werk  om  li^lllem,  door  goede  woor- 
f.\Q\.  enz.  tot  andere  gedachten  te  brengen,  denkendedat 
rj-       hy  door  de  geleede  nederlage  gezeggelyker  zyn  zou,  om 

de  verdubbelde  magt  van  Didenk  te  auchten;  maar  vruch- 

duinii  A'r^^'  ''^"^  zelfernllig  aan  met  goede  redenen 
'   '  op  zyn  gewille  aandringende  :  maar  U^illem  wierd  daar 

•        door  hartnekkiger.    Ylings  evenwel  daar  na  kreeg  hy  in- 
keer, en  verfcheen  in  eigener  perfoon  ganlch  onverwacht 

voor  Diderik,  tradt  met  hem  in  gefprek  ;  daar  een  goede 
vrede  op  volgde;  waar  by  Willem  met  de  landen  van  Oof- 
tergoo  en  Wejlergoo  begiftigt  wierd,  zoo  nochtans  <ï-3xDide- rtk  het  opperÜc  Recht  daar  over  aan  zich  behiel.  Dus 
kreeg  IV  f  Hem  geheel  Vrieslandt  Mm  de  Zuiderzee  (ofWlie) 
tot  aan  de  Lauvjer  toe  onder  zyn  gebiedt ,  echter  als  een 

leen  van  Diderik.    Ooftergon  en  u'cjicrgoo  waren  ter  dier 
tydt  noch  van  een  gefcheiden  door  eenen  inham  der  Zee 

Bourdiep  genaamt.    De  fteden  \i\ H'ejlergoo  waren  Stavoren, Bolfwaart ,  Sneek,  Sluoten ,  H  orkum ,  Franeker ,  Einde luopen , 

cnTuyirom  (uu  't  Dorp  Berlicum,)  met 'er  tydt  '\%  Harkngen 
eene  Stadt  geworden.    H^cjlergoo  begint  van  ée  Zuiderzee af,  en  Arekt  zich  tot  Leeuivarden  toe.    Van  Leeuwarden 
begint  Oujlergoo,  gnande  tot  de  Lauwer,  die  door  Dokhim 
loopt  :  In  dit  Quartier  leggen  de  Stceden  Leeuwarden ^ 

Dokkum,  dan  plagt 'er  noch  Ejonftadt  te  zyn  ;  maar  kort 
daar  aan  wcggcfpoelt ,  en // 'iïr/»^,  ook  verdronken.  Jonk- 

heer/F;//e/>-/in  't  jaar  1196.  of  1195".  in  zyn  bezit  komen- 
de, vondt  het  landt  in  oorlog  met  Grave  Hennk  de  Kraan , 

Grave  van  Cuyr.dcr  ;    dezen  floeg  hy  eu  bragt  die  Landt- 
O.H.Aj-.  (treek  an.n  Vricslandt.    De  verdreeven  Grave  Hennk  de 
fil.igo.  Kraan  begaf  zich  naar  Billchop  Balduwyn  van  Utrecht.  Na 
Wmfem.  den  doodt  van  BiflTchop  Bald:'.wyn  rees 'er  eene  niewe  ver- 
/(c  van  werringe;  Grave  Otto  van  Gelder  quam  gcwapent  binnen 
Triid.     Utrecht;  de  Capituliiiren  (in  fcheuringe)  verkoren  twee 
•^"-.'■^ö.  Bijifchoppen ,  namdyk  Diderik  \3,n  Hollofidt ,  broeder  van 
Scrner.  ̂ ^j^  overleden  Baldavjyn  ,  Oom  van  Giave  Diderik  ,  en 

Arnoud  \an  Ifcnburg ,  Proolt  te  Deventer.  Grave  Diderik  van 
Hollandt,  de  (tadt  Utrecht,  en  't  ganfche  Nederfiicht,  hiel- 

den het  met  Diderik  den  Ilullandcr  ;  in  tegendeel  Grave 

Otto  van  Gelder,  en  't  geheel  Ovcrjhcht,  of  OveryJJel,  met 
Arnoiid  van  Ij'enburg.  Daar  op  ontilontecn  oorlog  tulTchen 
Hollandt  en  Gelderlandt :  maar  Grave  Z^/Jm'X- behiel  dcover- 
hant:zie  op  DIDERIK  DEN  HOLLANDER  BjJ/chop,em. 

en  ARNOUD  V  A  N  I S  E  N  B  U  R  G.^  Grave //^'///«-fw  van frieslandt ,  dat  vernomen  hebbende ,  begaf  zich  naar  Hollandt , 
om  zynen  broeder  Grave  Didenk, met  zyne  bekome  zege, 
geluk  te  wenfclien.    Deze  hadde  een  wrok  heimelyk  re- 

gens hem  opgevat,  ter  oorz,aalie  van  Grave  Hennk  van 

Cuynder ,  die  hem  zeer  tegen ophitlte  :  oo'k  was 
hem  zyae  voorige  wederfpannigheit  noch  niet  vcrgeeten  : 
boven  dat  maakte  hem  zyne  voorfpocdt  hoogmoedig.  Hy 
deed  hem  derhal  ven  door  den  genielden  Hennk  de  Kraan, 
zoo  als  met  hem  ter  tafel  zou  gaan,  aantallen,  en  gevan- 

gen leggen.    Z^y^/m'/^  wierd  daar  over  dapper  gelaltert ,  en 

Volfm 
Jaarb 
f.  105 
106. 

in  de  O, 
H.l\ron. 

Vofus 

p.  108. 
lOCf 

f^//e«-.i/e  voor  trouwloos  gefcholden.  Willem  oncquam  evenwel, 
inThe^d  '^^^'^^l  '''^  ""^  ̂ V^^^  hechtenKle  ,  en  begaf  zich  naar 
i'l/"  '       ̂ lave  van  Gelder,  wiens  dochter  Alida  hy  ter  Gema- 
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linïie  nam ,  en  won  by  haar  Florii ,  Otto ,  IVillem ,  Richard, 
en  Ada.    Ook  wierd 'er  een  ander  Echtverbondt  tulfchen 
Hennk,  zoon  van  Grave  Otto  van  Gelder,  cn  Adclhetd,  of 
Alida,  dochter  van  Grave  Diderik,  opgerecht,  en  te  gelyk 
ook  vrede  tuflchen  Hollandt  en  Gelderlandt  gemaakt :  doch 
de  twee  laatltgenoemden  zyn  haa(t  gc(torven.    Eenigen  Pontan. 
(tellen  Grave  Henrik  de  Kraan,  en  den  Grave  van  Cuynder ,  Vofius. 
eenen  en  den  zelfden  te  zyn ,  anderen  yder  eenen  hyzonde-  O.H.  i{r, 
ren:  Over  de  woorden  Van  'J.  de  Bcka,  dat  Grave  Willem  M.^tokt. van  Frieslandt  met  dien  van  Cuynre  dikmaals  flaags  gevveeil 
zoude  zyn,  merkt  Am.  Bucheluts  dit  aan.       Ubbo Emmius  2uchel 
yy  verhaalt ,  dat  de  BiJ/chop  van  Utrecht  (  maar  niet  dat  Wil-  in  ̂ .  Jt 
„  lem)  met  dien  van  Cuynre  oorlog  heeft  gevoert  ;  doch  Heka. 
„  dat  Willem  tegen  Henrik  de  Kraan ,  mede  een  nabuur  zyn-  Scriver. 
„  de,ookge(treden  heeft.  Van  welken  oorlog  tegen  Kraan  Kr-pag. 
„  M.  Stoke  ook  verhaalt  ,  niet  tegen  dien  van  Cuynre.  167. 
,,  Nochtans  (temmen  de  Groote  Houandt[che  Kronyk,Snoym,  MStoht, 

„  en  anderen  daar  in  met  Beka  over  een:  en 'ik  zie  niet  O.  Egm. 
,,  hoemenze  zou  konnen  vereenigen:  'ten  ware  men  zei-  i<jo»'yk. „  de,  dat  Willem  zynen  Oom  Balduwyn  in  dezen  oorlog 
„  geholpen  heeft  ;  dewyl  hy  zelfs  ook  naby  die  van 

„  Cuynre  gelegen  was.  Hoe  grooten  verfchil'er  gereezen is  tulFchen  Diderik  van  Aire ,  die,  na  Didenk  den  Hollander 
BiJJchop  van  Utrecht  wierd  ,  en  den  Hollandtlchen  Grave 
Didenk;  zie  boven  op  DIEDERIK  van  AIRE.  Het  gingk  ToLi-itl 
in  dien  tydt  wonderlyk  :  Grave  Didenk  van  Hollandt ,  nu  Z32.. 
gcenen  Oom  in  den  Bilfchoplyken  (toel  hebbende,  viel 
den  BiJJchop  van  Aire  op  het  lyf :  Te  gelyk  deed  het  de 
Grave  van  Gelder,  die  geheel  O^rv/Zé/ innam  :  Hoe  het  af- 

liep en  wat  verwoellingen  daar  uit  ontflonden  ;  zie  op  de 
boven  aangeweze  plaats.  Na  de  gemaakte  vrede  met  den 
Utrechtfchen  BiJJchop ,  ovexleedt  Grave  Diderik  van  Hollandt 
te  Dordrecht,  den  3  November  T204.  anderen  (tellen  1203. 
Zyne  geweezene  Gemalinne  Adelheid ,  dochter  van  den  ider» 
Grave  van  Kleef,  vergat  hem  haalt  :  ja  eer  hy  noch  be-  M.stokt. 
graaven  was,  beüeidezy  de  bruiloft  van  hare  dochter  Vrou-  inDider. 
we  Ada,  met  den  Grave  Loduwyk  van  Loon,  hebbende  het  de  VIL 
huwelyk  in't  geheim, en  onder  de  ziekte  van  haren  Man, 
met  dezen  gcringcn  Grave  gefloten ,  op  hoope  dat  hy ,  tot 
zoo  hoogen  huwelyk  geraakt,  haar  het  beltier  over  Hol- 

landt in  handen  zou  laaten.    Middelerwyle  dat  Grave 
^^wi  opzynziekbeddelag,had  hyhaar  bevolen  zynen  broe- 

der Giave  Willem  te  ontbieden,  met  wien  hy  zich  verzoe- 
nen wilde ;  en  zyne  dochter /^id:  nevens 't  Landt  hem  aanbe- 

veelen:  maar  zy  quam  zynen  l.a(t  niet  na.  Hoe  het  een  en  p  ̂jy^^ 
't  ander  tot  verderf  van  hare  onfchuldige  dochter  (trekte ,  denhov 
zie  op  ADA ,  en  op  ADELHEID ,  ook  op  WILLEM  DEN  ̂ er  BrJ^ 
I.  GRAVE       HOLLANDT.   Diderik  liet  geene  an-  handt. 
dere  kinderen  na  dan  deze  dochter  Ada;  zy  (torf  een  jaar  Ub.  10. 
na  haren  Vader  m  hare  gevangkenide  op  Texel.    Eer  wy  A.Barl. 
van  Diderik  affcheiden,  (taat  noch  te  berichten  ,  dat  tuf-  M.Vogti 
fchen  hem  en  Hertog  Henrik  van  Brabandt  verfchil  wasont-  />•  m- 
(taan  over  het  bezit  der  Stadt  en  Heerlykheit  van  Breda.  o.H.f(r. 
Grave  Diderik  viel  in  Brabandt;  Hertog  Henrik,  zyn  uitge-  M-^toke. 
lezende  krygsvolk  byeen  vergadert  hebbende  ,  trok  op 
hem  aan:  Didenk  had    Hcrtogenbofch  alreedts  ingenomen, 
en  twee  van  des  Hertogs  broeders  gevangen  gekregen. 
Met  dien  buit  fnelde  hy  weer  naar  Hollandt:  de  Brabander 
vervolgde  hem:  hy  Hcufden ,  dat  toen  noch  een  Dorp  was, 
quam  het  tot  een  flug  ;  Grave  Diderik  had  de  nederlaag 
en  wierd  zelf  gevangen.    OndertuITchen  nam  BiJJchop 
Didenk  van  Aire  deze  gelegentheit  waar ;  Hy  trok  uit  Utrecht 
en  rooide  ruiterlyk  op  Hollandt  ;txok  voort  naar  deVeluiue, 
veroverde  Zutphen  ,  Deventer  ,  &c.  maar  kort  daar  na 
wierd  de  vrede  getroffen  tulTchen  Henrik  van  Brabandt,  en 
Diderik  van  Hollandt,  die  wel  los  raakte  ,  maar  hy  molt 
2000  mark  zilver  tot  rantlben  opbrengen.    Weder  in 
Hollandt  gekomen,  quam  het  ook  tot  een  verdrag  met  den 
Bijjchop  van  Utrecht,  doch  kort  daar  na  overleedt  hy,  als 
boven  is  aangewezen  ;  in  het  13  jaar  zyner  regecringe. 

In  de  Rymlcronyk  van  Melis  Stoke  ,  door  den  Heere 
Alkemade  uitgegeeven  ,  (Iaat  onder  het  afbeeldzel  vas.  Dide- 

rik den  VH.  dit  volgende  byfchrift. 

5Daac  na  toect  (©jalie  ̂ ^icDerpcït  De  feVicuDe 
arnöc  Die  €Del  (©lalie  üan  €ltt3C  fatt 

Wc4  öcm  ̂ lit  fyii  55odjtct  te  Ui^iUe  geüniDc/ 
?5)acr  ijii  een  5^ocbtec  an  luan  (fut  Dic^  \ud  Vi?0£t) 
%ïia  öcijectcn  /  Dit  jpjincelpli  25loet 
ïf)aD  üreï  ftipDcn  tegen  bie  IDjicfeii  fd/ 

5^ie  Blamphijen  bcijljeeeDe  öu  niet  'a  fpocf. 
"Hll  fnn  VipanDen  t)jocl)te  Ijn  in  't  gequd. 
3I5oe  öii  jcü  jacr  tjaööc  «Oeccgiert 
^tojf  iJP  teïPJojöJedjt't  ]act0i^€333-  foo  iïibcrtd. 
t'  dgijmont  ljcgra\3cn  /  met  eecen  üeixieit. 

DIDERIK  B  AV  O ,  Grave  van  Bodegraven  en  Zwam-  yo([,ut 
merdam  ,  leenman  van  den  Bi/Tchop  van  Utrecht,  viel  ter  Jaari. 

gunlte  van  zynen  Leenheer,  en  uit  haat  tegen  de  Hollan-  van 
ders  ,    onder  de  regeetinge  van  Grave  Diderik  den  III.  in  HollanJ 
Hollandt  ;   maar  hy  wierd  haalt  in  de  vlucht  geflaagen  ,  fii-  3.7, 
en  uit  zvn  bezit  verdreven;   zie  op  AD  E  L  B  O  L  D 
BIS5CHOP  van  UTRECHT. 

DIE- 
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D I  E  M  E  N.  Een  Dorp  cii  Ambachts-Hccrlykhcit.  bc- 
hoorciklc  ouder  /irnlh-U.nn  ,  voert  ecu  1  lalsgcreclu :  het 

legt  ïecr  lullig.  Hect't  Kerk  eu  Prcdikaut,  liuiindc  onder het  Claflls  vuu  Amllcldam. 

DlEMERBRUCi,  een  Duurfchap  by  't  Diemer  Meer. 
Doox  Dnmctbrnt^wxïcn  de  );ii\i;rchuijeu  op  IVeeJp  ,AIuyile», 
CU  NiurJen.  V'un  de/.e  Buurlcliap  valt  verder  niet  veel  tc 
berechten,  dan  dat 'er,  omtrent  IMeitydt  voornainelyk' , 
Ichoone  liaars  en  Fos  wordt  [;evaneen ;  Pos  wel  van  een 

ipan  leukUc:  de  Baars  word  iu't  Meer  de />).'fw  gevangen , 
en  in'/  Nieiv-  D:cp,  een  kolk  tullchcn  het /-)uv//tr  ilftw,cn 
den  Dumcr  DjL  De  Baars  is  wel  van  't  bolle  flag,  echter gaat  haar  de  7-i>a.irs  te  boveu  :  maar  dc  Pw  is  weêrgadeloos. 
ÜIEMER-MEER  ;    anders   gezcgt  WATER- 

GRAG  TS-MEE  R.  Voortydts  is  het  een  klein  Meer 
'\n  /1/r:j}c!lii»dt  gewced,  dicht  by  dc  Stadt  AmJh'Uam  ,  in het  Zuidwellen  ;    maar  is  naderhani  uitgemaalen  cn  tot 
Ichoou  landt  gemaakt.    Het  legt  maar  ecu  vierde  deel 

eener  myle  van  dc  gedaclue  fladt ;  cn  't  was,  by  vccler 
menfchcai  geheugen,  noch  water.    In  het  jaar  1624  wierd 
van  de  S.'dU-ij  va»  lluHandtOHxay  vergoll  om  het  droog  te 
maak  en ,  als  gefchiedde,  cn  't  wicrd  daar  op  ointrent  het  jaar 
1630.  uitgemaalen  zynde,  bedykt,  en  tot  zeer  goedt  landt 
gebragt.    Het  is  600  Rynlaudtlche  mergens  groot  ,  cn  in 

den  omkring  2480  roeden.    Dc  Amjleldammcrs  hebben  'cr 
teer  veelc  trctlyke  en  vermakclyke  Lullhovcu  ,  Boom- 

gaarden ,  Vyvers,  Speelhuizen,  cm.  met  groore  kollen 
gebouwt,  geplant ,  en  gcgraaven.    Tom  Amjleldam  zich! 
door  den  ploficlyken  overval  der  Franfchen     in  het  jaar  1 
1672.  in  groot  gevaar  bevondt,  deedt  de  Magillraat  van 
die  Stadt  den   Diemer  dyk ,   ook  dien  van   het  Bylcmcr 
Meer  ,   dc  twcc  eenigc  Lullplaatzen  voor  die  van  Amjlel- 
dtir/2,  doorlleekcn  ,  cn  alles  onder  water  zetten,  om  den 
Vyandt  de  aankomft  van  dien  kantte  verhinderen;  dit; 
geichiedde  met  opzet.    Maar  in  het  jaar  lóyi.  toen  door 
ccnen  geweldigen  flormwindt  de  St.  AHtonis  dyk  doorbrak, 
was  het  by  ongeval:  toen  moll  men  het  wcêr  op  niews, 
even  als  in  het  jaar  1630.  wanneer  het  noch  een  Meer 
was  ,  uitmaalen :  want  hoewel ,  met  cenen  Zuidwellen 
windt,  al  het  zeewater  van  d'  omleggende  landen  wech- 
geloopen  was  ,   bleef  't  echter  in  dit  Üiemer  Meer  ̂   als 
van  een  laager  grondt,  (laan.   Al  de  hcerlykcPlantagien , 

en  veele  der  Gebouwen  waren  ,   zoo  d'  eerde  ,  als  de 
tweede  keer,  door  't  zoute  water,   of  ten  deele  ver- 
woell,  of  ganfch  wech,  bedorven,  verdort,  uitgegaan, 

vernielt,  of  befchadigt :  maar  t'  elkens  wéér  treflyker  her- 
bouwt 1  lierlyker  beplant  ,  en  alles  niet  min  koftelyk  dan 

lullig  voor  den  dag  gekomen;  fchoon  de  grondt  van  het 
Diemer  Meer  ,   die  zeer  mol  en  veenachtig  is ,  met  veele  | 
kollen  van  vruchtbaarc  mis  en  zandt  verhoogt  en  verbe- 

tert moet  worden  ,  om  goede  boom-  en  aardtvruchten  tc  ! 
queeken  en  voort  te  brengen.    De  goede  en  nabygelegen- 
heit  dezer  plaatze  aan  Amlleldamdoet'cr  ook  veel  toe,  dat 
lieden  van  middelen  daar  omtrcntgeene  moeite  noch  koften 
ontzien,   om,  ter  uitfpanninge  en  tot  vermaak,  eenigc 
fraaije  huizingen  en  luühoven  te  hebben,   gelyk  het  ook 
zulker  wyzc  beplant ,  en  met  fchooneDreeven  ,  dcMaillie- 
baan  ,  en  andere  vermakelykheden  verfiert  is,    dat  dit 
Diemer  Meer  het  Aardts  paradys  ,    maar  te  gelyk  dc 
Quiftpenning    der   Amileldamfche   kooplieden  geheten 
wordt.    Het  llrekt  zich  Ooftwaarts  van  den  Amftel  af  tot 
bynaaan  den  St.  Antonisdyk;  die  van  daar  de  Diemer 

dyk,  naar 't  bygclegen  dorp  Diemen,  begint  genoemt  te 
worden  ,    en  behoudt  dien  naam  tot  by  het  fteedtjen 
Muiden. 

Gelyk  wy  boven  zien,  dat  in  't  jaar  1672.  de  dyk  van het  Diemer  Meer aan  den  Zuiderzeckant,  ten  dienlte  van 

't  gemeene  Landt  ,  cn  byzondcrlyk  tot  weeringe  des 
Vyandts  om  Amfteldam  te  naderen  ,  doorgeftoken  is  , 
zoo  wierd  ook  aan  den  anderen  kant  d'Amfleldyk  door- 
gefnccden  ,  zoodat  alles  daar  omtrent,  door  de  vermengin- 
ge  der  Zee  met  den  Amftel  ,  en  de  daar  infchietende  bce- 
ken,  als  in  eene  barre  zondtvloet  verandert ,  en  'er  byna 
niets  van  huizingen  of  plantaadjcn  behouden  wierd.  Na 
't  vertrek  des  vyandts  uit  dc  drie  overheerde  Provinticn  , 
en  dat  de  Staat  daar  door  als  op  nicw  tot  verademingp 
quam  ,  waren  d'  Ingelanden  van  't  bedolven  Meer  flux 
bedacht  op  eene  niewe  bedykinge,  cnom,  door  kracht 
banmolens,  zich  van  het  water,  als  meermaalen  was 

gefchiedt,  tc  ontladen;  't  geen  ook  ten  gelukkigen  uit- 
flag  quam  '.  zoodat  dazc  ruime  waterboezem  zich  wcêr 
droog,  hoewel  ganfch  ongchavent  cn  vol  dorre  ftaaken  , 
in  plaats  van  weclig  en  tierig  geboomte  ,  vertoonde  , 
tn  binnen  weingjaarcn  het  hooft  wcêr  luillcrryker  op- 
flak  dan  ooit  tc  vooren  ;  waar  van  de  biykcn  (als  federt 
dien  tydt  nooit  weder  van  de  zoute  baarcn  overftroomt ) 
met  alle  gcnocglyke  oogwcidingc,  hedendaags  noch  gezien 
worden.  Ondertuflchen  was  dc  bckoftiging  der  uitmalin- 
gc  van  't  Meer,  cn  zync  wederzydfche  bedykinge  vry 
groot  ,  en  noch  grootcr  zyne  hcrftellinge  ,  in  't  herbou- 

wen der  Lufthuizcn  ,  en  vernicwen  der  Plantaadjcn,  die 
alleen  vaa  dc  Ingelanden  moft  gcdraagen  worden.  Hier 
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op  verkregen  zy  by  hunne  Hoog  Mogendheden,  op  hun 
vertoog,  dat  zy  zichzelven  van  't  water  ontlall  ,  cn  alle 
onkollcn  hier  toe  gchoedt  hadden,  vrydom  voor  2ojaaren 
van  alle  bczwaarnillen  op  de  middelen  ,  die  in  't  voor- 
fciircven  Meer  gcneeten  worden  ,  die  naderhant  met 

cencn  gclykcn  vrydom  tot  tweewerf  toe ,  als  t'clkcnsdc  be- 
paalde tydt  was  vcrilrecken,  op 't  verzoek  der  Ingelanden  , verniewt  is.  Dit  Meer  voert  ook ,  met  het  dorp  Diemen ,  een 

eigen  onafhangkelyk  halsgerecht ,  van  galg  en  radt ,  over  de 
mifdadigers  die  iu  zynen  omtrek  gevangen  worden  ;  waar 
toe  eene  cige  gevangkenis  is  gemaakt  by  den  Schout  aan 
dc  Mcerbrugge;  doch  worden  de  gevangens,  tot  meerder 
verzekeringc  ,  ook  naar  Amftcrdam  overgevoert ,  daar 
dan  mede  voor  hen  eenen  kerker,  beneden  het  Stadthuis, 
bereidt  is;  gelyk  ook  de  Hooftbailjuuw  en  Schepenen  van 
dit  Meer  hunne  byzondcrc  Gereclitskamer  in  't  gedachte 
Amileldamfche  Raadthuis  hebben  ,  daar  zy  fomwyleii 

hunne  vergaderingen  houden  ,  voornamelyk  als  't  op 
vonniffen  van  mifdadigers  aankomt;  en  daar  zy  altyt  het 
gebruik  van  konnen  genieten.  In  den  zwaaren  Itorm  van 
't  jaar  1700.  toen  de  Zeedyk  by  Muiden  doorbrak  ,  het 
Bylcmer  Meer  weer  vandcZecovcrItroomt  wierd,  en  het 
Zeewater  den  Vechtftroom  tot  by  Maarfen  verzoutte,  (wel- 

ke inbreuk  zoo  groot  was  dat  de  Stadt  Amfteldam  zelve 
zich,  door  haarc  veeldeurige  en  zwaare  Aniltellluis  ,  niet 
veilig  achtte)  bleef  echter  dit  Meer  noch  voor  de  kracht 
van't  bruifchen  en  woeden  der  Zee,  door  zynen  dyk,  doch 
mecft"  door  dc  kloeke  bewakinge  van  dien  door  zyne 
Re  genten,  bewaart;  lerwyl  zyn  nabuur,  het  Bylcmer 
Meer,  diervoegen  onder  d' inbreuke  der  zeebaaren  wierd 
bedolven,  dat  de  fchade  van  d'  Ingelanden  voor  on- 
boetbaar  ,  en  de  hcrftellinge  als  onmogelyk  by  hen  door- 

ging; waar  door  zy  alle  fpJ  gedoken  ,  en  hunne  landc- 
ryen  ,  in  't  gemelde  Meer  ,  ten  bede  gegeeven  hebben  ; 
die  daar  op  van  de  Stadt  Amderdam  ,  met  oogwit  om  na 
veele jaaren  eene  verbeeterde  herdellinge  hier  van  te  zien, 

zyngcnadert;  waar  van't  verflagbreeder  op  BYLEMER MÉÉR  gevonden  wordt. 
DIEPENDORST,  een  Dorp  op  het  Eilandt  Goerec,  smalUt. 

anders  het  oude  Dorp  genaamt.    Verder  bericht  is  'er  ons  ƒ  6oq. niet  van  voorgekomen. 

DIEPENHEM  is  geweed  een  van  de  kleine  Graaf-  ̂ U'mg 
fchappen  van  Twenth  ,  het  welk  naderhandt  door  koop  in  i<iot. 
het  jaar  1330.  te  gelyk  met  het  Slot  ,  weer  aan  de  Kerke  Gemt. 
van  Utrecht  gekomen  is  ,   gelyk  Beka.,  Heda,  en  Buchelius  Inf.P.u. 
zulks  verhaalen.    Daar  zyn  noch  eenigc  ovcrblyfzels  van  />.43.  1 
op  dc  Grenzen  van  het  Graaffchap  Z/^ï/Act/,  omtrent  een  | 
halve  myl  van  Goor. 
DIEPENHEIM,  DIEPENHEM,  een vervalle Landt-  Houve 

huis,  in  het  Landtfchap  Twe^t,  in  Overyjfel ,  te  IVeJlerloo  H.v.kr. 
nevens  het  huis  te  Lage.,  en  Blanke;iberg:  men  ziet  hier  ̂   ̂• 

by  een  vervallen  Jufferen  kloodcr.  /«(jS. DIEPENHEIM.   Een  klein  Stecdtjen  met  een  Slot  ,  BeKaey 

in  het  Zuiderdeel  van  Overyjjel ,  in  't  Zuidwederdeel  van  D/^Z. 
het  'Twent ,  aan  de  grenzen  van  't  Graaffchap  Zutphen.  Geogr, 
Het  is  nu  onder  Overyjfel  getrokken  ,  in  voorige  tyden  , 

was 't  een  lidt  ,  of  afhangkelyk  van  BorMo,  Qn''t  Graaf-  \ 
fchap  Zutphen.    "Jan  van  Diefi  ,  Bijj'chop  van  Utrecht ,  heeft dit  S\ot  Diepenheim om  de  gedurige  invallen  en  roveryen 
af  te  weeren  ,   die,  uit  deze  plaatzen  ,   zync  onder- 
daanen  in  het  Overdicht  leden,    gekocht,  omtrent  het 
jaar  1330.  van  IVillem.,  Heer  van  Boxtel.,  en  zyne  Ge- 
malinne  Cunigunda     Gravinne  van  Dalem.,  Vrouwe  van 
Diepenheim.    Naderhandt  wierd  het  verpandt,  maar  ook 

wcêr  door  Biflchop  Florit  van  Wevelingkhoven  geloft.  Wtt'pontan. 
fchynt  echter  dat  de  Bijfcbuppen  van  Utrecht   daar  niet  Geld.gef. 
anders  dan  't  bloot  gebiedt ,  en  recht  van  bczettinge  ,  i.  D. 
maar  de  Heer  en  van  Bron  khorjl  den  eigendom  aan  gehadt/-93. 
hebben;  want  in  cenen  Vcrdragbrief ,   tulfchen  Bijfchop 

Arnoud  van  Hoorn.,   H^^outer  van  t^oerjl ,  cn  'Jan  van  ̂ oerjl , 
aan  de  eene:  en  Heer  IVillern  van  Bronkhorjl,  Heer  Gysbert 

van  Borkulo  ,  Henrik  van  14'yfer.,  en  Steven  van  Znylen .,  aan 
de  andere  zyde  ,  getekent  in  't  jaar  1372.  's  Donderdags 
na  St.   Brutins  dag  ,    daat  uitdrukkelyk    „  Gysbert  van 
„  Borkulo.,  mitten  hueflcn  der  Heerfchappye  van  Diepen- 
„  heim.,  alfoo  als  hys  nu  onder  heeft,  mitten  hueflen  on- 

der  der  heerfchap  vanBorcklo,  &c.    Dat  evenwel  deeze 

Hcerlykheit ,  'tzy  door  koop  of  anders,  gekomen  is  aan 
't  huis  Bronkhorjly  blykt  uit  de  rekeninge  van  het  Graaf- 

fchap Zutphen  ,  aangaande  der Gruten penning,  van  'tjaar 
15-32.  waar  toe  niet  alleen  dc  Stadt,  het  Graaffchap  vaa 
den  Berg  ,  't  Ampt  en  de  Stadt  van  Anholt.,  dc  Heerlyk- heden  van  IVifch.,  Breevoort  en  Alten;  maar  ook  de  Heeren 
van  Bronkhorfi  hebben  betaalt,  in  den  tydt  van  vier  jaaren, 
voor  hun  deel  25-000  goutguldens  ponden  :  waar  in  de 
Heerlykhcit  van  Diepenheim  mod  draagen  over  de  165-.  en 
de  Stadt  Diepenheim  35-  goutguldens.  Eenigc  mcenen 
dat  Heer  Gysbert  van  Bronkhorft  dc  Heerlykhcit  van  Die-  p^„,ff^ 
penhetm  gekocht  heeft  van  Heer  Gysbert  van  Borkulo  ,  uit  ̂ yj^^ 
het  Gedacht  der  Bronkhorflcn  ,  cn  dat  hy  Heer  van  Diepen- 
heim en  zyn  Broeder  IVillem  Elcer  van  Bronkhorft  ̂ e- 
weeft  zou  zyn  :   Om  dat  fomtydts  Borkulo  en  Bronkhor/i^ 
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onder ecncn Heer,  of,  als  'er  meer  Zoons  waren,  onder 
twee  Heeren  geitaan  hebben,  't  Welk  ,  de  gemelde  Vcr- 
dragsbrief  fchynt  te  beveiligen,  in  de  woorden;  dcnHeerc 
van  Bronkhorft  ende  Gysbert  van  Borkulo  2yn  broeder. 
DIEPHÖLT  ,  (RUDOLPH  VAN)  zie  op 

RUDÜLPH  VAN  DIEP  HOLT,  Bijfchopvzn  Utrrcht. 
DIEREN,  cigentlyk  DIEDEREN,  behoort  onder 

't  Graaffchap  van  Heerenbcrg  ;  waar  in  's  Heerenberg  de 
Hooftlladt  is  ,  die  onder  zich  hecfc  de  Kerfpelen  en 
Ampten  Gendriagen  ,  Etten  Zedde»,  NoUcrde»,  Didafu , 
Wejierveldt en  dit  Dieren.  De  Graven  van  V  Heerenberg 
hadden  voortydts  Dieren  op  de  t^eluwe  aan  de  Dnitfche 
Ridders  (alleen  aan  zich  houdende  de  bloote  Munt  en 
Gruyttol)  wechgefchonken.  In  het  jaar  1629  had  Grave 
Henrik  van  den  Berg  y  Veldtheer  wegens  üpanjen  ,  zich 
daar  eene  vvyle  tydts  nedergezet.  Omtrent  Dieren  heeft 
Prins  IfVfllem  de  II.  van  Oranje  .,  Stadthouder,  enz.  cene 
bovenmaten  heerlyke  en  koningklyke  Wildtbaan  laaten 

maaken,  beflaandc  ceuc  plaats  van  vier  uuren  in 't ronde; 
allerwegen  met  planken  ,  meer  dan  eene  mans  lengte 
hoog, afgeheint, daar  menigte  wildt,  herten  ,  hinden ,  enz. in 
loopen  en  weiden.  Toen  in  hetjaar  i^^i.  op  geheel  Gelder- 
landt  en  Zutphen  eene  fchattlnge  van  75-000  guldeus  wierd 
gelegt,  was  het  quartier  van  y^r^/^e»*  ,  o£  de  f^elawe  .,  een 
der  vier  quartieren  van  dat  Vorrtendom  ,  in  die  fommc 
gefchat  op  17108  guldens,  daar  toe  moft  Feluwen-Zoom 
een  der  vier  gedeelten  van  het  l^eluwfihe  quartier  ,  name- 
]y]c  de  Steeden ,  l^eluwcn-zoom Over-J/ehtuie  .,  en  Neder- 

ige luwe  draagen  15- 5-0  guldens;  welke  omgeflagen  over 
de  iz  of  13  dorpen  van  dit  gedeelte,  quam  £)/Vrf»  daar 
in  op  43  guld.  18  ftuiv.  8f  penn.  te  ftaan. 

Het  Vorftelyk  Jagthuis  te  Dieren  is  zeer  heerlyk  en 
luftryk  ,  door  wylen Koning ^F/7/t'/?2  den  III.  die  mede,  ge- 
]yk  zyn  Heer  Vader  li^illem  de  II.  een  groot  liefliebber 
van  de  jagt  was  ,  en  in  zynen  veegen  levenstydt  zich 
r.och  te  Dieren  met  deze  zwaare  renoeteninge  bezig  hield, 
herbouwt,  en  den  tuin  met  levendigeWaterfprongen ,  en 
aardige  Grasperken  voorzien  ;  v/elk  huis  dan  onbetwid- 
baar  ,  volgens  den  uiterftcn  wille  van  den  gedachten  Ko- 
ningk  ,  met  de  heerlykhcit  Dieren  ,  en  de  ryke  Lande- 
ryen  aan  't  huis  behoorende  ,  vervallen  zyn  aan  wylen 
denErfftadthouder en  algemeenenVeldtheer  van  Frieslandt, 
Joan  Willem  Frifo ;  en ,  door  zyne  ontydige  doodt  ,  by  erf- 

recht gekomen  is  aan  zynen  eenigen  na  zyn  overlyden  ge- 

hoornen'Zoone ,Wille}M  Karei  Hendrik  Frifo;  die  daar  lange 
't  bezit  van  geniete  ! 
DIESEjde  DEESE,ofDESE,  een  Riviertje  in 

Nederlandt allerecrft  fpruitende  omtrent  een  kleen  Vlek 
Per  genaamt  ,  in  het  Landt  van  Luik.,  loopt  Noordt- 

waarts  aan  door  Eindhoven,  vervolgens  door  's  Hertogcn- 
Bojch;  en  valt ,  omtrent  een  uur  van  daar,  in  den  Maas- 
ftroom. 

DIESSEN ,  een  Brabants  Dorp  in  de  Meijerye  van  den 
Bofch,  onder 't  quartier  üo/terwyk.  Toen  voortydts  geheel 
Brabandt  Op  eene  jaarlykfche ïchattinge ,  beede  genaamt, 
was  geftelt,  140000  guldens  bedragende,  mort  de  ge- 
heele  Meijerye  van  Hertogen-B ofch  daar  in  draagen  19379 
guldens  ,  16  Huiv.  3  penn.  Daar  in  ftont  het  quartier 
Uojlerwyk  ,  een  der  vier  quartieren  van  de  Meijerye,  ge- 
fchatt  op  4902  guldens,  10  ftuiv.  9  penn.  Welke  omge- 

flagen ,  over  de  26  of  27  dorpen  van  het  Oojlerwyks  quar- 
tier ,  quam  het  dorp  Dieffen  daar  in  op  189  guldens ,  12 

ftuiv.  9  penn.  te  ftaan. 
DIEST,  C  JOHAN  VAN)  BifTehop  van  Utrecht;  zie  op 

JOHAN  VAN  DIEST. 

DIEVEREN,  een  Dingfpil ,  of  Rechtampt  in't  Landt- 
fchap  Drenth  ,  in  zich  zes  Schoutampten  bevattende ; 
namelyk  ;  l.  Meppel ,  Colder  en  A^yeveen;  U.  Havelle  en 
y ledder  en  ;  lil.  Dieveren;  IV .  Divinglo  ;  Y .  Zuidvelde  ; 
V\.  De  Wyk,  Cockange ,  en  de  drie  dórpen  P^/Tö ,  Echten, 
cn  Aarfen  :  behoorende  ,  ten  opzichte  van  den  Godts- 
dienft,  onder  de  Heerlykheit  Ruyven  ;  Kerk  en  Predikant 
van  Dieveren  ftaan  onder  het  Claflis  van  Wefterveldt  in Drenth. 

DIEVERSWOLD,  of  DUIRSWOLD,  een  der  tien 
Dorpen  in  de  Vriefche  Grietenye  Opjlerlandt ,  voortydts  on- 

der het  quartier  van  Oq/?fr^oo behoort  hebbende,  nuondcrdat 
'vzndeZevenwoIden.  In  den  oorlog  tullchen  dezen  Staat  cn 
den  Koning  van  Spanjen  ,  lieten  de  Heeren  Staten  in  die 
Grietenye  drie  Schanffen,  tot  bevrydinge  van  het  Landt  te- 

gen den  Vyandt,  maaken  :d' eene  op  denDrentj^henhodem 
tuffchen  Bakeveen  en  Douw,  een  dorp  in  Drenth  op  den 
overgang  'mDrenth  ,  de  Z.wartezyl  genoemt :  de  tweede  op den  doortogt  in  Stellingwerf  Oojieinde  ,  tullchen  dit  Duirs- 
vjold  en  Dornbroek,  genaamt  Breedenberg :  de  derde  op  de 
pas  uit  Groninger  landt,  tuflchen  Sygerswulde  en  Trimuyt  , 
gehecten  de  Vriefche  .-paaien  ,  als  gelegen  aan  de  uiterfte 
grenzen  van  Frieslandt  en  Gromnger landt.  DIEVERS- 

WOLD, in  oude  brieven  vindtmen  DUYRSWOLD, 
IS  een  taamelyk  Dorp,  van  den  zeiven  aart  en  grondt 
als  de  nabuurige  Dorpen,  met  eene  Parochiekerk  ter  eere vaaSt.  Jan  gclticht. 

D  r  N   D  I  O   D  I  R 
DINKHOF,  een  Adelyk  huis  ,  of  cudt  Slot  te  Oljl  uouvi 

In  Zallant  ;  onder  de  Provintie  van  OveryjJ'el ecrtydts  het  h  y  Kr. 
Oppcrflicht  gehecten. DINXTERVEEN,  een  Dorp  en  Schoutampt,  onder  idem 
het  Droftampt  van  Vollenhoo  ,  in  de  Provintie  van  Over- 

yfjel. 

DIOCARVS  SEGON,  hy  wordt  vooreenen  Prinsvan 
Vrieslundt  geftelt  na  de  doodt  van  zynen  NcsfAfinga  Afcon. 
Men  roemt  hem  als  zeer  ervaarcn  geweeftinpolitfquezaa- 
ken,  ook  wegens  zyne  wysheit,  doordringend  verltandt,  en 
vermaardheit  in  oorlogskunde  en  doorluchtige  daaden. 
Zyne  regeeringe  zou  hy  omtrent  of  kort  na  Chriftus  geboor- 

te aangevangen  hebben;  Tiberius , of  wel  Germanicus ,  quam 
tediertydt  in  Duiifchlandt ,  om  de  doodt  en  nedcrlaagc  van 
Quintilius  Varm  te  wreeken :     Echter  deed  hy  Vneslandt  p^\^'i.„r 

geenc  fchadc,  ter  oorzaake  van  den  \xeedxz.z\x\enDiocarr{s,  •p'r.Kri' 
die  zich  in  de  oorlogen  tegen  de  Duitfchen '^\\  hield,  en  ƒIp, 
zyne  onderdaanen  verboodt  geenc  uithecmfchen  te  dienen. 
Ondertuffchen  richtte  hy  in  veclc  Vriefche  plaatzen  vecht- 
fpelen  op,  om  de  Vriezen  in  vrede  werkzaam  te  houden  , 
cn  niet  van  hunne  dapperheit  te  doen  ontaarden.    Zy  heb-  Tacitut, 
ben  evenwel  tegen  de  Romeinen  cene  keer  moeten  vechten  , 
ook  met  goed  geluk  :   d'  oorzaak  was  ,   dat  deze  laatftcn 
de  gewoone  fchatting  tyrannifch  wilden  verzwaaren.  Na-  Idem 
derhmdthehhen  de  Royneinen  en  Diocarus  \n  vrede  geleeft,  Winfem. 
ja  ook  zelf  heeft  Dibbald ,  zoon  van  Diocarus,  den  Room-  -B.  Vur- 
fchen  Keizer  Claudius ,   in  de  Brittannifche  oorlogen,  om- 
trent  hetjaar  44  na  Chriftus  geboorte,  gcdient;  hem 
word  eene  regeeringe  van  35' jaaren  toegefchreven.  Na 
zynen  doodt ,  zou  zyn  gemelde  zoon  Dibbald  in  zyne 
plaatze  getreeden  zyn. 
DIRK,  Graven  van  Hollandt ,  Biffchoppen  van  Utrecht., 

enz.  zie  op  Dl  DE  RIK,  ook  opTHEO  DORIGUS, 

enz. DIRK  BARENTSZ.  Hy  was  een  Schilder,  en  Comm. 
eens  Schilders  zoon  in  Hollandt,  zeer  gauw  in  vinding  ,  Amjl. 

en  ordinantiën ,  cn  vaerdig  in  't  geen  hy  wilde  uitbeelden ;  ƒ.  868. 
onder  meer  andere  ftukken,  had  hy  zeer  levendig  de  dol- 

le razernyen  der  Wederdooperen  in   fchildcryen  afge- 
beeldt,  die  in  't  Stadthuis  te  Amfterdam.  hingen  toen  het 
in  't  jaar  1645-  aftrandde.    Hy  was  in  die  ftadt  geboren. 
DIRK  JAKOBSZOON,  ook  geboortig  van  Amfter-  comm. 

dam  ,  een  voortreflyk  kunftfchilder  ,  hy  was  de  zoon  van  nu, 

"Jan  Corneïtsz.  van  Oofizanen  ,  desgelyks  in  die  kunft  ver- maart. In  deKolveniers  doelen  zietmen  van  hem  een  tafe- 
reel, en  daar  in  by  uitftek  zeer  levendig  de  palm  van  eene 

handt,  met  uitgeftrekte  vingeren,  afgebeeldt.  Hy  was 
uitftekend  in  wel  te  treffen  de  rechte  eigenfchappen  van 

't  gelaat,  en  d' omtrekken  des  lichaams ,  enz.  daar  in  hy 
zynen  Vader  verre  overtrof. 
DIRCK  VOLKERTSZ    COORNHART ,  zie  op 

KOORNHART,  D.  V. 
DIRK  VAN  SYPESTEIN,  hy  is  Commys   over  de 

Schepen  van  Ammunitie  en  Vidualie  in  't  leger  van  den 
Staat  geweeft;  in  der\Haag  woonachtig.    In  het  jaar  if9f. 
was  eenen  Pieter  Harinxman ,  van  Zirikzee,  wegens  ge- 

pleegde valsheden ,  uit  Hollandt  enZcelandt  gebannen  ,  die, 
daar  van  gevoelig  ,  en  den  Staat  quaadtwillig  ,  middelen 
van  wraake  zocht.  Door  de  liftigheden  en  fchoone  belof- 

ten   van  den   Kardinaal  en    Aartshertog  Albcrtns  van 
Ooflenryk  ,  toen  Gouverneur  der  Spaanfche  Nederlanden, 
liet  hy  zich  beweegen  om  iet  groots  ,  ten  voordeele  van 
Spanjen  ,  tegen  zyn  Vaderlandt  te  onderneemen.  Hy  hield 

heimelyke  onderhandeling  met  den  voornoemden  ó'v;;?!?/?^», 
om  door  middel  zyner  fcheepen,  daar  hy  't  bellier  over 
haddc,  eenen  aanflag  op  her  Landt  van  terTholen  uit  te  voe- 

ren: ten  dien  einde  had  Harinxman,  met  den  Spianfchen 

Pagadoor  P^rz'/j-,  en  den  Secretaris  F^^t'^^r  ,    Heer  van 
Moriënfaart,  enz.  gehandelt:  hy  had  ook  van  den  Kardi- 

naal Albertus  een  palpoort  voor  Sypeflcin  bekomen  ,  om 

zich  te  mogen  vervoegen  naar  en  op  't  huis  van  IVouw ^ om  met  den  Gouverneur  nader  van  die  zaake  te  fpreeken, 
mettoezegginge,  van  aldaar  eenig  geldt,  ter  uitvoeringe  en 
voortzettinge  van  dezen  aanflag,  te  ontfangen.  Om  dien  Em.van 
werkftelligte  maaken,  zou  Sypefiein  zeker  getal  fchepen  Meuren 
doen  koomen  omtrent  de  dorpen  v-anSandvliet  ,Ollendrecht,  fi^i. 

en  Woonsdrecht ,  die  daar  vier  of  vyf  duizent  'Soldaaten 
zouden  inneemen  ,  om  ze  op  't  Landt  van  ter  T'holen  over te  voeren  :    Harinxman  zou  voor  dien  dienft  het  Rent- 
meefterfchap   van  Beoofler-  en  Bewefier-Schelde  hebben. 
Desgelyks  hadden  ze  een  verraadt  beraamt,  om,  met  fche- 
pen  vun  Duinkerken ,      Gravenhaage  te  overrompelen,  cn 

eenen  grootcn  buit  van  daar  mee  tefleepen  ;  maar 't  wierd 
ontdekt ,  en  daar  op  zy  beide ,  Pieter  Harinxman  cn  Dirk  van 
S\pejlein,  gevangen  ,  ook  beide,  na  bekentenifle ,  in  den 
ïiaage  ,  den  lo  Oöober  i5'97.  onthooft.  Boven 't  verhaal-  f..v. 
de  had  Sypefiein  aan  den  Aartshertog  Albertus  heXooïr ,  dat  Rheid, 
hy ,  om  Prins  Maurits  ,  in  zynen  zeeghaftigen  voortgangk  Ned. 
te  ftuiten  ,   al  het  buskruidt  in  het  Staten  Leger  (dcwyl  Ocrl. 
hy  Commiftaris  over  de  Ammunitie  was)  in  brant  zou  ƒ  578» 
fteeken.    Het  wierd  door  eenen  ontdekt,  die,  met  ken-  ideta 
nifle  van  Prins  Mamits,  zich  aan  't  Hof  van  Albertus  out-  ibii, 

Hh  hield, 
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hield,  daar  liy  veel  achting  (door  het  voordraagen  van  Burgundifchen  door  hongersnoodt  itot  de  overgave  dwon- 

gen ,   onuaiigczicii  Karei ^  toen  Aartshertog^  naderhaiidt  f''*a. 
Kouivg  ci\  Keizer  ,  bevel  aau  Leiden  ,  Haarlem  ,  Arnjiel-  J'iv' 
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ccni_i;e  aanllai;cn  op  Bummel)  gewonnen  hadde 
DIRKS  LANDT,    ecu  vooriia:im  en  welvarend 

Dorp ;  liet  is  van  de  jongll  bcdykten  ,  maai  daarom  geen 
der  minllen.     Vermits  dit  Dorp  op  het  Kilandt  Gucree 

legt,  word  het  mede  ouder ge'rekent,  alhoewel het  cigcutlyk  ouder  Zeelaudt  behoort.    M.  van  der  Houve 
ïegt ,  dat  het  Landt  van  /  W«  door  Maria  va»  Burgun- 
dtea,  Graviuue  van  l/ulLwdt ,  Zeelandt,  cm.  den  14  Maert 

1476.  aan  llolLtndt  en  IVeJivrieslandt  gehecht  is.    "Wat  hier 
op  ,  en  op  't  vüorgecven  van  S.  v.  Leemucn  aangemerkt 
word,    ïie  op  \'OüRN.    Dirkslandt  l\cït  l^a»  der  Houve 
een  van  de  ló  dorpen  te  zyn  op  't  landt  van  l^oor»,  of 
ten  der  acht  van  Owr/^rfcit':    heeft  Kerk  en  Predikant, 
llaande  ouder  't  Clallis  van  /^oorw  en  Putten. 
DOCKENBURG,  een  Kalleel  in  l(rieslandt  aan  de 

Kr  xan  Lauwer  ,  in  of  omtrent  het  jaar  240.  na  Chriftus  geboor- 
Iritsl.    te,  gebouwt  van  Vbbo.,  Hertog  der  Vriezen.  Dockenbtirg  be- 

tekent ïoo  veel  als  cene  llalliugc,  reede ,  eu  bevryplaats 
voor  fchepen,    die  toen  uit  Vrieslandt  naar  Eyigelandt 
Deremarken  ,  en'i.   voeren  ,  en  daar  koophandel  drceven. 
Noch  hedendaags  word  cenc  bclloten  plaats,  daar  fchepen 
gemaakt  worden  ,  een  duk  ,  of  een  kom  genaamt;  daar  de 
fchepen  wel  bewaart  in  leggen.  De  lladt  Dockum  is  uit  dit 
Dockenburg  ontdaan. 
DOCKINGA,  cigcutlyk  DOKHEM,  dat  is  de 

Hofflede  of  woning  van  Duco.  Het  wordt  een  dorp  of 
plaats  van  Ajlragoa  of  Aflracha  (dat  is  Oojlcrgoo)  genaamt 
in  het  leven  van  Ludgems  ,  als  ook  in  dat  van  Bonifaeius, 
dien  men  verhaalt  dat  daar  dichte  by,  met  vcrfcheidc  Ver- 

kondigers van  het  Euangelie  ,  omtrent  het  jaar  75-4. 
van  de  Vriezen  gedoodt  is  :  waar  van  daan  Dockinga  den 
toenaam  gekregen  heeft  by  St.  Bonifacius,  {AdS.  Bonifacium) 
gelyk  Sibrandus  verhaalt  in  het  leven  van  den  H.  Frede- 
ricus.  Matthj:us Parifienfis  noemt  het /^of^^*?»?,  waar  omtrent 
Bonifacius  gedoodt  is.  Het  perkamenteboek  van  Utrecht 
DOC  KINGEN  (gelyk  het  dus  ook  M.  Stoke  noemt)  en 
telt  het  onder  de  fteden  van  Oort-Frieslandt  in  den  jaare 
1227.  De  Heeren  van  IVerum  hebben  bvna  altydt 
DOKKUM  gefchreven,  zeer  zelden  DOKKÏNGE,  en 

zeggen  dat  'er  ge  wee  ft  is  eene  Abdye  van  de  order  der 
PritmoKjlreiten.  Deze  ftadt  is  nu  zoo  aanzienlyk  eu  welva- 

rende niet ,  alsze  weleer  geweeft  is  ;  behoud  echter  noch 
de  vyfde  plaats  onder  de  Steden  van  Vrieslandt  aan  deezen 
kant  de  Laiiwcrs  ;  en  legt  i;  myl  van  den  oever  van  dit 
water, aan  allen  kanten  in  eenenzeer  vruchtbaren  grondt. 
DOCKUM,  DOCCUM,  DOKKUM,  eene 

Stadt  in  Vrieslandt.,  onder  deGrieteny  van  Oujl-Dongerdeel., 
in  't  quartier  Oojlergoo  :  legt  vyf  groote  mylen  van  Gronin- 

gen; ^'^  van  Leeuwarden,  zeven  van  Franeker.  Heeft  in 
't  Zuid-Ooften  de  Dantumer-woldcn in't  Ooften  de  Grie- 
tenye  Collumerlandt ,  in  't  Wellen  de  Grictenye  IVeJl- 
Dongerdeel ,  en  in  't  Noorden  Oojl-Dongerdeel.  In  het 
Weften  van  Dockum  loopt  de  Rivier  Ee  naar  Leeuwarden  ; 
zie  op  EE.  Het  is  eene  zeer  oude  ftadt  ,  omtrent  het 
jaar  240  van  Ubbo  ,  Prins  van  Vrieslandt,  begonnen  te  bou- 

i.y«e  wen  ,  doch  in  den  aanvang  alleen  een  Kafteel  geweeft 
lyr.en  Dockenburg  geraamt ;  zie  DOCKENBURG.  Deze  ftadt 

Dockum  is  inzonderheit  bekent  geworden  ten  tyde  van 
Bonifacius,  eerften  AartsbiJJchop  van Mentz,  en  tweeden  van 
Utrecht ,  in  Vrieslandt  komende,  om  daar  het  Euange- 

lie te  prediken  ,  van  de  ongelovige  Vriezen  doodtgeflagen 
wierd,  nevens  veele  der  zynen,  in  het  jaar  75-2,  of  75-5-. 
Dockum  is  een  der  oudfte  fteden  van  't  landt  (zegt  P. 
Brugman')  waar  van  in  het  leven  van  den  H.  Bonifacius  , 

O.  HoLl.  eeTÜen  BiJJ'chop  vanMents,  gewaagt  word,  dien  men  wil 
J^''J-il-  (Jat  daar  Martelaar  zou  geworden  zyn  ,  terwyl  hy  bezig 

was  om  d'  Ingezetenen  van  Dockum  het  Euangelie  te  ver- 
kondigen. Dit  zou  gefchiedt  zyn  in't  jaar  95-)-.  vyf  jaaren 

na  dat  deze  Bonifacius,  Pipin,  Vader  van  Keizer  Karei  den 
Grooten  ,  in  de  ftadt  SoiJJons ,  in  't  jaar  75-0.  tot  Koning  van 
Vrankryk gcz2.\ii  had ,  als  hy  te  vooren  ,  met  kennilFc  van  den 
Paus  Zacharis,  Koning  Childerik  den  voet  geligt  ,  en  in 
een  kloofter  geftoken  hadde,  gelyk  aangeteekent  ftaat  in 
Compend.  Roberti  Gaguini  fuper  Francorum  ge/lis  in  vita  Caroli 
(mihi  jol.  47).  y  alii.  Dat  deze  Bonifacius  met  eenen 
Dobanus,  en  meer  andere  Geeftelyken ,  totfi  in  getal  ,  op 
denójunius  75-3.  te  Dockinga  vermoort  zoude  zyn,  fchryft 
Chrijliaan  Scotanus.  Men  houd  het  ook  daar  voor  ,  dat 
Dockum  toen  noch  maar  een  dorp  was ,  Dockingaf^t\\tx.t\\. 
Gedurende  de  Gclderfche  en  Burgundifche  oorlogen  in 
Vrieslandt,  hebben  de  eerftgenoemden ,  in't  jaar  25-15-.  deze 
Stadt,  zonder  flag  of  ftoot,  ingekregen  :  omdat  het  daarbin- 

nen leggende  Guarnizoen  ,  ziende  eene  groote  vyandtlyke 
magt,  en  de  plaats  flecht  voorzien,  zoo  van  fortificatie 
als  noodtwendige  behoeften ,  het  terftont  opgaf:  maar  in 

het  jolgende  jaar  15-16.  vi\Q.xè,  Dockum  van  de  Burgundifchen weêr_ verovert  ,  doch  al  mede  zonder  eenige  tegenweer, 
vermits  de  Gelderfchen  op  hunne  aankomft  wechgeloopen 
waren  ;  die  ,  in  't  jaar  15-17.  met  hulp  van  eenige  Vriefche benden  ,  andermaal Z^of^««z  aantaftten  ,  en,  na  eene  bele- 
geringe  van  zes  weeken 
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dam.  Alkmaar  ,  Hoorn,  Enkhuizen  ,  Medenblik,  en  Schagen 
gezonden  ,  en  ernllig  verzocht  hadde,  om  de  Belegeraars 
eeuigen  voorraadt  te  befcharten.    Maar  in  het  jaar  i5'23. 
heeft  Jan  van  H'aJJi^naar,  te  vooren  door  de  Gelderfchen  ge- 

vangen,   en  in  eene  kouw  gelloten,  doch,  los  geraakt , 
Veldtheer   van    Keizer   Karei  in   Vrieslandt  geworden, 
Dockum  op  niew  aangetaft,   den  ftroom  door 't  leggen 
van   eenen  dwarsdyk  geftopt  ,   alle  andere  toe-  en  uit- 

gangen naar  en  uit  de  ftadt  opgegraaven.    De  Gelderfchen  jj^f^ 
poogden  'er  wel  volk  binnen  te  brengen  ,  doch  vruchte- ^j^j; 
loos :  door  't  grof  gefchut  raakte  brefte  in  de  wallen  ,  en  " zoo  veele  menfchen  doodt,  dat,  als  de  ftorm  zou  aangaan, 
die  van  binnen  zich ,  vermits  zy  geen  ontzet  te  wach- 

ten hadden,  na  een  beleg  van  drie  weeken,  overgaven. 
Van  dien  tydt  af  is  Dockum  ,   tot  de  Nederlaiidtfche  be- 

roerten toe  ,  aan  het  huis  van  Burgundicn  (dat  de  Veften 
liet  ter  neder  werpen)  gebleven.    In  het  jaar  1399.  ten 
tyde  als  Albert  van  Beijeren   Grave  van  Hollandt  was  , 
hadden  de  tegen  hem  opftaandc  Vriezen   Dockum  aange- 

taft en  beftormt  ;    maar  op  de  aankomfte  der  Hollanderen  , 
t"  Am  fier  dam  t'fcheep  gegaan,  vlooden  zy  ylinx  weg.  In 
het  jaar  1411.  liet  Hertog  'Jan  van  Beijeren  Dockum  ver- fterken  tegen  de  Vriezen,  die,    verdeelt  in  Vetkopers  en 
Schieringers  ,  (maar  toen  tegens  Hollandt  vereenigt)  deze 
ftadt   bem-agtigden  :    veele  der  Burgeren  wierden  naar 
Hamburg  en  Lubek  vervoert ,  met  verbodt  van  weder  in 

hun  Vaderlandt  te  komen ,  om  dat  zy  't  met  de  Hollanders 
gehouden  hadden  ;  zulks  duurde  ter  tydt  toe  ,  dat  ze  die 
ftrafte  van  Ballingfchap  met  eene  groote  fomme  geldts 
afkochten.     Naderhandt  ,   onder  de   oorlogen  tegen 
Spanjen  ,  had  zich  Dockum,  nevens  andere  Vriefche  Steden, 
aan  de  zyde  van  den  Staat  en  van  den  Prins  begeeven  , 
wordende  door  den  Grave  van  Hohenloo  ingenomen.  Se-  6ix 
dert  is  deiladt  verfcheide keeren,danaan  de  Staatfche,  dan  631 
aan  deSpaanfche  zyde  geraskt,  en  heeft  niet  weinig  moeten 
lyden.  In  het  jaar  15-82.  deeden  de  Staaten  de  Veften,  door 
de  Burgundifchen- om  verre  geworpen,  weéropmaaken,  en 
de  ftadt  verfterken.  In  't  jaar  1 5-96  wierd  'er  een  Admiraliteis 
Collegie opgerecht ,  dat ,  wegens  byzondere  inzichten ,  voor 

eenige  jaaren  ,  te  Harlingen  is  overgebragt.  In't  huis  van 
Adelen,  te  Sexbierum,  wierd  ,  onder  't  graaven,  een  zeer 

oude  penningk  gevonden  ;  op  d'  eene  zyde  ftonden  deze  '£ep^i woorden  :  Gondobaldus  1.  Adgillus  Filius  :   op  de  andere  winfei 
zyde  ,     Moneta    aurea    Civit.    Doccumenfis    Anno    Dom.  befihr 
V  H'.  XXXIX.  (739.)  Daar  uit  wierd  geoordeelt ,  dat  v.Vru 
Vrieslandt  noch  in  de  achtfte  Eeuwe  van  Koningen  gere-  acht» 
geert  wierd,  en  dat  in  dien  x^ix Dockum  alreedts  eene  ftadt  dt  Ki 
was.    Over  veele  jaaren  heeft  de  Magiftraat  van  Dockum, 
ook  penningen  ,  van  goudt  en  zilver  ,  doen  flaan;  daar 
op  aan  d'  eene  zyde  he:  ftadts  wapen  ftont,   met  helm  en 
fchildt ,  gelyk  't  nu  gevoert  wordt,  en  om  den  randt: Si  Dominus  non  cufiodit  Civitatem  frufira  vigilat  CuflosPf.  127.  litM 
Op  de  andere  zyde.    Obbo  Dux  Frifta  Doccumburg  condidit  Wixfé. 
Anno  2^S.     Ubi  Gondebold  Rex  civitatem  Doccum  Manibus  f- ̂ 9  ■ 
cinxit ,   ̂  Auream  Monetam  cudit  Anno  739.    Mcenia  Doccu-  ̂ '^f!" 
mena  diruta  1414.     Rejiaurata  1419.      Diruta  Anno  1422, 
Reflaurata  15- 16.      Diruta  Anno  15-31       Rejiaurata  15-82 
Sohellicus  verhaalt,  dat,  onder  meer  andere  Prinfl"en  en Heeren  ,  die  Carolus  Magnus  ,  in  dien  vreeftyken  oorlog 
tegen  de  Mauritanen  ,   vergezelfchapten  ,   ook  Gundibald, 
Koning  der  Vriezen,  geweeft  is.     Te  Dockum,  zegtmen  , 
word  bewaart,  en  in  zeer  groote  waarde  gehouden ,  een  ̂ IZj, 

Euangelieboek  >  dat  men  waant  met  d'  eige  handt  van  den  *  jjj 
voorheen  genoemden  AertsbilTchop  Bonifacius  van  Ments 
en  van  Utrecht  gefchreven  te  zyn  ,  te  vooren  IVinfried  ge-  lie^ 
naamt ,  die ,  na  Wilïihrord ,  het  Chriften-gcloof  in  Vrieslandt  winfe. 
predikte  ;  doch  ,  naar  vaft  berecht  ,    is  dit  een  verdicht-  Scotai 
zei.    In  hetjaar  T43Ó.  en  noch  daarna,  gebruikte  Dockum  Bejch. 
een  zegel  op  de  brieven  ,   daar  in  eene  groote  Kerk  met  vFru< 
drie  toorens  ftont  ;   boven  de  Kerk  vertoonden  zich  /.14c 
Zon  ,  Maan  ,  en  Sterren  ,  met  deze  woorden  Sigillum 
Majus  Civitatis  Doccumenfis. 
Omtrent  een  half  nur  gaans  ten  Zuid-Ooften  van 

Dockum  ,  lag  een  Vrydhof  van  't  Bagyne-Kloofter  Sion , 
genaamt  Sions-berg  :  hier  plagtmen  om  't  Kloofter  in Proceffie  een  waflen  Mariënbeeldt  om  te  draagen  op 
Palmzondag,  met  eenen  wonder  grooten  toeloop  van 
menfchen  ,  zoo  dat  'er  dikwyls  te  Dockum  geen  broodt 
noch  bier  voor  de  menigte  was  te  bekoomen.  Men  offer- 

de daar  voornamelyk  wafch  en  vlas.  Daar  op  hadmen 
een  fpreekwoordt ;  Onze  Lieve  Vrouwe  van  ten  Berg  heeft  al 
zoo  lief  vlas  als  garen.  De  ganfche  hiftorie  der  martelarye 
van  den  Biftchop  Bonifacius  mtt  zyne  Medgezellen  ,  heb- 

ben wy  boven  op  zynen  naam  omftandig  verhaalt  ,  daar 
ze  kan  worden  nagezien. 
DODEWERT ,  by  anderen  DODEWAERT ,  een  Dorp 

onder  Gelderlandt  in  de  Neder-Betuwe.    Toen  in  het  jaar 

15-47.  c*^"^  fchattinge  van  75-000  guldens  over  Gelderlandt 
de  daar  'binnen  zynde  900  ew  Zutphen  yfz,%  geftelt,  wierd  het  Quartier  v^in  Nicwmee- 
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rcK,  een  der  vicrQunrticren  van  dat  Vorftendom ,  daar  in 

op  24342  guldens  gclcliat:  tot  die  lom  molt  de  O  verheutvje 
beta;ilcn  3896  guldens  en/ZW  gelyke  3896guldens  ; 

dc  Kederbetuvje  4383  guldens  ;  Ttekr-H^aardt  5844  gul- 
dens ;  Bommelerwaardt  3400  guldens  ;  behalvcn  het  Ryk 

van  NicwmcegcK  zell's.  De  4383.  van  de  Nederbciuwe  om- 
gcflagen  over  de  18  Dorpen  van  dat  gedeelte, quam  Dude- 
wert  t'zamen  met  Uycn ,  daarin  op  293  guldens  lo  üuivers 
8;  penning  te  ftaan. 

D  O  D  D  E  N  D  A  A  L ;  zie  DORDENDA AL. 
DÜDINS-LANE.  Lane  is  by  de  l^<riezen  eenc  byzon- 

dere  weg,  die  naar  iemants  woning  of  hofftede  toeloopt, 
ofwel  naar  een  Kerk,  of  naar  eene  plaats  van  cenig  inge- 

,  zctenen,  waar  van  dezelve  gemeenlyk  een  bynaam  krygt: 
als  Borg-lane Kcrk-lanc Düdens-Lme  Die  hier  gcmccnt 
wordt ,  is ,  volgens  her  geen  Aleidt,  V  oogdeüe  van  Hollandt, 
zegt  in  haren  Giftbrief  van  het  jaar  1260.  niet  ver  van 
Leiden  gcweeft. 
DODONyEUS,C REMBERTUS  )  genoeg  bekent , 

endoor  zyn  groot Kruiatboek  vermaart ,  is  gewecli  Genees- 
meeiier  van  Keizer  JMaximiliaa» en  Kudolph  den  //.  Hy 

wicrd  tot  JMedicwa:  l'rufejjur  te  Leiden  in  't  jaar  15-82  be- 
roepen; aanvaardde  het  in  December  1582.  Storf  den  10 

Maert  i^'S^.  in  't  68  jaar  zyns  ouderdoms  ;  hy  was  te 
Mechclcn  den  29  Junius  1517.  geboren. 
DOES,  een  vermaart  Slot  of  Huis  onder  Rynlandt  in 

Ilullandt,  dus  geheten  naar  een  daar  voorby  vlietend  wa- 
ter. De  vermaarde  üüHz.aas^  Hecren  van  Noordtwyk enz. 

voeren 'er  hunnen  naam  van.  Het  is  300  jaaren  lang,  tot 
op  den  aanvangk  van  de  XVIIEeuwe,  de  refidentieplaats 
van  de  Edelen  van  der  Does  geweeft  ;  het  legt  in  Leider- 

dorp: de  laattle  bezitter  was  Jonker  Pietcr  van  der  Does., 
Acimiraal  van  Hollandt  ,  overleden  in 't  jaar  15-99.  van wien  Itraks  breeder.  Het  is  daar  na  aan  de  Heeren  van 
Matcnés  gekomen. 
DOES,  de  DOES,  cene  Rivier;  zy  is  de  derde 

fpruit,  welke  een  groot  halfuur  Van  Leiden  uit  den  /</?y» 
uitwatert;  van  Z,e.'«Vrrf'ö;-£>  zich  Itrekkende  door  deHeerlyk- 
heir  Alkemade ,  en  EJjelikker  IVuptdt  tot  in  dc  WydeAa.,  daar 
ze  den  toevloedt  van  de  Heymans  vjcteri-nge  ontfangt  ,  ge- 
üelt  voor  eene  \ ier dc  Ryx/pruit ,  komende  omtrent  Alphcn 
uit  den  Rhyn door  IVoubrugge mede  tot  in  de  14'yde  Aa\ 
daar  zich  vermengende  met  de  Does.,  doorloopt  ze  deBra- 
ferr.cr-  en  Oude  uieeieringe,  tot  aan  den  Duykerhoek  (anders 
Ruygenhoek)  door't  Z-«4^iT/i?^r,  haren  loop  neemende  naar Pelanen  en  Sancrkolk.  Van  deze  Rynfprank  heeft  het  oudt 
Adelyk  Stamhuis,  het  Huis  ter  L>ow,zynen  naam  ontfan- 
gen  ;  het  is  op  den  hoek  van  deze  uitwateringe  gebouwt, 
en  ccnige  eeuwen  lang  van  dat  Geflacht  bezeten. 
DOES,  ( PIETER  van  der)  Admiraal  van  Hollandt.  Hy 

wierd  in  't  jaar  15-99.  van  den  Staat  met  eene  Vloot  uit- 
gezonden: aan  de  Karabtfche  Eilanden  tradt  hy  te  lande; 

veroverde  aldaar  vier  Kalteelen,  en  twee  Steden;  de  Ka- 
fteelcn  liet  hy  fpringen,  de  Steden  in  brandt  fteeken,  met 

den  buit  ging  hy  t'fcheep,  en  zondt  de  helft  van  dc  Vloot 
naar  'c  Va.dcrlandt:  met  de  relf  zeilde  hy  naar  hetEilandt 
St.  Thomas.,  daar  veroverde  hy  de  Siadt  Pavoifan,  vanPor- 
tugefen  bewoont:  de  quaade  lucht  van  dat  Eilandt, leggen- 

de onder  de ./ï:^«.-;fC6Zyrti?/,  langs  de  kuft  van  Ginnea., 
was  zeer  fchadelyk  voor  de  Nederlanders doodelyk:  dc 

Kiifim"  hSiie.  verwekte  onder  hen  eene  befmettelyke 
dejcr. 
uijric. 

ziekte,  die  dcmeeften  vai  't volk , Officieren  en  foldaten, 
en  onder  hen  den  Admiraal.,  wegrukte;  de  overigen  C]ua- 
men  hier  weder  te  lande  ,  met  meer  eere  dan  voordeel 
voor  de  Republyk. 
DOES;  (JOHAN,  GEORG  ,  FRANCOIS to;^  ̂ /^r) 

zie  op  DOUSA  (JANUS,  enz.) 
D«R«ji     DOESBURGH  ,dit  is  voor  dezen  een  flerk  Steedtjcn  in 
Wfl/e».  Nederlandt  gavitcïi:  het  legt  in  't  Wederdeel  van 't  Graaf Ctogr, fchap  Zul f ben.,  omtrent  drie  uuren  van  de  Stadt  ,  daar  dc 

oude  Tjlel  in  den  Tjj'el  valt.  Jichalven  de  lladt  Zutphen.,  zyn 
'er  in  dit  Graaffchap  noch  vier  mindere  Iteeden  ,  gerech- 
tigt  om  te  llen-!mcn  in  de  Vergaderingc  van  de  Staten  dezes 
Quartiers;  namelyk  Doesburg.,  Detitecom.,  Lochern  cn  Grol. 

j  ̂  ,  Onder  het  Richteratnpt  van  Doesburg  in  't  byzonder  ,  be- 
hoort  het  Kei  lpel  Angcrloo  ,  met  d^  Inheemfchen  en  Buiten- 
heemfcben  ;  Latiirrt  met  de  Geërfden  ;  Drenjpt  en  Keppel 
met  de  Geërfden.  Doesburg  is  zeer  oudt  en  al  voor  Chrillus 
geboorte  bekent  gcweel!:.  De  Onderzoekers  der  Oudtheit 
Hellen  buiten  twyfel  ,dat  de  houwer  van  deze  Stadt  Drufus 
Nero  is  geweclt  ,  Stiefzoon  van  Keizer  Aiigujïus  ,  wiens 
Veldtoverfle  hy  in  dcic  landen  was :  ook  dat  het  van  of 
naar  hem  (omtrent  13  jaaren  voor  ChriÜus  geboorte) 
Z>r»/i/j  üar^ff/ gcnaamt  zou  zyn  geweeft,  't  welk  met  der 

Meander  tydt,  van  Drufus-  of  Drocfus-burgt  (met  uitlatinge  van  de 
^niiq.  harde  R)  verandert  is  in  Doesburg.  Niet  weinig  word  het 
<^irm.  gcrtyft  door  den  Roornfchen  Hiiloryfchryver  Lu'cius  Florus ^ fap.  3.  die  zegt  dat  Dmfns ,  op  de  Rivieren  dc  Alaas ,  Elve ,  tf^efer , 
•'.vt«.  en  den  Rhyn ,  meer  dan  vyftig  Kalkelen ,  of  Burgtcn  heeft 
''.Mr'  bouwen:  waar  onder  waarfchynlyk  Drufus-burg ,  nu 
p'"t\^  rV^^rf''  ë^weelf  is ,  aan  den  kant  van  den  Rhyn  en  de 
Li'Jr'us         ̂ ^"f""^"^  of  den  ijel^  gebouwt.    Doesburg  legï  op 
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DOE 
den  Ouden  en  Nievjen  TJffel  (Foffa  Drujiana)  van  hem  doen  Ui.  4, 
graaven,  van  Tffeloort  af  tot  aan  Doesburg.,  daar  deze  niewe  cap.  ii, 
in  den  ouden  Tfjel  loopt,  dan  voort  t'zamen  voorby Zwü/t»  Hijior. 
langs  Overyffel  tot  in  de  Zuiderzee.  Van  oudts  is  Doesburg 
een  der  vi-ije  llanfe-Sleden  geweeft  ;  heeft  zeer  wcelige 
Wei- en  Bouwlanden ,  welke  van  den  Veluwfchen  kant, 
omtrent  een  halfuur  buiten  de  Stadt ,  ftrekken  tot  aan  een 
gebergte,  dat  met  een  zeer  vennaakelyk  Bofch  bewalfen 
is.  De  S.  Martens  Kerk  binnen  Doesburg  heeft  eerll  aan  de 
Saltpoort  geflaan  ,  nevens  dc  wal  ;  in  de  Oude  Handf- 
veften  word  ze  dc  Moederkerk  geheten  ;  hare  oudtheit  i$ 
onbekent;  maar  dit  kundig,  dat  ze  in  het  jaar  1340.  door 
eenen  geweldigen  waterliorm ,  met  een  gedeelte  der  Stadt, 

weggefpoclt  is:  daar  na  is 'er  weer  cene  andere,  maar  die- 
per fteêwaarts  in,  gebouwt,  noch  in  wezen  ,  cn  met  eenen 

zeer  hoogen  toorcn  verfiert.  Dc  Commandeur  van  het 
Duitjehen  ,  binnen  L/^w^? ,  was  voortyds  verpligt  aldaar 
den  kerkendienlt  waar  te  neemen,  of,  in  zyne  plaatze  en 

t'zyneu  kollen,  iemant  van  die  Ordre  tefchikken;  welk 
recht  aan  deze  Ridders  gekomen  was  van  de  Kloofter- 
heeren  te  Bethlehem  ,  een  der  oudfte  Conventen  in  het 
Graaffchsp  Zutfen.  Gedachte  kerk  en  tooren  is  twee- 

maal zeer  door  het  vuur  gefchonden  ;   ccrll  in  het  jaar 

Celderf. 

1483.  daar  na  in  'tjaar  I5'I7.    De  tweede  kerk  flaat  aan  gefchud. 
l.D.f. 

t  Gallhuis.  Behalven  de  Kloofters  S.  Maria  op  denGrave, 
en  S.  Katharina  op  den  Berg  ,  beide  Bagyne-convcnten  , 
(waar  van  't  laatlte  I3-86.  uiigezondert  het  kcrkjen,  door 
de  Engeljche  Soldaten  afgebrandt  wierd)  was 'er  noch  het 
ryke  Broederenhuis  voor  de  Jorijlen  (daar  eene  trefFclyke 
Bibliotheek  in  was,  door  dc  Leicefierfe  foldaaten  opentlyk 
op  de  merkt  verbrandt  )cn  daar  by  het  arme  Broederenhuis ; 
dus  genaamt,  omdat  het  geringe  inkomlten  had.  Deeze 
Broeders  maakten  hun  werk  van  de  Vrye  konften  te  ke- 

ren, in  de  toen  vermaarde  Latynfchefchoole  dezer  Stadt; 

te  niet  gegaan  in 'tjaar  1466.  door  het  verhuizen  der  Leer- 
lingen, wegens  den  wrevelig  gevocrden  oorlog  tuflchen 

Hertog  Adolf  vanGelder  cn  dien  van  Kleef.  In  de  voorlede  idem 
XVII  ceuwe  is  hier  weer  eenc  Latynfche  fchool  opge-  Poman, 
recht.    Hier  is  ook  een  Gafthuis  voor  vreemde  armen , /ö/.  71. 
een  ander  voor  oude  en  gebrekkelyke  lieden,  een  Wedu-  Haffeit 

wenhuis  ,  en  een  Weeshuis  &c.    De  zeer  treffelyke  en  a'^li- 
Oude  Burgt  van  Drufus  Nero  heeft  Hertog  Karei  van  Gelder  Gelr. 
ter  aarde  toe  laaten  afbreeken,in  het  jaar  15-22.  en  een  an-  /"«i-i68, 
der  Slot  opgeworpen  ,dat  15-37-  in  eenen  oploop  der  Bur- 

geren, vermits  Karei  door  flimme  gangen  Gelderlandt  on- 
der Frankryk  zocht  te  brengen  ,  ter  neêr  gefmeten  is ,  om 

die  bril  niet  op  hunne  neuzen  te  hebben.  Onder  het  over- 
hoop werpen  vondtmen'er  eenen  Romeinfchen  muurbree- 

ker,  en  zeer  oude  muntflukken.    Op  het  goetvinden  der 
Heeren  Staten  en  Prins  /Wö/^r/V/,  wierden  de  (leene  muuren 
der  Stadt  afgebroken,  en  verandert  in  eenen  vaften  en  fchoo- 
nen  aarden  wal.   In  het  jaar  844.  hebben  de  Noormannen  j^^.,,, 
cnDeencn,  met  eene  Scheepsvloot  afgekomen,  Doesburg  pontarir 
ingenomen,  en  ter  zyden  van  de  Stadt  een  Blokhuis  ge-  ibid. 
maakt,  om  daar  te  vetbly ven ; maar  zich  te  zeergeprangt, 
en  door  het  krygsheir  van  Koning  Carolus  Krafjus  inge- 
toomt  vindende  ,  zyn  zy  het  volgende  jaar  weer  ver- 

trokken.   Die  voorgeeven  dat  Doesburg  in  't  jaar  1300.  :Brau-uf. 
noch  gcene  iladt  zou  zyn  geweeft,  worden  klaar  van  on-  chron. 
kunde  overtuigt  met  de  privilegiën  aan  ZJöf'iZ'ar^  van  Hertog  fil,  ï'^l, 
Otto  den  II L  in  'tjaar  1231.  en  1237.  gegeevcn  ,  daar  in 
het  eene  Stadt  genoemt  wordt.  Ook  is 'er  al  van  zeer  ou- 

de tyden  af  een  Richterampt  ,  beflaande  in  eenige  Dor- 
pen ,  namelyk  Angcrloo.,  Drempt  en  Oldenkloojler .,  toege- 

voegt.  In  den  oorlog  tulTchen  Reinald ,Hcnog  van  Gelder, 
en  zynen  broeder  Edtiard,  is  Doesburg  in  'tjaar  I3f5'.  over 
en  weer  gegaan.    De  Doesburgers  verbonden  zich  ook  met 
Adolph  van  Gelder  in  den  oorlog  tegen  den  Hertog  zynen 
Vader  ,  maar  't  bcquam  hen  niet  wel  :  want  in  het  jaar 
14  .  .  wierd  de  poort  door  verraadt  voor  de  Kleeffchen 
geopent  ,  en  de  Stadt  van  hen  zeer  leelyk  mishandelt. 
Meer  dan  eens  heeft  Doesburg  onder  het  Burgundifch  kruis 
moeten  zuchten.    In  het  jaar  15-05'.  wicrd  de  Stadt  ge- 

dwongen zich  over  te  geeven  aan  Koning  Philips  den  /. 
Daar  na  desgelyks  aan  Philips  den  II.    In  het  jaar  15-68. 
heeft  de  Magiftraat  aldaar,  uit  fchrik  voor  Duc  d'Albaas 
wreedheit,  ook  by  hem  in  quaadt  vermoeden,  de  Gere- 

formeerde Leeraars,  die  buiten  de  ftadt  predikten,  gebo- 
den zich  terdont  wech  te  pakken ;  voorts  de  poorten  doen 

fluiten  ,  opdat  niemant  der  Burgeren  hen  mogte  gaan 
hooren;  echter  nam  die  Godtsdienlt  daar  door  niet  dan  tc 

meer  onder  de  ingezetenen  toe.    In  het  jaar  15-72.  wierd  Po"'''"- 
Doesburg  door  Grave  IFiller»  van  den  Berg  ,  zwager  van  ̂   /^'^ 
Prins  W  'illem  denl.  nevens  ineer  andere  Steden  in  Gelderlandt  ̂  
en  Overvffel,  verovert:  doch  noch  in  't  zelfde  jaar, toen 't  ̂ '^^  ' 
Prins  U^illem  wat  begon  tegen  te  loopcn  ,  gaven  zich  dc 
Doesburgers  op  d'  aanKomfte  van  Duc  d'Alba  aan  hem  over.  x^evetitn 
Naderhandt  in  't  jaar  if7ó.  weer  aan  den  Staat  gekomen,  ii^^yf 
quam  het  in  't  jaar  ifSf.  door  verraadt  nochmaals  aan  ~,aniv, 
Spanje» :  maar  het  wierd  15-86.  door  Lcicrfler  belegert  en  enMau- 
gevvonnen  ;    ook  is  het  federt  dien  tydt  aan  den  Staat  ge-  riis, 
bleven.    Prins  Manrits  had  in  't  jaar  1607.  cn  daar  na,  t.DfoJ. 

Hh  i  Does-  jo. 
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Dj,:shuiziccTVcrüCï\a  met  iiogcii Bolwerken  cnRavclyns, 
nevens  ccn  Honriiwcrk  buiten  de  Ospuui  t  ̂   ceue  breede  en 
diepe  graü  rondtoni  ,   omringt  met  een  Contrefcharp , 
maakte  het  bequaam  om  brave  tegenweer  aan  den  vyandt 
te  kunnen  doen.    Maar  t' sedert  de  vrede  tullchen  Svan- 
jftt  en  den  Staat  ,in  't  jaar  164S.  gel]oten,was  alles,  door 
't  verzuimen  van  nodige  rcparatién,  "ieer  vervallen  :  even- 

wel was  door  ordre  van  den  Raadt  van  Staaten  ,ei)  de  waak- 
laamheit  van  Prins // V//t'w  i/f« ///.  \m\  Oranje^  het,  even 

Reid  fol.  voor  de  aankomlle  der  Franfcho'i  in  het  jaar  1672.  wcór  in 
iiS.      volkomen  Ihiat  van  tegenweer  gebragt.    Hy  had  ecnen 
Bo^.^o    dam  in  den  Ouden  7]fcl  doen  leggen  ,  waar  door  het  om- 
B.  fol.Q.  gelegen  landt  vry  diep  onder  water  gezet  had  konnen 

ziB.Jol.  worden,  indien  WYjJ'el  niet  zeer  laag  van  water  ware  gc- 
51.       weell  ,  en  't  vorige  daar  door  van  weinig  of  geen  nut. 

De  Magillraat  was  vlytig  genoeg  om  alles  in  noch  beter 
polluur  van  verdediging  te  breiigcn;het  Magazynwas  wel 
voorzien,  en  de  Bezetting  tamelyk  ilcrk.    Den  6  Junius 
quam  Koning  Lums  de  Xll^.  met  zyn  leger  daar  voor, 
eilchte  deStadt  op, doch  kreeg  een  weigerend  antwoordt. 
Kolonel  verklaarde  voor  Godt  en  de  Magillraat, 
enz.  de  Siadt  tot  den  laatllen  druppel  bloet  toe  te  zullen 
verdedigen.  Op  zyne  aanmaningc  decden  de  Lieutenant 
Kolonel  van  Gf«/,  Majoor  Eyck.,  nevens  de  andere  Offi- 

cieren, ook  de  Leden  van  de  Magillraat ,  dcsgelyks.  Maar 

den  volgenden  dag  rees 'er  ,  wegens  het  hoottgebiedt , 
verfchil  onder  de  Bevelhebbers  :  de  Hceren  Inge  Niew- 
iaKdt,  en  Coutis,  meenden  yder  voor  zich  daar  toe  meert 
gerechtigt  te  zyn.  Door  de  voorzicnigheit  van  de  Magi- 

llraat ,  vermits  Contis  tegen  de  uitfprake  van  den  Krygs- 
raadt  ten  voordecle  van  hge  Niewlandt  geprotelleert  had, 

Vulke».  wierd  het  bemiddelt,  dat  zy  beide  t'zamen  het  gouverne- 
•vcrzi'art  ment  ,  met  onderlinge  kennisgeevinge  ,  zouden  voeren. 
Europa  Ter  zeiver  ftonde  wierd  de  Stadt,door  Konmgklyke  brieven 

aan  den  Krygsraait,  voor. de  tweede  maal  opgeeifcht,  en 
de  brenger  met  de  brieven  ongeopent  weêr  te  rugge  ge- 

zonden. Den  t8  Junius  gingen  de  Vyanden  met  hunne 
approches  (lerk  voort, wierpen  ecnebeukerye  van  12  (luk- 

ken op, onaangezien het  geweldig  fchieten  uit  deStadt,en 
den  19  quam 'er  al  weder  een  Franfihe  Trompetter  uit  naam 
van  den  Marquis  de  Duras Kapitein  van  's  Konings  lyf- 
wacht ,  verzoekende  dat  de  Gouverneur  op  300  paffen  bui- 

ten de  Stadt  by  den  Marquis  wiide  komen,  om  mondeling 
met  hem  ( beider  welllandt  betreffende )  te  fpreeken :  Doch 
kreeg  tot  antwoordt  van  Niewlandt ;  dat  in  deze  gelegen- 
heit  met  den  Marquis,  wiens  Koning  vyandt  was,  in  geen 
gefprek  kon  treeden.  Den  ;|2agmen,  met  het  aanbree- 
ken  van  den  dag,  dat  de  Franfchen  hunne  naderniffen  ter 
iyde  van  den  Pan-oven  begonden  te  openen,  en  daar  eene 
batterye  opwierpen  ,  daar  in  zy  door  het  Gefchut  van  de 
lladt  verhindert  wierden.  De  Magiflraat  drong  aan  om 
uit  te  vallen ,  en  alzoo  den  vyandt  in  het  begin  de  aan- 
naderinge  te  betwiften  ,  daar  zich  veele  dappere  Burgers 
en  V  luchtelingen  gaarne  toe  wilden  laaten  gebruiken ;  ook 
toonden  zich  daar  moedig  toe  de  Burgemeefter  Renfen, 
en  Secretaris  Hrfgen,  hunnen  dienft  ruiterlyk  aan  den  Ko- 

lonel Niewlandt  aanbiedende :  Maar  de  Krygs-Officiers 
antwoordden:  Dat  de  Krygsraadt  oordeelde  de  uitvallen 

fchadelyk  te  zyn,  en  't verre  beter  den  vyandt  met  kleene 
partyen  in  alarm  te  houden,  vermits  in  uitvallende  belle 
en  dappcrile  Ibldaten  in  gevaar  geftelt  wierden;  maar  zoo 
haart  de  Fran[chen  tot  op  de  Contrefcharp  genadert  zouden 
zyn,  dan  wildenzc  hen  eiken  voet  lants  betwirten  ,  en 
handt  aan  handt  vechten.  Ondertuffchen  weeken  de  mee- 
rte  Officieren  en  foldaten  uit  het  Hoornwerk ,  en  de  naart- 

£,  gelegene  Ravel yns ;  klagende  zommigen  dat  ze  in  24,  an- 

i  Sr  'fol  '^^'^^^  4^  uuren  niet  afgelort,  en  daar  door  hunne  bor- ■■^  ■  rten,  wegens  't  gedurig  fchieten,  met  blauwe  builen  opge- loopen  waren.  Toen  droeg  de  Krygsraadt  aan  de  Magi- 
rtraat  voor,  dat 'er  volk  gegeeven  mort  worden  tot  het 
maaken  eencr  Linie  tegen  den  vyandt,  by  't  Houte  wam- 
bais  en  's  landts  Hoornwerk  :  Dat  de  bruggen  van  Com- 

municatie gerepareert  moften  worden  :  Dat ,  in  plaatze  van 
de  ontrtelde  mufquetten,  andere  morten  gelevert  worden. 
De  Magillraat  antwoordde  op  het  eerrte ,  dat  ze  al  voor  twee 
dagen  iian9,cbodeii  hadde  deeze  Linie  met  een  travers,  of 
doorfnyding  te  doen  maaken  ;  maar  dat  de  Krygsraadt 

7ulks  als  onnodig  verworpen  hadt  ;  't  zou  haar' nu  on- 
doenlyk  vallen  eenig  volk  te  beweegen  om  in  't  hectfte 
fpits  te  werken,  dewyl  de  Krygsraadt  het  Houte  wambais, 
buiten  kennille  van  de Magirtraat, had  in  brandt  gertoken, 
•waar  door  een  groot  rak  van  de  Pali/faden  vernielt  was, 
cn  de  gravers  nu  bloot  zouden  moeten  rtaan  :  doch  wirt 
de  Krygsraadt  haar  eenig  volk  te  befchaaren  ,  zy  wilden 
't  een  goed  loon  geeven ;  beloofden  zulks  ook  op  het  twee- 

de; het  derde  rtont  aan  den  Krygsraadt,  die  de  mufquet- 
ten uit  het  Magazyn  kon  laaten  haaien.  Ondertuflchen 

droeg  de  Magirtraat  ook  aan  den  Commandeur  Niewlandt 
voor ,  het  gevaar  der  Stadt  door  het  verlaaten  der  gedach- 

te porten  :  die  daar  op  antwoordde  ,  dat  hy  geen  gebiedt 
meer  over  de  foldaaten  had,  omdat  ze  niet  wilden  vech- 

ten.  Als  hem  daar  op  gevraagt  wierd  j  of  by  dan  zyn  ra- 

Idem Valken. 
ihid. 

Sylvii 
"vervolg 

op  Aitz. D. 

260. Valken, 
-veruart 
Europa 

f.  492 

iJem 
raken. 
ibid. 

Sylv. ibid.vc 

D  O  Ë 

pier  niet  kon  gebruiken  ?  liet  hy  zich  weêr  honren  ;  het 
was  een  algemeen  quaadt  ,  en  kon  daarom  niet  gellraft 
worden.  '1'oen  de  C^ummandeur  Coutis  daar  over  aange- 
fproken  w  ierd ,  zei  hy  ;  hy  v;ou  zich  die  zaak  niet  aan- 

trekken ,  als  die  niets  tc  zeggen  had.  Middelerwyl  rot- 
teden  een  deel  wyven  cn  ongewapende  mannen  by  een, 
op  den  wal  komende , riepen  zy,dat  ze  by  zulk  eene  fltch- 
te  gelleltenilfe  van  zaaken  zouden  overrompelt,  en  alle 
vermoordt  konnen  worden  ;cn dat  men  dieshalven  de  rtadt 
op  goede  conditiën  mort  overgecven.  Het  Krygsvolk 
kreet  dit  voor  oproer  uit ,  cn  dat  het  een  rtuk  van  groot 

gevolg  was,  zonder  dat  het 'er  iets  tegen  deedt  :  echter 
dreven  de  Burgemecftcrs  hen  van  de  wallen  af,  en  bewo- 

gen de  onwillig  gcwordene  burgers  het  geweer  weder  op 
te  vatten.  In  plaatze  dat  zulks  den  foldaten  hadde  beho- 

ren aan  te  moedigen,  riepen  die  van  den  Majoor  La  Noy 
dat  ze  niet  meer  wilden  vechten.  De  onlullen  vermeer- 

derden ,  die  van  het  Krygsvolk  gevoedt  wierden.  De 
eedt,van  totden  laatrten  bloedtdruppel  toe  te  willen  vech- 

ten, was  al  vcrgeeten.  Lenigen  der  Bezettinge  ftakcii 
witte  Vaancn  op  den  wa!,  die  twee  der  Burgeren  afruk- 

ten cn  in  rtukken  fcheurden.  Kortom  ,  Inge  Niewlandt 
oordeelde  de  rtadt  niet  langer  houwbaar.  Men  maakte  ia 

den  Krygsraadt  een  ontwerp  nopens  d'Artykelcn  der  over- 
gave, terwyle  byna  alle  poften  van  Officieren  en  foldaa- 

ten verlaten  wierden.  Vermits  nu  de  Magirtraat  vreefdc 
dat  de  Krygsraadt  afzonderlyk  zou  mogen  tot  verdrag 
treeden,  met  uitfluitinge  van  de  Burgerye  ,  zondt  ze  den 
Burgemeerter  Httygen  af,  om  in  den  naam  van  de  Stadt  de 
Capitulatie  ,  of  't  maaken  van  Verdragsartykelen,  by  te 
woonen.  Daar  op  traden  Ritmeerter  y-/fe«7;y^cr/f,  nevens 
Kapitein  Lö^/ezü)'^  van  Brakel ,  als  Afgezondenen  uit  den 
Krygsraadt, met  Burgemeefter //«y^i'w  van  wegen  de  rtadt, 
naar  het  vyandtlyk  leger:  zy  wierden  by  den  Hertog  van 

EnguieK,  zoon  vaii  den  Prins  van  Conde'.,  gebragt,  die  den 
Officieren,  op  hun  ontwerp  en  voordragt  van  capitulatie» 
genoeg  te  kennen  gaf,  dat  xq  Krygsgevangenen  inolten  wor- 

den :  En  vermits  van  de  Magirtraat  noch  geene  artykelen 
beraamt  waren  ,  zei  de  Hertog  tegen  den  Burgcmeefter 
Huygen.,  hy  ZOU  naar  de  Stadt  keeren ,  doch  moll  binnen 
een  uur  wederkomen.  Deze  Heer  fnelde  derwaarts  ,  en 
in  aller  haaft  wierden  eenige  Verdragsbedingen  opgeftelt, 
waar  mede  zich  de  Burgemeefters  Renfen  en  Hnygen  naar 
het  Franfch  Leger  begaven.  Zy  bedongen  voor  de  Stadt 

vrye  oefeninge  van  Religie;  't  behouden  van  hunne  Pii- vilegiën ,  die  zy  genoten  hadden  zoo  lang  zy  onder  de 
Staten  Generaal  geweeft  waren  :  dat  d'  In woonders  en  V  luch- 

telingen zouden  blyven,  en  behouden  den  eigendom  hun- 
ner goederen  ,  en  de  rtadt  van  plonderinge  bevrydt  zyn. 

De  Krygsmagt  verkreeg  maar  alleen  dit:  „  Koning-wW- 
„  lende  aanncemendc  fubmiffie  des  guarnizoens  \znDoes- 
„  burg  heeft  goet  gevonden  aan  de  Commandanten,  Offi- 
„  eieren,  en  Soldaaten  te  accordeeren , dat  ze  zouden  zyn 
,,  Prifonniers  de  Guerre  ̂ mits  dut  le  belooven  de  ftadtsPoor- 
„  ten  met  de  aankomfte  van  den  dag  over  te  leveren.  Ge- 
„  daan  in  't  veldt  voor  Doesbtirg  den  21  Junius  1672.  ge- 
„  tekent  De  Louvois.  Toen  de  Burgemeerter  Huygcn  de 
artykelen  van  de  overgave  der  ftadt  i^ow^ar^,  na  de  onder- 
tekeninge,  voor  Koning  Louis  bragt,  verzekerde  hem  zyne 
Majefleit  in  eigen  perfoon  de  nakominge  en  handthavinge 
van  alle  de  artykelen  in  de  Capitulatie  begrepen  :  Maar  hoe 
ze  gehouden  zyn,  hebben  de  Burgers  beft  gevoelt.  Ritmee- 

rter Heemskerk  reedt  tuffchen  eea  trop  Franfche  Ruiters 
mede  naar  den  Koning;  en  hy  wierd  met  alle  zyne  goede- 

ren vry  van  't  Prifon  de  Gtterre,  of  ' t  Krygsgevangens  recht  ̂  
verklaart  ;  onder  voorwendinge  dat  hy  t  aangezicht  des 
Konings  gezien  hadde.  Dus  ging  de  llerke  en  van  alles 
wel  voorziene  Stadt  Doesburg  over  ,  daar  noch  geen  ge- 
welt  op  gedaan  was  ,  dan  alleen  met  anderhal  ven  dag 
fchietens ,  buiten  allen  noodt.  De  Bezetting  bertont 
in  ruim  3foo  mannen  ,  die  alle  krygsgevangens  bleven. 
Daar  door  leedt  de  Staat  niet  alleen  groote  fchade  wegens 

't  verlies  van  deze  zoo  rterke  Verting  ,  maar  ook  door  't 
verlies,  immers  d' afbreuk,  van  hunne  krygsmagt, door  't 
miffen  van  zoo  veel  manfchap.  Hoe  de  Roomfch-Ka- 
tholyken  terrtondt  het  hooft  oprtaken  tegen  de  Onroom- 
fchen,hun  de  Kerke  ontweldigden ;  veele  buitenfpoorighe- 
den  bedreven;  Koning  Louis  den  burger  al  yliiix  tot  het 
rantfoeneeren  van  hunne  Klokken  ,  't  Gefchut  ,  Koper, 
Tin  ,  &c.  dwong  ,  hen  van  tydt  tot  tydt  groote  fom- 
men  geldts  deed  afperffen  ;  en  meer  andere  zwaare  laf- 
ten  hun  overgekomen  ,  kan  men  by  andere  Schryvers 
vinden  :  ook  dat  hy'er  qualyk  anderhalf  jaar  Heer  over 
was,  en  Doesburg  ZOO  ligt  als  hy  het  gewonnen  had, 
neffens  alle  zyne  andere  Veroveringen  in  de  Nederlan- 

den ,  heeft  moeten  verlaaten.  De  Militie.,  of  de  Hoofden 
van  die  daar  binnen  gelegen  hadden ,  zochten  de  fchuldt 
van  de7.e  zoo  haartige  en  fchandige  overgave  op  de  Magi- 

rtraat en  Burgerye  te  fchuiven  ;  maar  die  hebben  zich  opent- 
lyk  verdeedigt.  Enwaarlyk,  of  fchoon  de  Magiftraar  en 
Burgcry  zich  niet  naar  behooren  in  hunnen  pligt  mogtcn 
gedraagen  hebben  ,  zoo  was  immers  eene  Bezetting  van 
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meer  dan  35-00  mannen  bequaam  en magtig genoeg,  indien 
te  dc  befcherminge  met  ernllgcmcenthadde  om  eene  handt 

vol  burgers,  zoo  weinige  wecrbaare  mannen  uitmakende  , 
te  bedwingen.  Nopende  meer  aaiimerkelykheden  tuffchcn 
Burgemeelter  Huygen  en  hge  Ntewlandt^  zie  de  Sciiryvcrs 

op  den  kant  aangewezen.  In  het  begin  van  de  belcgerin- 
ge  bleven  van  den  vyandt,  Meffieurs  ikZar^/w^,  Mailt  re  de 
Camp  van  't  Koningklyk  regiment,  en  toekomende  Gou- 

verneur van  iVw^^^r/l;  iSo?<ry,  een  Switferfch  Kapitein  ,  en 
Sr.  de  üyen.,  aangeftelt  tot  Gouverneur  \ix\  Mmchand.  De 
Franfchen,Z)ö^;^»rg-  dus  ligt  gekregen  hebbende,  fpotteden 
zelfs  met  de  zoo  fchielyke  overgave  van  zoo  fterken  ftadt , 
zeggende  fchimpswyze  ,  fpeelende  op  de  naamen  van  de 
daar  voor  geblevene  Meffieurs,  Soury ^  en 
dat  de  winlt  van  die  ftadt  niet  meer  gekoft  had  dan  een 
Svjaluvje.,  een  Muys ,  en  een  Gans. 
DOESBURG,  DUISBURCH.  Kchtx  Lotharius  de 

II.  heeft  in  den  jaarc  1134.  twee  talenten  jaarlyks  (een 
Talent  beliep  by  de  Ouden  1800  Keizers  guldens)  toege- 

wezen aan  het  Klooüer  te  Elte»,  uit  de  opkomften  van 
DUISBORCH.  De  nabyheit  van  Elte»  en  den  Eltenberf:;  ̂  
doet  ons  byna  gelooven  dat  hier  verltaan  wordt  DOES- 

BURG aan  de  Drufiaanfche  Grift,  niet  Duisberg  aan  den 
Bove»-Rhyn.  Het  eerlte  is  een  Stadt  van  het  Graaffchap 
Zutphe» .,  niet  verre  van  de  vereeniging  van  de  Gnfi  en 
den  TJfel.  Men  gelooft  doorgaans  dat  Drufus  het  zelve 
gefticht,en  den  naam  daar  aan  gegeevcn heeft,  doch  zon- 

der eenigen  grondt  of  getuige.  De  lichtgeloovigheit  heeft 
een  flegt  toeverlaat  in  de  gelykheit  van  de  woorden, 
Drufcnburg  en  DoÉ-j^^rg-;  naardien  DOES  een  woordt  is  van 
Duitfchen  oorfprong,  het  v/elke  ook  aan  andere  plaatzen 
gegeeven  is,  als  by  Leiden,  in  IFeftvrieslandt,  en  elders : 
en  is  deze  benaming,  zoo  veel  ik 'er  van  begrype,een  bui- 

ging van  het  woordt DOEDE,  zynde  een  mans  naam,  by 
de  Vriezen  noch  heden  ten  dage  gebruikelyk  ;  zoodat 
Doesburg  zoo  veel  is  als  D  O  E  D E SB  U  R G.  Dat  nu 
DUISBURG,  het  welk  Regino  verhaalt  dat  in  het  jaar 
884.  van  Noormannen  ingenomen,  en  in  bezit  gehouden 
is,  niet  is  dit  Zutphenfche  Doesburg,  maar  de  Kleefjche  (ladt 
Duisberg,  blykt  daar  uit,  dat  zy  die  een  weinig  te  vooren 
hunne  grenzen  tot  aan  Niewmcegen  uitgebrtidt  hadden, 
gezegt  worden  den  Rhyn  noch  hooger  opgetrokken  te 
zyn. DOESUM 
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een 

Groninger  Ommelanden. 
DOETECHOM  ,  DOETECHEM  ,  DOETECOM, 

een  Steedtje  in  't  Graaffchap  Zutphen ;  zie  DEUTE- COM. 
DOGGERS-ZANDT,  ook  DOGGERS-BANK, 

eene  groote  Bank  of  Zantplaat  in  de  Noordtzee  ,  ten 
Noordweften  van  HoUandt  ,  der  Zuiderzee  en  de  kuiten 
van  Vrieslandt  ;  tuflchen  Engelandt  en  Jutlandi  ,  byna 
Noordweft  en  Zuidwell  uitgeltrekt. 
DOIRNE  ,  DOORNE,  ook  DEURNE,  een 

Brabandtfch  Dorp  in  de  Meijery  van^s  Hertogen-Bofch  onder 
't  quartier  Peellandt.  Toen  voortydts  geheel  Brabandt 
opbrengen  moft  eene  jaarlykfche  fchattinge  van  140000 
guldens  ,  16  fluivers  ,  3  penn.  In  die  fomme  molt  het 
quartier  Peellandt ,  een  der  vier  quartieren  van  gedachte 
Meijerye,  de  fomme  f699  guldens,  10  fluivers,  3  penn. 
draagen  :  die  omgeflagen  over  de  27  of  28  dorpen  van 
dat  quartier  ,  ftont  Donne  ,  t'  zamen  met  VUerden,  op  302 
guldens  ,  12  ftuiv.  9  penn. 
DOLLAART.  Een  Inham  of  Zeeboezem  tuflchen 

Groningerlandt  e\\  Oofl-Vrieslandt.  Zie  op  DULLAART. 
DOMBURG,  eene  fmalle  Stadt,   openen  niet  be- 

•walt,  in  Zeelandt,  op  het  eilandt  H-^alcheren,  derdehalfuur 
van  Middelburg.    Over  den  oorfprongk  dezes  naams  zyn 
verfcheide  gevoelens ;  eenigen  willen  dat  DombtirgzovLhcr- 
komftig  zyn  van  üorr7ini,  of  Domni  burgum ,  dat  WsHeercn- 
hurg.  Anderen,  dat  hier  een  burgl  of  fterkte  gebouwt  is  ge- 
weeft  ,  daaruit  d' om- en  -  ingezetenen  zich  verweerden 
tegens  alle  geweldt  van  quaadwilligen  ,  enz.  en  vermits 
'er  veele duinen  landtwaarts  omleggen  ,  zou  de  naam  van 
Duinburg  ,  allengs  in  Domburg  verbaftert  ,  daar  uit  ont- 
ftaan  zyn.    In  de  handtveften  ,  keuren  ,  en  privilegiën  , 
de  ftadt  Domburg  door  Grave  Floris  den  IF.  gegeeven  , 
word  doorgaans  Duinburg  gevonden.     Deze   Burgt  is 
door  den  tydt  vernielt  ,  en  alleen  noch  in  haar  wapen 
te  zien.    Ten  opzicht  van  haare  oudheit,  is  deze  ftadt 

d'  alleroudfte  ;  maar  ten  opzichte  van  haaren  tcgenwoor- 
digen  ftaat,een  der  allergeringfte ;  doch  weder  ten  aanzien 
van  haaren  ftandt  en  legplaatze  ,  eene  der  allcrluftigfte 
fteeden  van  heel  Zeelandt.   Het  is  geweeft  eene  der  aller- 
bloeijenfte  van'c  ganfche  Graaffchap :  de  grasryke  weidcli, 
en  de  vruchtbaare  bouwlanden  trekken  die  geenen  derwaarts, 
die  zich  met  den  akkerbouw  en  het  veldtvvcrk  willengencc- 
ren._  Haare  legplaats  aan  de  zee  lokt  hen  aan  die  zich  tot 
de  viflTcherye  of  zeevaart  genegen  vinden.     Dat  was  de 
reden  waarom  de  Graven  van  Zeelandt  de  Inwoonders 
aldaar  met  Stadts  Privilegiën  ,   Rechten  cn  Viyhedcn  , 

•  Ichüon  het  een  onbewaldc  plaats  was,  en  noch  is  ,  'bcgiftig- 

j.H.fif, 
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den.  Denette  tydt  wanneer  ZJowj^ar/r  met  Stadts prn-iliglëa 
eerft  befchonken  is,  is  onbekent,  't  blykt  c-chtcr  zeker  dat 
het  meer  dan  óyo  jaaren  geleden  is  :    want  al  in  het  jaaf 
1223.  word,  in  ecnen  brief  van  Grave  Floris,  Domburg 
cenePofr^egenaamt,  en  de  \x\^oo\\Ai:x%Poerters{hurgers.) 

De  vermaakelykhcit  dezer  Stadt  trok,    en  trekt 'noch veelen  ,  om  hier  huizen ,  hoven  ,  cn  erven  te  bouwen  ,  of  te 
huuren,  en  tekoopen,om  ze  des  zomers  te  bewoonen  ,  en 
's  winters  weêr   binnenwaarts   te   vertrekken.     Grave  iiitfti 
IVtllem  \a.n  Henegouw ,  Ilollandt ,  en  Zeelandt  ,\'i:Thoodt ,  om  Leeu-Wt 
Dombttrg  van  altyts,  of  meer  blyvende  Inwoonders  en  bcxh 
Burgers  te  voorzien  ,  het  koopen  van  eenige  huiven  of  ifWi. 
erven  binnen  Z.>o»7/!'«r^,  tenware  men  was,  of  vvierd,een 
Poorter  van  de  ftadt  of  plaats.    Hy  gaf  ook  Domburg  te 
leen  aan  't  huis  van  Borfelen,    Toen  tufi'chen  Vroiiwe 
Margaretha  en  haar  zoon  l^Villem,  Grave ,  enz.  een  onver- 
zoenlyke  twift  gerezen  was,  hiel  het  geheel  Zeelandt ,  uit- 
gezondert  Middelburg  cn  Domburg  ,  met  Vrouwe  Margare-' 
tha;  daarenboven  ,  of  daarom , weigerden  de  Domburger  s'nz.z.t 
2fO  Oude  fchildente  geeven,  en  ter  Heervaart  te  dienen  , 
dat  is,   met  eenige  gewapende  mnjinen  haar  ten  dietifte  te 
trekken.  In  tegendeel  begaven  zy  zich  onder  Grave*;  /Hem, 

t'zyner  byftant  tegen  zyne  Moeder,   V  rouwe  Margaretha  ', IVillem  verloor  den  flag.    Daar  op  verklaarde  z> ,  in  het 

jaar  I35'i.    „  dat  de  Domburgers  goedt  ,   bloit  ,   en  alte 
„  hunne  privilegiën  verbeurt  hadden.     Zy  deed  ook  uit  idM 
Domburg  eenige  der  voornaamfte  en  ryklte  Ingezetenen  P^^xht 
ligten :  evenwel  liet  ze  zich  eindelyk  noen  verbidden,  ̂ ^Id. 
vergaf  de  Domburgers  hunne  misdaadt,    mits  betalende 
twintig  pondt  groote  Gezellen:  wat  dit  voor  een  munt  was  j 
is  nu  onbekent;  en  daarvan  word  in  geenen  anderen  brief, 
dan  in  dezen  ,     zoo    veel  men  bewuft  is  ,  gcleezen.  . 
Zy  behiel  boven  dat  alle  de  goederen  der  Heeren  van 

Domburg  ,   en  van  alle  de  anderen  ,  die  in  den  ftrydt  ,  ■'J'* tuflchen  Arnemuiden   en  Ter  Veere ,  verdagen  waren  ;  dat 
voorwaar  al  wat  foms  ,  en  van  groot  belang   zal  ge- 
weeft  zyn.    Vermits  de  oude  Schryvers  met  eenen  zon- 

derlingen ophef  de  uitftekende  luftigheir  ,  welgelegenheit ,  • 
fchoone    gebouwen  ,    en    treflyke    plantagien    ro  .tom 
Domburg,  nevens  de  zeer  koftelyke  en  heerlykc  landeryeii, 
pryzen  en  roemen,   die  nu  meeft  van  de  zee  aft^efpoelt , 
en  verdronken  zyn,  de  ftadt  bedorven  en  vermindert  door 
't  aanwaaijende  duinzandt  ,  zoo  dat  'er  nu  niet  dan  een 
klein  vlek  overig  is;  kan  men  zeggen,  dat  'er  nu  niet  veel 
meer  dan  een  droevig  gedenkteken  en  overhlyfzel,  van  i-c'tiW. 
dat  eertydts  zoo  geroemde  en  voortreflyk  Z)<9«7^?^r^ ,  word  '■' befpeurt;  daar  van  men  echter  noch  eenig  geboomte  en 
beplantingen  ziet  ,    waar  in  geeftelyke  en  wcreldtlyke 

Heeren  hun  hoogfte  vermaak  plagten  te  fehcppen ;  d;;ar  J"/  ' 
ook  noch  getuigeniflïe  van  geeven  het  huis  ten  fi'^ellhoven,  ̂  leggende  een  vierde  deel  van  een  uur  buiten  de  ftadt,  den 
Abt  van  Middelburg  toebehoort  hebbende  ;   de  bojjchen  , 

^t  goedt  det  Abdye  \a.n  waterlooze  werven  ,  en  dtsComman- deurs  van  Middelburg  ,  de  Porte  ,  geweeft  het  eigendom 
der  Edelen  uit  het  huis  Schellaarts,  enz. 

DOMBURG,  een  Adelyk  Zeeuwfch  geflacht,  op  w^'^** 
het  Eilandt  li^alcheren  ,  en  zeer  oudt.    Het  heeft  langen 
tydt  te  Middelburg  in  groot  aanzien  geweeft  :  uit  dezen  ̂ ' 
ftam  heeft  in  't  jaar  1421   geleeft  U-'outer  van  Domburg  , 

Ridder,   en,  omtrent   den   zeiven   tydt,   Pancras  van*-'^'^^' Domburg,  'Jakob  van  Domburg,  Ri-!der  ,    getrouwt  aan 
Agniet  Kuigrok  van  de  IVerve  ,  leefde  in  't  jaar  I5'i3.  nala- tende Maria  van  Domburg,   die  ten  Man  kreeg  Jan  van 

Dyl ,  Heer  tot  Heijlcren  in  't  landt  van  Kleef.    Meer  be^ richt  van  de  Domburgen  vindtmen  niet. 
DOMITII  PONTES  LONGI,fell  Trar^es  agge-  Alilni 

ratus.    De  LANGE  BRUGGEN  van    DOMITIUS.  üot. 

Lucius  Domitius ,een  adelyk  man  ,en,behalven  de  oudrheit  o^rm. 

van  zyn  gcfiagte  ,  aan  Augttfius  door  verzvvagering  zeer  ̂ ''J-'  SV 

nauw  verwant  ,   is  geweeft  Grootvader  van  Keizer  N'ero. 
Tacitus  verhaalt,  dat  hy  ,  na  Drufus  cnTiberiusL'indtyüogt 
van  Germaniën  zynde  ,  d'  Elvejïroom  met  zyn  leger  over-  ̂ "P- 
getrokken  is  ,    en  verder  ingedrongen  als  iemant  van  die 
voor  hem  geweeft  zyn.    En  opdat  deze  togt  te  beter  mogt 
gelukken  ,  dat  hy  uitgevonden  heeft  eenige  toepaden,  of 
binnewegen  ,  hebbende  Liten  maaken  en  ophoogen  eea 
nauw  padt  tuft^chen  de  wyduitgeftrekte  veenen  heen  ,  en over  de  vlaktens  die  door  den  diepen  ftyk  bedrie=ilyk  ,  of 
door  dcbeekjens  enflooten  onbruikbaar  waren  ;  welken  weg 
menden  Udünwan  Lange  Bruggen  gegeeven  heeft.  Heden- 

daags noemt  men  dusdanige  paden  en  opgehoogde  wegen 
doorgaans  3D0?öcn  CU  bcfcïjOtm  lucgcil.    De  Dre,.:/}ers  (die 
een  gedeelte  van  de  oude  friezen  zyn  ,  en  met  eenen 
niewen  naam  aldus  genoemt  ,  omdat  het  Landtfchap  van 
üveryljel  naderhandt  in  driën  verdeelt  is)   noemen  de- 

zelve   alleen  maar  ÏDï'ïtCn.     Nu  heeft  Lucius  Dom.'  us 
deze  L  A  N  G  E  BR  U  G  G  E  N    voornamelyk  gemy-ikt 
door  de  Veenen  dcv Broektersn  en  Friezen:  want  dit  tily  <t 
klaar  ,  eensdeels  uit  zynen  togtftreek  ,  die  de  Romein  .n 
gemeenlyk  namen  ,  als  zy  van  den  Rhyn  naar  oe  ,/  eztr  jac. 
'trokken;  anderdeels  wel  allermecft  uit  het  heen  en  weêr  ̂ innaL, 
trekken  van  Aulus  C<scina  iVii^c\\en  den.  libyn  cn  de  Eems ,  i. 
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146  DOM  DON 
in  i!c  twee  togtcn  ,  die  GermAmctis  ciccdc  in  liet  landt  der 
CbertiiLèj.  Want  Cum.i  is  met  Keurbenden  en  Kryi;b- 
hoopen  uit  de  legerphiiits  aan  dezen  kant  des  Rhyns, 
door  het  landt  der  Bioctenu  ,  getrokken  naar  den  Uinker 
oever  van  de  iVwi  in  het  landt  der^»/fif«,  daar  voet- 

knechten ,  ruiters  en  vloot  byeen  quamen,  om  te  lamcn 
naar  do  landen  aan  de  andere  tydc  overgevocrt  te  worden. 
Doch  als  het  leger  op  de  zelve  plaats  aan  de  Eems  ̂ yeêr 
te  ru'.^  gekomen  was;  is  die  zeUde  Cecina  ,  die  zyn  eigen 
krygsvolk  leidde,  (la(l  hebbende  langs  de  bekende  wegen  , 
daar  hy  heene  gekomen  was  ,  weer  te  rug  te  keeren  ) 
gcnoodtzaukt  gevvecll  met  zeer  groot  gevaar  zynen  togt 
over  de  LANüE  BRUGGEN  te  neenien  ,  die  hier  en 
daar  door  oudtheit  gebroken  ,  en  door  de  menigvuldige 

hert'llregens  vuil  waren.  Waar  uit  baarblykelyk  is  ,  dat 
een  gedeelte  van  dezen  opgchoogden  weg  geloopen  heeft 
door  de  / 'ffw»,  die  de  /Iniftuaren  en  Bruektcrs  van  de 
l'riezen  aflcheiddcn  ,  en  zich  zoo  wydt  uitllrektcn  als 
ergens  ,  gelyk  Lipjiits  zulks  ook  erkent  ,  daar  hedendaags 
de  2JontaiUJC/  ©altecbyU/  en  ïlOCliOJÖfll  kggcn:  als  ook 

door  eenige  kleindere  V'eenen  in  het  lande  der  Boekteren zeUs  ,  daar  men  nu  heeft  UiOtcHOjbc/  ̂ 3,!Clio;bc/  WixV 
liOjbe  /  3iiinU\)0IöE /  enz.  In  welke  plaaizcn  C.cc/»rt  van 

de"  Germanen  die  men  zeide  dat  met  een  gewapent 
krygshcir  naar  Gaiilcn  getrokken  waren  ,  buiten  twytel 
omringt  zynde  ,  met  geenen  minderen  roem  als  moeijelyk- 
heit  gevochten  herft.  En  langs  dezen  weg  gaat  men  recht 
toe  van  den  oever  der  AV/wx,  die  tegens  de  Chauke»  (daar 
ter  plaatze  tot  den  krysdienft  aangenomen)  over  leit 
naar  ycura  Caftra  {i\\x  kanten  ;  zie  boven  lol.  lyy)  daar 
de  winterlegcring  was  van  de  vyfdc  en  een-en-twintigltc 

Keurbende  :  welke  krygsknjchten  Tac'uus  uitdrukkelyk verhaalt  dat  Cteciaa.,  nevens  die  van  de  eerlte  en  tvvintiglle 
Keurbende  ,  weerom  gebragt  heeft.  Ik  meene  dat  men 
ook  geenzins  in  twyfel  kan  trekken,  oi  Dor/ihms  hcud. 
ook  diergelyke  Bruggen  en  wegen  gemaakt  in  de  landen 
der  Char/iavcn,  /^ftgrivare» ,  Du/gi/pifie»  ,  en  andere  volken, 
die  tullchen  d'  Eems  en  de  IVezer  woonen  ,  en  daar  hy 
moft  doortrekken  :  doch  dat  het  gevecht  voorgevallen  is 
dicht  by  den  lihya  ,  in  het  landt  van  de  kleine  Bruekters 
wélkers  wraakzucht  Ctecina  ,  in  zyn  heene  trekken  ,  vry 
wat  getcrgt  hadde,  meene  ik  dat  uit  het  gezegde  al  zoo 
klaar  is. 

DOMMEL,  een  riviertje  in  Nederlandt  in 't  Hertog- 
dom Brabandt ,  anderen  noemen  't  een  H  'atervliet.  Het 

vloeit  omtrent  V  Hertogen- Bofih  ;  daar  aan  en  op  leggen 
verfcheide  Dorpen,  onder  andere  ook  Boxtel.,  twee  uuren 
van  den  Bojif^;  St.  Ofidenroye^  daar  een  heerlyk  Coliegie 
van  Canoniken  geweeft  is  ,  dat  uittermaaten  grootc  in- 
komften  heeft  gehadt  :  ïoo  dat  de  Deeken  daar  van 
ryker  was,  daneenig  Prelaat  in  het  Hcnogdom Braé/andt , enz. 

DOMMELEN,  een  dorp  in  deMeijery  van  's Hertogen- 
Bofih  ,  onder  het  Quartier  Kempenlandt.  Toen  voortydts 
Brabandt  eene  jaarlykfche  beede  of  fchattinge  van  140000 
guldens  opbrengen  moft  ,   was  de  geheele  Meijerye  van 

Hertogen  bof ch.,  in  die  fomme,  gefchat  op  19379  guldens  , 
lóftuivers,  3  penningen.  Daar  toe  moft  het  quartier 
Kemfenlandt ,  een  der  vier  quartieren  van  de  Meijerye.,  op- 

brengen 4074  guldens,  i  ftuiv.  9  penn.  welke  omgeflagen 
over  de  31  of  33  dorpen  van  het  Kempenlandts  quartier  , 
ftont  Durnmelen  daar  in  op  f7  guldens  ,  if  ftuiv.  6  penn. 
Derhal  ven  moet  het  een  gering  Dorp  in  dien  tydt  zyn 

^^DON  JAN  VAN  OOSTENRYK,  DON FERDINANDO  di  Toledo ,  DON  LOUIS  de 

Requefer.s  ,DON  FREDERICO  zoon  van  üuc  d'  Alba, enz.  zie  op  JAN,  FERDINANDO,  LOUIS, 
FREDERICO,  enz. 
DONK  (HET  HUIS  TE)  legt  in  Ridderwaerdt , 

in  't  Ambacht  van  fl'oude.  Het  is  voortyts  van't  Gedacht 
Donk  gebouwt.  Naderhandt  quam  't  aan  dat  van  Pcrjijn. 
Het  wicrd  in  't  jaar  i^-j'S  door  de  Spaanfihcn  ,  die  zich  by 
Krimpen  aan  de  Lfi  belchanfl:  hadden ,  ingenomen,  ver- 
branat  ,  en  t'  eenemaal  verwoed.  In  het  jaar  lóió  is  het 
weer  opgcbouwt,  en  een  vermaaklyk  huis  (door  Franfois 
•van  der  Diufa,  getiouwt  aaa  Arnoldina  Brouuier)  van  ge- 

maakt, aan, welk  geflacht  het  huis  te  Donk  toen  be- 
hoorde. 
DONKERBROEK  ,  een  der  Dorpen  van  deVriefche 

Grietenye  Stelirngiverf  Oojieinde  ,  in  't  quartier  der  Zeven- luolden.    Aan  dit  Dorp  hoort  de  Buurt  Rufchen. 
DONELLUS ,  ( H  U  G  O)  een  Franfchman  van  geboor- 

te, een  deftig  Rechtkundige ,  en  in  die  faculteit  te  Leiden 
Profeflbr.  Robcrt Dudley Grave  van  Leiccjler.,  voor  Gou- 

verneur van  den  «S/<3(??  aangenomen ,  had  door  zonderlin- 
ge liftigheden  en  veinzerijen ,  van  te  zyn  een  groot  yveraar 

ter  bcvordcringe  van  den  gereformeerden  Godrsdienll, 
veele  voornaame,  en  daar  onder  vroome Polityken ,  godt- 
vruchtigc  Predikanten  en  Ledcmaaten  misleidt,  zoodanig 
datzy  ,van  zyne  aanflagcn  onkundig, zich  met  hem  inwik- 

kelden ,  en  hun  beft  deedeu  om  hem  grooc  te  maaken  i 

DON 

met  toeleg  om  anderen  onder  de  Polityken  cn  Regenfcrt, 
die  dc  religie  of  weinig  achtten  ,  of'er  immers  niet  veel 
voordeeden,  kleen  te  houden ;  zie  op  LEICESTER. 
Onder  anderen  werd 'er  een  brief  gellrooit ,  en  van  handt 
tot  handt  verfpreidt ,  als  uit  het  Hof  van  London  gekomen, 
en  gcdagtekeut  den  10  Maart  15-87.  daar  in  wierd  geklaagt 
over  de  regeeringc  van  Frieslandt  ,  met  lalleringen  zelfs 
tegen  de  hooglte  Hoofden ,  zoo  in  dc  genoemde  Provintie , 
als  in  die  van  Hollnndt.  De  Hecrcn  Staten  van  Hollandt  dec- 
den  onderzoek  van  wien  ;  yder  noemde  zynen  man  van 
wien  hy  dc  copy  ontfangcn  had,  tot  dat  het  aan  Hugo  Do- 
ncllus  quam:  Hy  wierd  overtuigt  eenige Copijen  uitgegce- 
ven  te  hebben;  maar  wilde  niet  ontdekken  van  wien  hy 
ze  bekomen  hadde.  Of  hy  door  belofte  aan  dien,  daar  hy  idtm 
de  Copy  van  ontfangcn  had  ,  vcrpligt  was  hem  niet  te  Ke^i 
melden;  of  dat  hy  het  fchrift  zelf  ingeltclt  had,  of  wel  iet  i^^tdtT^ 
anders,  dat  hem  verhinderde  zynen  man  aan  te  wyzen ;  oorhgi 
immers  hy  wierd  van  zyn  Profcfjoraat  afgezet  :  vertrok  M  1!^ 
daar  op  naar  Altorf  in  Duitfihlandt  ,  aan  de  grenzen  van  ̂ ^'"fi 
den  Opper-Paltz.    De  vermaarde  Hugo  de  Groot  geeft  hem  /-"S 
een  goedt  getuigenifle  van  geleertheit.    „  De  Rechtsge- 
,,  leerdtheit  te  Leiden  (zegt  hy )  heeft  tot  ProfeJJhr  gehadt  Hugo 
,,  Hugo  Donellus  ,  die  ,  nafpoorende  de  voetllappen  van  Groot 
„  Conan/is  cn  Dttarcnus ,  de  wetenfchap  der  wetten  in  ordre  Neder] 
„  en  wezentlyke  konft  gefchikt  heelt,  bcfnoeit  van  allen  ̂ aarl] 
,,  onnutten  omflag ,  die  eene  al  te  zorgelooze  onweeten- Mz8 
,,  heit  van  de  voorigc  eeuwen  daar  onder  verwart  had- 
,,  de;  echter  zoo  niet,  dat  hy  zich  gevoegt  zou  hebben  naar 
„  de  onachtzaamheit  der  volgende  tyden ,  die,  dooreen 
,,  bloot  woordenfieraadt  ,  de  kracht  der  wysheit  zelve 
„  krachteloos  gemaakt  hebben.  Doch  door  de  Leiccflerfche 
„  partyfchappen  liet  hy  zich  zoo  verre  vervoeren,  dat 
„  hy,  in  deze  drift  gewikkelt ,  en  het  niet  geringllc  deel  zyns 
,,  ampts  vergeeten  hebbende  ,  zich  genoodzaakt  vondt, 
„  buiten  eer  en  aanzien  ,    naar  Altdorf  te  verhuizen. 
Donelltis  had  in  zyn  Vaderlandt  met  zeer  grooten  lof,  te 
Boiirges  en  te  Orliêns.,  de  Rechten  geleert.    In-  of  na  de 
bloedige  Paryfche  bruiloft  vluchtte  hy  (als  zynde  van  de 
Protejtantfche  Religie)  in  het  jaar  i^i.  naar  Duitfihlandt 
en  wierd  te  Heidelberg  Profeflbr  in  de  Rechten  ;  van  daar 
wierd  hy  in  't  jaar  i5'79.  te  Leiden  beroepen ;  maar  om  de 
gemelde  oorzaak  ,  en  op  aanklagte  van  den  Grave  van 
Hohenloo.,  wierd  hy  in  't  jaar  I5'87.  den  1^  April  van  zyn 
ampt  gezet.    In  het  jaar  15-88.  vertrok  hy  weer  naar Duitfihlandt ,  en  wierd  te  Altorf  ProfelTor  in  de  rechten  ; 
was  inVrankryk  in'tjaar  i5-i7(alsvoorgezegtis)geboren, 

overleedt  den  4  May  I5'9i.    'Zyne  Cornr/ientarien  in  Co- dicem  zyn  in  folio  gedrukt  en  herdrukt.    Ook  is  nader- 
handt 1642.  te  Antwerpen  uitgegeeven,  Donellus  Enucleatus , 

Ojivaldi  Htllegcri.,  in  folio;  te  vooren  1617.  in  quarto  ge- 
drukt. 
DONGEN,  een  aanzienlyk  Dorp  in  de  Baronye  van 

Breda.  Toen  geheel  Brabandt  voortydts  eene  jaarlykfche 
fchattinge  van  140000  guldens  opbrengen  mofl;  ,  was  het 
landt  van  Breia  in  die  fom  geftelt  op  8685" guldens  10  dui- 

vers 3  penningen:  waar  toe  het  dorp  Dongen,  een  van  de 
13  of  14  Dorpen  van  die  Baronye  (  behalven  Breda  zelfs) 
313.  guldens  17  ftuivers  3  penningen  opbrengen  moft.  Het 
heeft  Kerk  cn  Predikant  Itaande  onder  'tClalïis  van  Breda. 
DONGERADEEL  (OOST)  eene  Friefihe  Grietcnije, 

gelegen  in  het  quartier  Ooftergoo.  Zy  heeft  in  het  zitten 
der  Staten  van  Oojlergoo  de  derde  flemme.  In  Oojl-Donge- 
radeel  leit  de  fladt  Dokkum;  nevens  noch  dartien  Dorpen; 
namelyk  Aengjum,  Engwierum.,  £^  ,  Jouswier  Ooftrum^ 
Aelfum,  IFetfins ,  Nieuzvier,  Niewkerk  ,  Pafens ,  Lioejfens, 

Morra,  en  Metfiawier :  Noch  zyn 'er  twee  Kloofters  van 
Bagynen  geweeft ,  Sion  en  IVeerd  :  deze  hadden,  by  fen- 
tentie  van  het  Hof,  van  den  7  September  15-44.  verkregen, 
vryheit  van  accyfen  tot  een  Aam  Romanie ,  twee  Aamen 
Rhynfchen  wyn,  en  drie  tonnen  Hamburger  bier;  zy  zyn 

in'tjaar  1580.  beide  verwoeft.  Op  zekere  plaatze  daar 
omtrent ,  de  kleine  U^ye  genaamt,  is  een  myl  weegs  van  de 
zee  af, op  eene  hoogte, een  kabeljauw  gevangen, die  door 
den  Secretaris  aan  den  Stadthouder  Grave  Willem  van 
Frieslandt  vereert  wierd.  Dit  is  een  zeer  vruchtbaare 
hoek  landts,  zoo  tot  Bouw-  als  Weilandt;  zie  voort  op 
DONGERADEEL  (WEST) 
DONGERADEEL ,  ( WEST  )  eenerWeA/&f Grietenijs 

onder  het  quartier  Ooftergoo'.,  zy  heeft  in  het  zitten  dex Sta- 
ten van  Ooftergoo  de  vierde  ftemme,  Ooftdongeradeel  de  der- 

de. De  Dorpen  in  IVefidongeradeel  xyn  de  volgende,  Hol- 
werdty  Tonnavjerdt ,  anders  Tonnaart.,  IVierum.,  Nes,  Han-  jj^pp 
turn,  Hanturnhuizen  \  Raadt,  Bicrum,  Medent ,  Germerhui-  ^j^ti 
fen,  iV(;e«>&/^yj, verfcheide  buurten,  met  malkanderen  eene 
ftem  in  de  Grietenye  uitmaakende ;  Hiaura,Betterwird,en 
Bornwerderhuizen  ,  t'zamen  eene  Item  in  de  Grietenye; 
Bornwirdt  ,  Raardt ,  Foudgum,  Brantgum  ,  IVaaxens  ;  zie 
voort  op  DONGERADEEL  (OOST)  cn  DON- 
GERADEELEN. 

DONGERADEELEN,  een  gedeelte  van  Frieslandt ,'m twee  Grietenijen  onderfcheiden ,  gelegen  in  het  Noorden 

van  de  Provintie  langs  de  zee  in  't  quartier  Ooftergoo ,  tuf- 
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fchen  de  Gnct&n\]e  Fcrwerderadeel ,  en  ''tDockumer  diep.  Een 
kleen  watertjen,  de  Pajens  genaamt,  fcheidt  deze  Landt- 

i'/,^^  üreeke  in  twee  Grietenijen, öo/?-  en  IVeJl-Dongerdeel.  Gc- 
■  ̂„gjr.^  durende  de  oorlogen  tulFchen  den  Koning  van  Spanjen  en 

de  Vereenigde  Nederlanden  hebben  deze  Grietenijen  veel  ge- 
leden, door  de  plonderingen  der  Spaanfchen ^  óde.  veele  zyn 

gevi'eeft,  ook  door  de  zeegolven  niet  minder :  inzondcrheit 
in  het  jaar  i^yo.  toen  in  dit  quartier  Huizen  en  Schuuren 
wegdreven ,  (kepende  de  Vloedt  alles  mede ,  mannen ,  vrou- 

wen, kindt  engoedt.  Boven  de  kerkdeur  vanMetzelawier, 
in  Oojldongerdeel ,  flaan  in  een  Marmerfleen  de  volgende 

woorden  gehouwen ;  In  't  jaar  van  tzeventig  is  het WATER  IN  DEESE  KeRK  EEN  VOET  HOOG  GEWEEST,  EN 
2YN  IN  DEESE  GRIETENIJE  VERDRONKEN  180O  M  E  N- 
schen:  behalven  noch  die  met  het  afgaande  water,  uit  de 

Vinfm.  Grictenije  van  Dongerdeel  Oojlzyde.,  tot  Pafens  in  zee  zyu 

'r.l<s-  gefpoelt.  In  hdó.QÓ.>i  Dongerdeelen  zyn  s' nachts  door  dien 
^jo.  inbreuk  verdronken  omtrent  ycoo.  en  in  Dockum  200  men- 

jj.  fchen  :  waarom  ook  de  Niewe  Landen looOoJl-  als  IVeJl- 
waaris  Holweri  geh^en ,  in 't  jaar  15-80.  bedykt  zyn.  Ge- 
lyk  in  deze  plaatzen ,  door  veranderinge  en  den  loop  des 
waters,  veele  landen  zyn  aangewalTen,  zoo  hebben  daar 
tegen  de  landen  in  de  naaftgelegene  oorden ,  als  te  IVie- 
rum  en  te  Nes.,  groote  afbreuk  geleden;  zulker  wyze,dat 
de  kerk  te/f'/>ra»2,dievoortydts  noch  midden  in  het  dorp 
lag,  nu,  in  't  jaar  162.1.  aan  de  zeeftrandt  legt.  Door  het 
overflaan  der  golven  zouden  deze  landen  t'eenemaal  weg- 
gefpoelt  zyn  geweell,  indien 'er  niet  tegen  voorzien  ware 
geworden.  In  't  jaar  ifpz.  zyn  in  Oojidongerdeel  ingedykt 
de  landen  van  Aenjum  ,  Lioejj'ens.,  en  Papens:,  zulks  is  ge- fchiedt  door  den  Heer  Emfi  van  Aylva  ,  Gecommitteerde 

uit  de  Heeren  Gedeputeerden  ;  nadat  voorheen  in  't  jaar 
If70.  de  gedachte  f^^nejche-  of  Allerheiligen  vloedt  deGrieteny 
van  Oojldongerdeel  in  't  byzondet  zeer  befchadigt  hadde. 
In  deze  beide  Dongerdcelen  leggen  de  Staten  en  Stinfen., 
Holdinga,  Obbema.,  liiemflra .,  liumalda^  Dornfum.,  Ropta., 
Popma ,  Moppema ,  Rienckema ,  Herwey ,  Aylva ,  Bolta ,  Sin x ma , 

TteJ/'enSj  Hannia,  Jarfina,  Scheltema Stsenjlra.,  en  Brandt- flede.  Eenige  dezer  Adelyke Familiën  hebben,  ten  tyde  der 
Nederlandtfche  beroerten,  de  Spaanfchen  gtootemLÏhïevik. 

■ynelO:  ̂ "  Vaderlandt  groote  en  getrouwe  dienften  gedaan ; 

'  waar  door  ook  hunne  naamen  ,  t'zamen  met  hunne  daaden , 
in  de  Hidorien  luilterryk  ,  ter  eeuwiger  en  loftelyker  ge- 
dachtenilfe,  ftaan  geroemt  en  opgeteekent. 

ViHfem.  DONGIUM,  een  der  elf  dorpen  van  de  Vriefche 

Gtieteiïiie  Franekeradeel ,  in  't  quartier  lï'eftergoo ;  daar  legt het  Slot  of  adelyk  Huis  Feitfina. 
DON  IN,  DONYN,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de 

Vriefche  Grietenije  Dantumadeel .,  in  't  quartier  üoftergoo. 
DON  IN,  DONYN,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de 

Vriefche  Grietenije  Hennaardcradeel onder  't  quartier  l-Vef- 
tergoo. 
DONIA,  DONIJA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de 

Vriefche  Grietenije  IVonferadeel onder  't  quartier  Wejlergoo. 
DONIAWERSTAL,  of  DODING AWERST AL, 

eene  Vriefche  Grietenij  ,  in  het  quartier  der  Zevenwolden : 
:y»*Fr.  heeft  de  zefde  11  em  in  de  vergaderinge  van  de  Staten 
nnyk.  (je^jes  quartiers  ,  beftaat  in  veertien  Dorpen :  namelyk , 

Goingaryp  ,  de  Broek,  Aufterhaule .,  Nyega.,  O  Ideouwer .,  Uon- 
jega  ,  'Tzerckgaajl ,  S.  Niclaasga  ,  Idskenhuifen  ,  Ter-oele , 
Indycken.,  Langweer.^  Boornjvjaagi' ,  en  Leegemeer.  Van 't 
dorp  Donjega.,  van  li^eer,  en  vSW,  heeft  deze  Giieteny  den 
naam  van  Doniavjerflal ,  of  Donjewerjlat  hekomen  ;  zoo  vee] 
als  de  ftal  of  plaats  van  de  Weer  of  Gerechtsbank ,  die 
oudtydts  te  Donjega  gehouden  wierd.  Deze  Grieteny  is 
voortyds  aan  de  Grietenije  vanLemJier landt  gehecht  geweeft. 
DONIA,  of  DO  Nj  EGA,  een  der  veertien  Dorpen 

van  de  Vriefche  Grietenije  Doniawerjlal ,  onder  't  quartier 
der  Zevenwolden;  zie  op  DONIAWERSTAL. 

DOORN,  een  Dorp  in  't  overquartier  van  't  Sticht 
Utrecht ,  met  een  heerlykSlot,  den  Domproofl;  ( in  der  tydt) 
toebehoorende ,  die'er  Schout  en  Schepenen  ftelt.Het  heeft 

^mgeen  den  naam  van  Doorn  wegens  zynefchraalheit ,  en  onvrucht- 
tichis  baarheit  van  het  landt,  uit  zyn  eigen  aart  niet  dan  doornen, 

diftelen  ,  en  ftruvellen  voortbrengende.  In  den  oorlog 
tu(rchen  GeUerlandt  ^  en  Biffchop  Frederik  van  Blankenheim, 
omtrent  het  jaar  1420.  hebben  de  Gelderfchen  het  landt 
rondtom  Utrecht  deerlyk  verwoed ,  en  met  een  de  dorpen 
Amerongen  ,  Zeifl  ,  en  Doorn  geheel  afgebrandt  ,  of  ten 
minden  zeer  leelyk  gehavent. 
DOORN,  DOORNE,  of  DOIRNE,  een  Dorp  in 

de  Meijery  van  's  Hertogenbofch  ;  zie  op  D  O I  R  N  E. 
DOORNSPYCK,  DOORENSPYK,  eenOelderfih 

Dorp  in  de  Over-Veluwe.  Toen  het  geheele  Hertogdom 
Gelderlandt  en  Graaffchap  Zutfen ,  in  het  jaar  if^J.  eene 

f.uJTr.  fchattinge  van  75-000  guldens  was  opgelegt,mod  het  quar- 
tier van  Arnhem ,  of  Ve luwe ,  een  der  vier  quartieren  van  dit 

Vordendom,  daar  toe  17108  guldens  opbrengen  :  in  die 
fom  was  Over-Veluwe ,  een  van  de  drie  gedeelten  dezes 
quartiers,  gefchat  op  5^700  guldens:  die  omgeflagen  over 
de  zeven  dorpen  van  dit  deel  der  Over-Veluwe  ,  Itont  het 
dorp  Doornfpyk  op  1207  guldens  14  duivers  3^  penn. 
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DOORNWAERDT,  DORENWAERDT,  eene 

Heerlykheit;  de  heerlykde  en  grootde  van  de  geheele  Ve- 
luwe ;  zy  legt  tulfchen  Arnhem ,  IVagemngen,  en  Veluwenzoor/i , 
in  eene  zeer  groeizaame  landtdreeke;  heeft  Noordwaarts 
een  langwerpig  wel  bepootEikenbofch,  daar  eenige  dcile 
heuvelbergjens  in  zyn,  waar  van  men  over  de  laagc  Betu- 

we een  zeer  fchoon  gezicht  heeft;  Zuidwaarts,  ter  zyden 
aan  beide  de  zoomen  des  Rhyns,  leggen  veele  zeer  tref- 
felyke  Uiterweerden.  Het  Slot  praalt  met  cenen  kondigen 
tooren,  van  binnen  ruim  en  gemakkelyk,  en  van  buiten 
fierlyk  en  voor  't  oog  vcrmaakelyk  ,zoo  dat  Frederik  IVil- 
lem jtoen  Pr/W, naderhandt  Keurvorjt  van  Brandenburg,  in 
het  jaar  1635-.  en  't  volgende  ,  daar  bykans  anderhalfjaar 
zyn  Hof  hielt ,  wanneer  hy  de  Prinfcs  Lomfa,  Vxxns  Fredrtk  Pontan. 
Henriks  dochter,  ten  huwelyk  zocht.    Doornwaardt  is  eene  Gelderf. 
vrije  Heerlykheit,  voorzien  met  het  recht  van  vrygeleide,  Z'^f'-^'l^'^- 
vilichery,  en  andere  zonderlinge  voorrechten,    in  oude 
tyden  heeft  de  Heer  \anVianen  zich  vyandtlyk  tegen  Heer 
Barentvm  Doorenwaerdt  gedx2i-xgen;endeheeï\ykhenge-w2.-  . 
penderhandt  ingenomen  en  verbrandt.  Aan  deze  heeriyk-  ' heit  zyn  leenroerig  veele  hofdeden,  thienden,  en  landen, 
door  geheel  Gelderlandt  verfpreidt.    De  voornaamde  leg- 

gen in  de  Kerfpelen  Redichem ,Bornekum ,  Eede,  in  d'Over- 
betuwe,  ̂ t  Oojibroek,  Doorebeek,  Haerde  Wolde ,  van  U  Stroo 
onder  Garder ,  van  Tivel,  Harwen  f  Elji ,  Ruet,  Angeren , 
Hervelt,  Driel,  Hetteren,  Randwyk,  Hyen,  Dotje  weert  ,  te 

Boeningen  en  Weichen  ,  in  't  Ryk  Niewmeegen ,  te  GroefJ'en Entwei,  en  de  Lymer,  te  Ntel  in  denEyffel,  &c.  Opitrent  /^^^ 
het  jaar  1280.  heeft  Heer  Jan  van  Doornwaerdt  geleeft:  nid. 

het  Gefiachtregider  van  deze  Heeren  vindtmen  in  'J.  J.  fd. Pontanus,  Gelderfche  Gefchiedenilfen  ;  vermeerdert  door  eniii. A.  Slichtenhorfl . 

Tegenwoordig  behoort  de  Heerlykheit  van  Doornwaerdt 
aan  haare  Excellentie  de  Gravinne  van  die  thans 
in  eigendom  bezit  en  bewoont  het  Bilfchops  Hof  te 
Utrecht,  dat  zy  van  de  Staten  dier  Provintie  ,  na  de  doodt 

der  Gravinne  van  Solms,  gekocht  en  treft'elyk  vertimmert heeft.  Men  zegt,  en  weet  met  zekerheit,dat  v/ylen  Ko- 
ning Willem  van  Groot  Brittanje,  onderflyker  gedachte- 

nifle,  zeer  genegen  was  ,  en  haakte  om  deze  Heerlykheit 
van  Doornwaerdt ,  van  de  hooggedachte  Gravinne, te  koo- 
pen;  zoo  wegens  de  vermaakelykheit  der  Landtdreeke, 
en  d'uitgedrektheit  van  't  gebiedt,  als  de  byzondere  gcle- 
gentheit  tot  dejagt,daar  en  daar  omdreeksopde Veluwe, 
daar  hy  een  groot  Liefhebber  van  was:  weshalven  zyne 
Majedeit,  als  Zy  hier  te  lande  was, zich  daar  dikwyls,ter 
gedachter  vermaakrenninge,  liet  vinden; doch  echter  kon 
hy  nooit  de  Gravinne  beweegentotafdant  van  deze  Hoog- 
adelyke  iudplaatze  ;  hoewel  't  gemeen  gerucht  wil ,  dat 
d' onderhandeling  hier  over  tuffchen  Haar,  die  voor  de 
Verkoopder  zeer  voordeelig  hadde  geweed,  door  de  doodt 
des  Konings,  fchoon  toen  ter  tydt  verre  gevordert,  voor 
't  eindelyk  fluiten  des  koops  ,gedremt  en  afgefneeden  is. 
DOORNWERT  ook  DORNWERT,  een  Dorp 

in  de  Groninger  Ommelanden ,  onder  't  quartier  Hunfinga. 
DORDENDAEL,  DODDENDAEL,  een  Slot  in 

Gelderlandt ,  in  't  dorp  Ewyk  ,  onder  't  ryk  van  Niewmee- 

gen. 

DORDRECHT;  eene  oude,  fierlyke,welbewoonde  DeRaey 
Stadt  in  Neder  landt,  gelegen  in  Zuid-Hollandt ,  niet  verre  Di£lion. 
van  de  Brabandifche  grenzen,  aan  de  rivier  de  Maas;  daar  Geogr. 
de  Merwe  genoemt ;  op  een  Eilandtjen,  in  het  jaar  1421.  p.  i8ó. 
door  eenen  vreelTelyken  inbreuk  van  de  Maas  en  Waal,  Petit. 
van  den  grooten  Zuid-Hollandtfchen  Waerdt ,  en  het  vade  Nederl. 
landt  afgefcheiden.  Het  is  de  eerde  en  de  Hooftdadt  van  Republ. 
Hollandt,  daar  de  Graven  voortydts  gehuldigt  wierden  ; ~°' 
heeft  ook  de  voorzittinge  en  de  eerde  dem  ,  onder  de  ̂Jf'}^"' demmende  d:eden  van  Hollandt  ;  als  mede  de  Graaflyke 
Munt;deckt  uit  in  privilegiën,  inzonderheit  in  het  Stapel- 

recht, boven  alle  andere  Hollandtfche  deden.    Het  word 
ook  van  eenigen  voor  de  oudde  dadt  van  Hollandt  gedclt: 

legt  op  vier  Rivieren,  die  van  de  dadt  een  eilandt  maaken,  'pf^orit. 
namelyk,  de  Merwe  ,  Waal,  Maas,  en  Linge.    Dus  ver-  injuics. 
toonden  die  vm Dordrecht  hunne  dadt,  op  de  blyde  inkom-  fii,  , 
de  van  Prins  Philips  van  Spanjen,  in  het  jaar  15-^9.  opge- 

pronkt als  eene  Maagdt  ,  en  met  deze  Latynfche  verzen vereert : 

Me  Mosa,  me  Va  kalis,  me  Lingaque, 
Mervaque  cingunt: 

jE  T  E  R  N  A  M  ,  BaTAV^  ViRGINIS,  ECCE  FiDEM. 

Van  Joachim  Oudaan  aldus  vertaalt : 

De  Maas,  de  Waal,  de  Merwe ,  en  Linge  my  bekroonen'y 
Dies  ik,Bataaffche  Maagd,  een  eeuwge  trouw  kan  toonen. 

De  Schryvers  verfchillen  niet  weinig  over  den  naam.  Gukc. 
De  Oude  Hollandtfche  Kronyk  zegt  ,    dat  de  Sclaven  ,  zich  fd.  194. 
door  huwelyk  vermengt  en  vermaagfchapt  hebbende  met  l>aUn 
de  wilde  Neder-Saxen,  of  Vriezen,  een  ruig  of  woed  Volk,  bejchr. 
en  groot  van  gedalte, eenige  hondert  jaaren  voor  Chrillus 

geboorte,  na  dat  zy  zeer  vermeenigvuldigt  waren,  cn  hun  Dcrdr. 

landt  te  klein  viel,  voor  een  gedeelte  over  de  Maas  trok-  /''i-  7-i» 

ken , 

■voor 

Sctrjer, Krniyk 

der  Gra- 

ven p  8. 



14?  DOR 
ken,  in  het  bndt  daar  nu  Dordrecht  legt  ;  dat  ïc  dat  be- 

woonden en  ïf'ihc»  gcnocmt  wierden.  Daar  op  vervolgt 
die  Schryver,  overeenkomende  met  de  oude  Ltitynfihc 

Krjvsk  van  "Ja»  Gnhduts  :  vSgnbc  W  ll'^iïtcil  öic  ill  Slll't' 
Ijoll.iiiöt  luacnöfii/  ocnm-bcn  l)cii  met  conjni  fiMpcn  \mx^t\\ 
rnttf  licumrniaCifn  occ  fm7  fiibe  l\3iTöm  fca-  lliTrh  ümi  lioüt 
liAii  Uuuifucii/  oiibiT  öic  luclilu'  t<artcu  enen  lyaó  /  nier  lan- 
Of  jaiïn  l)ia-  nai'/  gcljftni  ïDomij/  cntic  tiffc  ftiiijrc  cnöc 
t"onöca&r  ivnc  (Icöc  ofte  lu-(lc/  möe  tieebcfc  \m  Ijcm  feUim 
IjCffCll  Doreclisdrecht ,  bic  luij  HU  uomini  Dordrecht,  m=- 
öc  iti  lm  laiuijföcM  liaii  tibcii  ecu  licuniaaiöc  corpftabt  gc^ 
iDofbcir/  om  i3at  0  tc  laubc  f  n  tc  luatcc  ludQdcgcn  Vuajï/ 
Uiai'.t  allf  Mc  fifpni  Me  rilucrc  Inin  ben  tïim  cnbc  jjBafc  nc^ 
fcf rcoemirnbc  /  moflen  bacc  nerbi»  tei'  3ccluert  iiuic.  Andere 
hebben:  IDaii  bffeii  feei'  liennacrbcn  ̂ Dovotljeup; /  ïjceft  be 
Oaöt5r>o:biecl3t  bacc  nac  gctrohhcn  Ijacc  beginfel  cnbenaem; 
alfoo  bit  flcfecljt  foubc  luerben  in  bic  UPuttfclje  fpjaeh  3I5orc= 
fljeö-bjfcljt/  tjet  U)clli  in  't  latijn  gcfcib  lucib  Dordracum. Maar  Van  dev.en  Dorcch  kan  men  in  de  Oudtheit  niet  ze- 

kers vinden.  Heidr.  Junius  is  van  gevoelen ,  dat  Dordrecht 
is  geweell  de  Merkt,  niet  van  Dorothais  of  Durcch ,  maar 
van  eenen  Diiretus  ,  eertyds  beroemt  en  onder  ïyn  volk 
wel  bekent:  maar  zonder  bcwys.  Hy  zegt  wel,  dat 'er 
in  onze  Hiftoriën  gewag  van  word  gemaakt  ;  doch,  doet 
'erby,  weinigen  duiller.  Het  woordt  Drecht  neemt  hy 
voor  't  Latynlch  woordt  Forum,  oi'  Merkt:  niet  zoo  zeer om  dat  daar  recht  uitgefproken  wierd,  als  omdat  daar  de 
waaren  naar  toe, als  naar  eene7Ucr,«;, daar  alles  verkoft  of 
verhandelt  wierd,  gedraagen  vvierden  :  even  als  of  Drecht 
van  draagen  quam,  daar  doch  de  naam  Drecht  {Trajeólum) 
altydt  aan  eene  Stadt,  Dorp,  of  Plaats,  daar  cene  Over- 

vaart van  een  rivier  was  ,  gegeeven  is.  Ik  wilde  wel, 

zegt  Boxhorn  daar  op,  dat  'Jumus  aangewezen  hadde  ,  op wat  authüriteit,of  waar  uit  hy  aan  Drecht  de  betcekeninge 

P'a.clu-  van  Merkt  geeft;  dat  ik  tot  noch  toe  niet  gcleczen  hebbe, 
-virJe^.  eenen  verzierden  vond  van  deezen  man  meene  te  zyn. 

Duretus,  of  Diirets-Drecht  en  merkt  dan  aan  '^nmus  laten- 
de, houden  eenigen  niet  vreemt,  den  naam  van  Dordrecht 

af  te  leiden  van  Door  en  drecht  ,  t' zamengcvoegt  Door- 
drecht ,  ZOO  veel  als  een  Doortogt  ,Doortrekkr/>ge  dat  van 
trekken  trecht  gekomen,  en  dit,  by  zachter  uitfpraake,  in 

toxhorn  drecht  verandert  zy.  Anderen  behaagt,  dat  Dordrecht  eerfl: 

»W.  Z)/'icr/,(iir^f>&/ zou  genaamt  zyn  ge  weeft,  en  dat  deeze  plaats fag.  71.  of  ftadt  ten  ftichter  gehad  zoude  hebben  Diderik  de  III. 
B  Nean.  toon  van  Arntdph ,  Grave  van  ÏIo! landt,  die  begonnen  heeft 
anriij.         regeeren  in  het  jaar  988.    M.  va^ider  Houvo  wil,  dat  de 

Ö.H.Kr, 
dlvif.  I. 
«.  li. 

Jtoxhorn toon.  V. 
HoU  />. 

7i. 

H.v. 

Dykf, 

DOR 

of  Dorta  gewccft:  zynde  die,  fcdert  die  groote  en  gewel- 
dige inbreuk  van'c  jaar  1421.  met  zoo  veel  andere  kleine 

vlieten  en  wateren,  onder  het  groot  ontftaane  water,  de 

Bieslws  genaanit,  vermengt,  nu  buiten  alle  kennilfe;  zie  op  ̂^"j 
DOR'1  A.  Dit  dan  dus  geftelt  zynde  ,  is  't  ligt  te  vatten dat  Dordrecht  den  naam  van  de  overvaart  ,  Drecht,  of 
Trecht,  over  de  Dort  of  Doria,  kan  gekregen  hebben ,  zoo 
wel  als  Maastricht  ,  van  de  overvaart  over  de  Maas  ; 
Utrecht,  wel  eer  TrajcSltim  ad  Rhenum,  trecht  of  overvaart 
van  den  Iihy»,&:c.  Andere  laffe  bedenkingen,  dat  het  van 
Thttr  ,  eenen  Afgodt  die  daar  yverig  geëert  wierd  ,  (zie 
opTHUR)  of  van  een  Veldtgefchrei  dezer  fladt  ,  Thure , 
Thurctte ,  dat  noch  in  de  Vaftenavonds-reijen  ,    in  de 

vtrh 

NeL, 

voerder 

Pat. 

Rh.alv. 

,   gezongen  v/ierd  ,  en  waar  van  oen  aan- een bloot  zwaerdt  droeg,  zou  afliomftig  zyn  , 

gaan  wy  dus  zwygende  voorby.     Rakende  de  Stadts 
oudtheit  ,   of  lieflt  de  bouwinge  der  Iladt ,  die  de  bo- 
vengedachte  Dominicus  Marius  aan  Keizer  Arito-nimis  Pias , 
omtrent  140  jaaren  na  Chriftus  geboorte  ,  toefchryft,  als 
boven  gezegt  is,  wil  M.  van  der  Houve  ,  dat  der  Franken  />. 581! 
Koning  Clodomirus  daar   reedts  in  het  jaar  320  'zyn  hof  noeil 

zou  gehouden  hebben :  zie  op  ANTONINA,  daar  men  -H.f.' ook  Boxhorfiius  wederlegt  zal  vinden.    Dat  van  Regina  ̂ -D 
PrumeKfis ,  die  ontrent  het  jaar  910  heeft  geleeft,  verhaalt  /; 
wordt,   paffen  zommigen  op  Dordrecht,   zommigen  op 
Dortsmo'ride.   Hy  bericht  ons  dat  Zundebolch  ,  Koning  van 
Atijirafia  ,  zynen  getrouwen  Veldtheer  en  Raadt  licgtnard, 
op  vaifche  aanbrengingen,  van  zich  verdreef,  en  hem  ge- 
boodt  binnen  veertien  dagen  uit  zyn  Koningkryk  te  ver- 

trekken: Waar  op  Iieg:nard,'m  gezelfchap  van  den  Grave Odoaker  ,  en  zommige  anderen  ,  met  vrouwen,  kinderen  , 

Dyk 

v.Z- 

Holt 

Box 

Too' 

Holi 

Reg' 

Pru 

en  tilbaare  goederen,  zich  in  eene  fterke  plaats,  DURT  ^  q 
genaamt ,  begaf.  Dat  de  Koning  zulks  vernomen  heb- ƒ 
bende  ,  een  leger  vergaderde,  om  die  Vefting  te  winnen  ; 
maar  dat  hy  'er  vruchteloos  van  opbreeken  moft,  we- 

gens de  moeraiïen  ,  en  het  gedurig  op-  en  afloopende 
water  der  Maaze.  Dus  heeft  //■^.  v.  Goudhoven  de  plaats 
van  Regino  aangetrokken:  Boxhorn  aldus:  Ztindibolcb ,  tot 
zich  gevoegt  hebbende  den  Grave  Odocrus ,  en  meer  ande- 

ren ,  met  vrouwen  ,  kinderen  ,  en  allerlei  foort  van 
huisrraadt,  is  gegaan  in  een  zeer  wel  bewaarde  plaats  ge- 
zegt  Durtos  (Regim  heeft  Durfus)  daar  hy  zich  verfterkte  : 
Dit  ter  ooren  des  Konings  gekomen,  en  hy  een  heir  ver- 

zamelt hebbende  ,  deed  zyn  beft  om  het  Kafteel  te  win- 
nen ;  maar  kon  niet  wegens  de  moeraffen  ,  en  de  veelc 

uitftortingen  der  wateren,  die  hier  uit  de  riviere  de  Maas 
Cerm.p.  ngan^  Thiirendrecht,  Thuringer  Drecht,  van  de  Drecht  daar  ;  koomen.  Men  ziet  hier,  dat  d'een  den  Koning  geen  Zundi 
101 Houve 
z.D.fol. 
ï7- 

de  ThuriKgers  overfcheepten  herkomftig  zou  zyn.  Ver 
mits  hy  buiten  allen  twyfel  ftelt,dat  de  Batavifche  Thurin- 
gers,^:)^  Duri/igcrs  ,10,  Dordrecht  hunne  Colonië  of  Volkplan- 
tinge  gehadt  hebben;  gelyk  ook  tc  Dure  ftadt  ,oï  Duurftede. 
Deze  Thiiringcrs ,regt  hy  ,Tungri  in  het  landt  van  Luyk  ge- 
weeft  te  zyn  ,  ( gelyk  ook  S.  van  Leeuwen)  welkers  Ryk  zich 
uitgeftrekt  zou  hebben  tot  ixinDuyshurg,  en  dat  zy  hunnen 
koningklyken  Stoel  te  Thurmger-Drecht ,  nu  Dordrecht, 

bolchWxtt,  maar  den  Verdrevenen  dien  naam  geeft,  en  voor 
Durtes  ftelt  Drirfos  :  wel]>:  woordt  P.  Scriverius  wil 
verbcetert  hebben  in  Durtos  of  Durteos,  dat  hy  voor  Dorts- 

rnonde  houdt.  'DdXGondhoveK  O docrus neemt voovTheodoricuSy 
of  Diderik,  naderhant  eerfte  Grave  van  Hollandt  gewor- 

den, is  niet  dan  eene  bloote  giffinge  ;  ook  is  dit  al  geen 

'  klaar  bevvys  ,  dat  Durtes,  of  Durfos ,  by  Regino  ,  het  he- dendaagfche  Dordrecht  zou  zyn;  of  wel  Dortsmonde.  If. 

Boxé 
toon, 

mi 

Uitrit 

gehadt  zouden  hebben,    't  Bewys  word  gehaalt  uit  het  ; /^<#«.f  verwerpt  die  veranderinge  in Z^?/r?m,vermits/?£'^//7« 

idem Houve 
fol.  Ill 

Bat. 
Leeuw. 
Baleu 

VC. Do'/nini- tus  Mar, 

Oude  zegel  der  ftadt,  daar  deze  letters  in  itaan,  SIGIL- 
LUM  OPIDANORUM  IN  THURDRECHT. 
Hy  zegt  ook,  dat  in  de  Oude  Handvcften  der  üa.dt.  Utrecht , 
omtrent  den  tydt  van  l^^illibrordus ,   Dordrecht  fomtyds  ' 
Thnrulrecht  genocmt  word  ,  fomtyds  Thoridrecht,    Maar  ! 
op  deze  letteren  in  het  Zegel  is  geen  ftaat  te  maaken,i 
\o\^z\\%  BoxhorniHs ,  omdat  ze  dikmaals  naar  het  oordeel: 
van  weetnieten  gegraveert  worden :  doch  dat  klemt  niet  i 
zeer,  of  Boxhorn  moft 'er  de  Overheden  ook  voor  kennen, 
als  die  hunne  brieven  met  eenen  qualyk  gefpelden  naam 

Scrlv.in  van  hunne  ftadt  zouden  bekrachtigen.  Dorninicus Marius ,  een 

^  Venetiaan,  fchryft,  in  zyne  Cof/nographie ,  de 'bouwinge  der ftadt  Dordrecht  aan  Keizer  Antoninus  Pius  toe  ,  en  ftelt 
deze  plaats  eerft  genoemt  geweeft  te  zyn  B  e  n  e  F  A  c  ta  , 
daar  na  Drodmna.  Maar  Benefada  word  van  anderen  be- 

ter gezegt  d'üude  naam  van  Huy  ,  of  Hoey,  en  niet  van 
Dordrecht  geweeft  te  zyn.  Vermits  wy  hier  gewag  van 

Dorefiadt  gemaakt  hebben  ,  in  't  Latyn  Doreftadmm  ,  moe- 
ten wy  aanwyzen  dat  zy,die  meenenDorcftadtnn Dordrecht 

te  zyn  ,  van  den  weg  afdwaalen.  Men  vindt  in  d'  oude 
Hiftoriën  dikmaals  den  naam  van  Dore-  of  Donrjladt  ,  en 
dat  de  Noormannen  ,  by  zwaare  invallen  en  verwoeltin- 
gen ,  die  ftadt  elendig  gehavent ,  gefoolt ,  en  verbrandt  heb- 

ben :  Maar  M.  Vojfius  oordeelt  het  eene  feil  te  zyn  ,  die 
ftadt  voor  Dordrecht  te  neemen  ,  om  dat  Doreftadt  nu 
Wyk  te  Dtturflede  is.  Om  nu  verder  zich  van  nader  bewys  te 
dienen,  zy  genoeg,  dat  de  oude  Schryvers  eenparig  zeg- 

gen ,  dat  Doreftadt  maar  weinige  mylen  boven  Utrecht  , 
en  aan  den  Rhynkant  lag  ,  dat  immers  op  Dordrecht  niet 
kan  paffen.  Onder  alle  deeze  onzekerheden,  zou  wel  de 
giflinge  van  Jcxnus  Rutgerfms ,  een  Dortenaar  van  geboorte  , 
de  aanneemelykfte  fchynen  ;  dat  Dort,  of  Dordrecht,  dien 
naam  van  de  Riviere  Dsr/^j  of  Dort,  en  de  drecht  of  over- 
vaert  aldaar  bekomen  zou  hebben  :  van  die  Rivier  is  de 
naam  van  de  voorby  vloeijendc  ViftTcherije  \2Ln  Dortsmonde , 

Volfü 

Jaarb. 
•van  H. 

5- 

Var.Uei. 
Coudh. 
in.  de  O. 

H.i^on.  noch  ia'tleveu  en  niet  onbekentjals  de  mondt  vaa<^fZ>ör/ 

I  Prumenfis  niet  alleen,  maar  ook  de  Schryver  der  Britanni- ly?^^  jaarboeken ,  nevens  IV.  Heda  ,  Durfos  hebben  ;  maar, 

j  zegt  hy  'er  by  ,   veele  hebben  Regino  gevolgt  ,  die  zelf veele  jaargetallen  niet  recht  geftelt  heeft  :   dit  blykt  uit 
!  Frodoardus  hiftoriën,  op't  jaar 828.  daar  eens  en  andermaal 
i  deze  ftadt  Durofoftum  genoemt  wordt  ;  waar  uit  ik  gilfe  , 
■ja  voor  zeker  houde  ,  dat  van  oudts  d'  eerfte  naam  van 
!  Dordrecht ,  DURFOST  geweeft  is.   Indien  wy  dit  ook 
I  naar  de  hedendaagfche  moedertaal  willen  neemen  ,  zal 
het  IVater-Veft  zyn  :  want  onze  Voorouders  zeiden  Poften 
voor  Veften  ,  en  Dur ,  Duur ,  of  Dor  betekende  ,  naar  de 
oude  taal,  niet  alleen  in  onze  Hollandtfche ,  maar  ook  naar 
de  Vriefche ,  Engelfche  ,    Saxifche  y    ja  zelf  naar  de  oude 
Celtifche  fpraak  ,  IVater  of  Stroom.    Daar  Doreftadt  (de 
voor  dezen  zoo  groote  ftadt,  nu  IVyk  te  Duurftede)  zynen 

naam  van  heeft.   Welke  laatfte  meening  ,  dat  Durefoft  'm Dordrecht  met  der  tydt  verandert  zou  zyn  ,   by  veclen 
aanneemelyker  wordt  geoordeelt ;  dan  die  andere,  vati 
Grixve  Diderik  ,  en  het  Water ftroomtje  Dan'tf.  J.vanBe' 
vervjyk  verhaalt  ,  als  een  gemeen  gevoelen  ,  dat  omtrent 
het  jaar  700.  ecnige  Vilfchers  hutten,  op  den  hoogenDyk 
aan  de  Merwe,  van  de  Sloe  af,  die  nu  by  den  boom  het 

fcheidtzel  van  den  Riedyk  maakt,  tot  aan  't  Spui  toe,  daar 
na  .tot  de  Vrytpoort  voortgezet ,  allengs  tot  eene  ftadt 
zouden  aangegroeit  zyn  ,  en  eenen  langen  tydt  alleei» 
met  woningen  van  hout  voorzien  ,  en  opgeflagen  zyn  ge- 

weeft.   Deze  Dyk  was  heel  hoog  tegen  het  water  en  do 
vloeden  opgeworpen;  daarom  zetteden  zich  de  Vilfchers 
en  Schippers-gaften  daar  omtrent  eerft   ter  neder.  Dat 
het  water  voorby  dezen  dyk  plag  te  loopen  ,  is  kennelyk 
uit  den  Tooren ,  die  voortydrsaandeTo/ZT/i-^ftont,  daar  tol 
ontfangen  wierd,  eu  de  brugge  noch  den  naam  van  voert: 
ook  is  aan  dien  kant  de  ftadt  zoo  veel  aangegroeit  ,  dat 
deze  Dyk  ,  eenen  geruimen  tydt  van  vilfchers  en  boeren, 
als  een  langwerpig  dorp,  bewoont  ,  nu  het  aanzienlykfte 
deel  van  de  ftadt  geworden  is.   D&t  Dordrecht  in  het  jaar 

Adr..  i Blyei. 
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1648 
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Bale> befch 

van Dorc. 
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DOR 

1064  al  bekent  was  ,  blykt  uit  den  beveftigingsbtief  van 
de  giften  aan  de  kerke  van  Utrecht  gegeeven  :  „  waar  by 

Keizer  Heunk  de  IV.  aan  Biflchop  H'ükm  ,  en  v.ynen 

"  Üoel  wedergeeft,  herftclt,  en  bekrachtigt  vier  Manfen 
„  ( hoeven  of  hoflieden  )   in  Knmfcn  gelegen  ;  van  de 

rivier  Alblas  tot  d.<t  M^rvjede .,  van  daar  te  Monkencsdrecht^ 

dc  helft  van  't  geheele  landt,  met  al  dat  'er  aanpaalt, 
ook  van  dc  Ryede.,  nettens  Ae.Mervjede  te  Slydrecht  ■,  ins- 

„  gelyks  nevens  de  Merwede  tot  in  THURËDRECHT, 
I,  van  daar  tot  in  de  Dubble  ,  van  daar  tot  in  üuvelhaar  , 
'  van  daar  in  M'aal;  van  daar  weder  in  de  Merwedc  tot 
„  in  THURËDRECHT  mitte  Capelle,  aldaar  niewelyks 

gebouwt.    Van  Thuredrccht  Oo{\.v]:i.%ns  tot  aan  Gudckins 

„  hofftedc  toe,  \%  ncScns  l^'^crkenemonde.  InUultreka 
„  7  Manfen  ,  in  Valke-^burg  16  kleine  woningen  ,  mittct 
„  landt  daar  aan  behoorendc  ,  ende  aldaar  3  Manfen  ; 
„  ook  feker  Eikenbofch ,  tuflchen  Valkenburg  en  grooter 

„  Henekeftcgcn  ,  cot  L'jj'e  toe  ,  om  hout  te  houwen  totte „  jagt  en  weide  ,  ende  alle  gebruik.  In  Heemftede  een 
„  Manfe.  De  Kerke  tot  Flardingen  ,  mitte  Capellen  ; 
,,  Kirkvjcrtte  mitte  Capellen,  Pethem  ,  Aldathorge  mitte 

„  Capellen  ;  P'oreheh  eu  Northgo  mitte  Capellen,  daaren- 
„  boven  het  ganfche  Graaffchap  van  Holla>idt,  met  al't „  geenc  wes  totten  Koningklyken  Banne  behoort.  Wy 
hebben  den  brief  hier  wat  breedt  voorgeftelt ,  en  mogelyk 
breeder  dan  't  behoeft,  om  te  bewyzen  dat  Dordrecht  (hier 
genoemt  en  gefpelt  T'huredrecht)  al  in  't  jaar  1064.  bekent 
is  geweeft:  ook  ïuUen  'er  de  liefhebbers  der  Oudheden 
noch  by  vinden  ,  hoe  eenige  Dorpen  omtrent  Dordrecht , 
in  dien  tydt  genoemt  wierden.  Het  begin  van  den  brief 
luidt;  „  Henriky  door  gunfte  derGoddelyke  goedertieren- 
„  heit  ,  Koning.  Wy  willen  dat  bekent  %y  allen  geloovi- 
„  gen  in  Chritto,  enz.  hoe  dat  wy  die  goeden  die  onrecht- 
„  vaerdig  ontnomen  zyn  de  H.  Godts  Kerke  tot  Utrecht , 
,,  van  Graaf  ZJ;^/<?r//^,  en  zyne  Zoonen ,  van  dien  tydt ,  &c. 
Het  eindt.  „  En  op  dattet  gefag  onfer  beveftinge  valt  en 
„  onverbrekelyk  mag  blyven,  enz.  hebben,  enz.  doen 
„  bezegelen  enz.  Gegeven  in  't  jaar  der  menfchwerdinge 
„  des  Heeren  1064.  den  2  May,  wiMerivedc,  gelukkelyk 
„  in  Godts  name.  Evenwel  was  Dordrecht  toen  noch 
maar  een  dorp,  of  een  open  fleedtjen :  want  of  wel  Keizer 
Henrik,  in  zekeren  Latynfchen  brief,  Dordrecht  met  den 

naam  inclytce  urbis  T'huredrecht  noemt  ,  zoo  weet  men  dat in  dien  tydt  Vlekken  en  opene  Stecdtjens  den  naam  wel 
van  URBS  ,  STADT,  gegeevcn  wierd.  Het  is  bekent 
dat  Dordrecht  cerft  in  't  jaar  1230  eene  bemuurde  ftadt  ge- 

worden is:  Goudhoven  (telt  echter  dat  ze  voor  die  be- 
muuringe  aarde  wallen  heeft  gehadt.  In  de  Stamlyft  , 
van  de  Van  Dyken  ,  een  zeer  oudt  gcflacht  binnen  Dort  , 
(laat  voor  aan;  „  In  den  jaare  1230.  quam  eenen  Gyfen 
„  Dyck  .,  (Van  Leeuwen  heeft  Gys  Dycking)  Ridder  tot 
„  Dordrecht  ,  begreep  die  ftadt  met  de  fuifelingcn  ,  ende 
„  begonft  temueren,  wezende  een  %z\>orenBatavier.  Was 
„  zeer  ryk  ,  ende  nam  daar  -een  Wyf,  de  dochter  van 
„  eenen  Grave  van  der  Mark  ,  daar  hy  vyf  kinderen  by 

„  won  ;  IVillem  "J^'^  "Jutte.,  Catryn  .,  en  Elifabeth; 
,,  gaf  met  elk  fco  Franfche  fchilden  jaarlyks.  Was  eer- 
tydts  genaanit  TURDRYFT,  en  daarna  ,  groot  worden- 

de, Durdrecht.  Men  zegt  dat  het  noch  ter  gedachtenilfe, 
even  voor  de  Nederlandtfche  beroerten  ,  in  een  glas  van 
de  groote  Kerk  geftaan  zoude  hebben.  Ontrent  dien  tydt 
waren  de  Duiken  ,  Siidfen,  en  Oeyns  in  groot  aanzien  ,  en 
Regenten  van  Dordrecht.  Hoe  Diderik  de  IV.  Grave  van 
Hollandt ,  enz.  in  het  jaar  104S  binnen  Dordrecht  om  het 
leven  raakte; zie  op  DIDERIK  DEN  IV.  GRAVE, enz. 
Weinige  jaaren  voor  de  gedachte  bemuuringe  der  ftadt 
{Boxhorn  ftelt  1210)  hadt  Gerard  van  der  Aare  ,  Broeder 
van  Diderik  ,  Biflchop  van  Utrecht  ,  Dordrecht  belegert  , 
ingenomen,  en  in  brandt  geftoken;daar  door  het  grootfte 
deel  van  deeze  ftadt  ,  of,  toen  noch  een  vlek  ,  vernielt 
wierdt:  maar,  vermits  veele  Hiftoryfchryvers  de  doodt 
van  Bilfchop  Diderik  op  't  jaar  1210  ftellen,  en  Gerard  van 
der  Aare  Dordrecht  by  het  leven  zyns  broeders  innam  , 
moet  het  verwoeften  van  deze  ftadt  vroeger,  veellicht  op 

't  jaar  1201.  (in  welk  jaar  hy  in  December,  volgens  J.  de 
Be^« ,overleedt )  geftelt  worden:  't  zy  zoo't  wil,  althans 
Dort  leedt  door  het  vuur  zeer  groote  fchade.  In  een  oudt 

regifter  t' Utrecht .,  rakende  de  ftichtingen  van  de  Kerken en  Kloofters  van  dat  Bisdom ,  vindtmen  dat  te  Dordrecht 
in  het  jaar  10Ó4  eene  Kerk  gefticht  is.  J.  v.  Bevervjyk 
meent  dat  het  de  L.  Vrounje  ,  of  dc  groote  Kerk  t&l  zyn 
geweeft  ;  anderen  dat  dit  beter  gepaft  kan  worden  op 
de  nievje  Kerk,  of  wel  op  't  Gajlhuis  Kerkjen ,  of  de  Kapel, 
op  den  Rietdyk,  vermits  de  L.  Vrouwe-  of  groote  Kerk  , 
eerft  in  't  jaar  1334  gefticht  zoude  zyn  ,  of  wel  in  't  jaar 
1339.  M.  V.  Balen  toont  echter,  uit  etw  gefchreve  Daglyjl, 
dat  deze  Kerk  in't  jaar  1300  al  in  wezen  was  ,  endaar  ge- 

noemt word  ,  fomtyts  Ecclefia  beat^e  Marine  ,  dan  wéér 
Ecclejia  Dordrana,  of  Dordracenfis  ,  Ook  Ecclefia  Major  : 
Maar  daar  tegen  fchynt  te  ftryden  is  Latynfche  Infcriptie , 
ftaandc  onder  den  tooren  in  eenen  blauwen  fteen  ,  met 
vergulde  letteren  uitgehouwen  ,  luidende  in  onze  taal : 

DOR 

Ikhengefltcht  in  't  jaar  Jefn  M  CCC  XXXIX.  den  lojunius^ 
waar  op  dan  de  tydt  volgt  wanneer  zy  is  verbrandt  gewor- 

den. Men  vindt  in  de  Lyften  geene  ouder  Dekens,  noch 
Canoniken  dezer  kerke,  dan  van  'tjaar  136Ó.  Het  ge- 

dachte verbranden  der  groote  Kerke  is  in  het  jaar  145-7. 
den  28  Junius  ,  op  St  Picter  en  Paulus  advent,  met  al 
wat'er  in  was,  voorgevallen:  de  tooren  bleef  ftaan;  doch 
de  brandt  duurde  van  's  Woendags  tot  Zondags  toe  ,  eii 
nam  wel  2000  huizen  wech.  De  Roomfch-Catholyken 
hebben  veelgefchreven  van  eenige  Mirakelen  van  beelden, 
als  andere  ,  in  dezen  brandt  en  in  die  kerke  gefchicdt  ; 
maar  wy  zullen  ,  't  ander  voorby  gaande  ,  alleen  maar 
aanhaalen  ,  't  geen  'er  JEncas  Sylvius ,  of  Paus  Pms  de  II. 
omtrent  zeven  jaaren  na  deze  verwoeftinge  overleden, 
van  zegt.  „  Onder  de  Hollanders  zyn  de  Dortenaars  de 
„  voornaam ften  (g  inter  quos  pracipui  Dordracenfes.  )  De  ftadt 
„  is  zeer  fraai,  fterk,  en  ryk,  wel  gelegen  tot  den  koop- 
„  handel  :  men  verhaalt,  dat  'er  het  vuur  een  groot  deel 
„  in  het  voorleden  jaar  van  verbrandt  heeft;  en  hoewel 
„  men  'er  veele  mirakelen  van  vertelt  ,  gaa  ik  die  voor- 
5,  by,  om  datze  niet  genoegzaam  met  goede  getuigen 
„  *  bewezen  worden.  Van  de  verdere  Kerken  en  Kapéllen 
kan  men  M.  van  Balen  nazien  ,  in  zyne  befchryvinge  van 
Dordrecht.  Het  gebouw  dat  nu  het  Stadthuis  is  ,  wierd 
gemaakt  in  het  jaar  1382  tot  gerief  van  de  vreemde  Koop- 

lieden, die  ,  omtrent  dien  tydt,  de  vermaarde  koopftadt 
Brugge  yerlaaten  hadden  ,  wegens  de  oorlogen,  die  de 
Bruggelingen  tegens  hunnen  Grave  voerden.  Het  oude 
Stadthuis  plag  te  ftaan  op  en  nevens  de  Tolbrugge  , 
zoo  datmen  daar  onder  door  over  de  Brugge  ging :  had 
eenen  zeer  ouden  tooren  ,  die  ontrent  het  jaar  i5'40. 
uit  vreeze  dat  hy  om  verre  mogte  vallen  ,  afgebroken 
wierd.  De  eerfte  Monikken  van  St.  Francifcus  orden, 
in  Hollandt  gekomen  ,  wierden  binnen  Dordrecht  wel  ont- 
fangen  ,  zy  hebben  daar  al  een  Convent  gehadt  in  't  jaar 
1311.  of  T312.  Onder  andere  Privilegiën  van  Dordrecht 
is  ook  dit  :  „  Indien  eenig  burger  der  ftadt  fchuldig 
„  ware  aan  eenig  fchelmftuk  ,  hoe  ongeregelt  het  ook 
,,  mogte  zyn  ,  dat  daar  over  op  geene  andere  plaatze 
I,  dan  te  Dordrecht ,  van  Schout  en  Schepenen  der  zei  ver 
„  itadt,  onderzoek  gefchiede,  en  het  daar  geftraft  worde. 
Het  gebeurde  omtrent  het  jaar  1300.  dat /?/W,Bailjuuw  van 
Zuid-Hollandt ,  te  Dordrecht  grooten  v)yt  aanwende,  om 
onderzoek  te  doen  tegen  eenige  Burgers  ,  van  verraderye 
tegen  den  Grave  van  Hollandt  befchuldigt.  De  Schepe- 

nen zeiden  ,dat  het  ftreed  tegens  hunne  privilegiën;  lieten 
echter  toe  dat  hy  voor  datmaal  nevens  hen,  zonder  ver- 
kortinge  van  hun  recht  ,  ïittcn  zou  ,  niet  om  te  oor- 
deelen  ,  maar  alleen  om  te  onderzoeken.  Terwyle  men 

daar  mede  bezig  was  ,  quam  Grave  "Jan  7.elf ,  met  Heer Wolfert  van  der  Veer ,  te  Dordrecht ,  begeerende  de  naamen 

der  misdadige  burgeren  op  't  papier  geftelt  ,  enz.  De 
Poorters  Heten  daar  op  van  ïich  gaan ;  dat  die  binnen  de 
ftadt  iet  misdaan  hadden  ,  binnen  de  ftadt  te  recht  geftelt 

moften  worden  ,  volgens  hunne  privilegiën.  Grave  3''?« 
vertrok  zeer  toornig  wi.iii'' sGravenhage.  Die  ■^zn  Dordrecht ^ 
daar  over  zeer  bekommert,  zonden  aan  hem  eenige  voor- 
naame  perfooncn;  boodcn  aan  altyt  t'  zynen  gelieven  te 
willen  ftaan  ,  en  van  hunne  zaak  reden  te  geeven.  Daar 
op  wierd  eene  t'  zamenkomfte  binnen  Delf  beftemt. 
U^olfert  vander  Veer ,  des  Graafs  Advokaat ,  of  Woordtvoer- 
der  ,  eifchte  dat  aireede  gezegt  is.  De  Schepenen  van 
Dordrecht  berichtten  Grave  Jan  met  den  Bailjuuw  ,  dat  dc 

zaaken  gefchiedt  binnen  de  ftadt  ,  moften  gevonnift  wor- 
den by  Schout  en  Schepenen  van  Dordrecht ,  en  geene 

andere  Rechters.  De  Bailjuuw  gaf 'er  tot  antwoordt  op, 
dat  het  gelogen  was,  en  boodt  eenen  kamp  diegeenen, 
of  den  geencn  aan  ,  die  anders  wilde  of  wilden  zeggen. 
Een  der  Schepenen  zei ;  het  w^as  niet  betamelyk  de  Pri- 

vilegiën van  eene  ftadt  aan  een  tweegevecht  te  hangen  , 
want  in  zulk  een  geval  zouden  ze  zoo  veel  als  niet  zyn : 
Dus  bleef  die  handelinge  onafgedaan,  en  elk  vertrok  weer 
naar  huis.  Kort  daar  na  kondigde  Grave  Jan  den  Dortc- 
naaren  den  oorlog  aan.  Bailjuuw  Alart  quam  met  een 
deel  volks  in  Slydrecht  ,  en  hy  maakte  daar  een  7waar 

Blokhuis  op  den'Dyk.  Die  van  Dordrecht  ruftten  zich  ter 
tegenweere  ;  fchreven  ook  brieven  aan  Hollandt  en Zeelandt:  datze  ïich  niet  te  haaften  hadden,  om  tegen  hen 

in  oorlog  te  treeden  ,  vermits  't  geen  nu  Dordrecht  ge- 
beurde om  hunner  Privilegiën  wil ,  hun  t'  avondt  of  mor- 

gen ook  ten  decle  konde  vallen:  doch  alzoo  kort  daar 
na  IVolfert  van  der  Veer,  des  Graafs  gunfteling  en  ophitzer, 
in  Hollandt  om  hals  geraakt  was  ,  wierd  de  Belegeringe 
opgebroken.  Dus  heeft  Grave  Jan  ,  loerende  op  de  Vry- 
heden  en  Voorrechten  ,  niet  anders  daar  van  dan  den 
haat  der  Hollandijlhc  Gemeenten  getrokken.  In  het  jaar 

1391  ontftont  'er  een  oorlog  tuflchen  Heer  Otto  van  Arckcl en  die  van  Z)orï :  de  Tollenaar  te  Meckenshoek  plaagde  de 
Gorinchernrners ,  onderzaatcn  van  Arckel ,  vry  hardt:  ook 
verfchoonde  hy  anderen  niet.  Otto  deedt  hem,  tot  twee  of 

I  i  drie 
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2f3  DOR 
drie  reltcn  toe  vermannen  ,  d;U  hy  niet  ïoo  onbehoorlyk 
met  7.yne  oiulerdaauen  en  hunne  goederen  70u_haiidclcii : 
in.iar  oin  dat  hy  'er  echter  mede  voortvoer,  liet  hy  hem 
om  't  leven  brengen.  Het  wierd  voor  eene  ïwaarc  misdaadt, 
niet  alleen  tegen  Dordrecht  ,  maar  als  het  gcmcene  Landt 
rakende,  opgenomen:  dieshalven  hy ,  vreezendc  als  een 
doodtllagcr  voor  de  Juflitie  betrokken  te  worden,  naar 
'j-  Gravenha^c  trok,  en  begaf  7.ich  by  Hertog ///^trf ,  Grave 
van  Hullaa^t  ,  enz.  dien  liy  t'  eenemaal  t'  zyner  wille  en 
funlk-  had,  biddende  om  pardon  ,  dat  hy  ook  verkreeg. 
)ie  van Z^j>v/mv6?, daar  niet  mede  vergenoegt , hielden  een 

Schip,  uit  Zcelancit  umt  Gorirjchcm  ïeilende,  met  al  dat 'er in  was  aan  :  vermits  de  Schipper  federt  cenigen  tydt 
het  Stapelrecht  niet  voldaan  hadde.  Daar  over  wierdt 
aan  Hertog  /ilhert  geklaagt.  Andere  Hollaytdtfche  lieden  , 
die  dit  recht  der  ftadt  Dordrecht  mede  zwaar  viel,  klaag- 

den desgelyks.  Een  dag  wierdt  'er  beraamt  om  geza- 
mentlyk,  van  weerkanten,  voor  hem  in  'j  Graver.haage  te 
verfchyncn.  Die  van  Dordrecht  oordeelden  niet  raadt- zaam  hunne  taak  ,  die  ze  rechtvaerdig  hielden  ,  als  een 

verkregen  recht  en  privilegie,  aan  eenen  Rechter  te  ftel- 
len  en  te  verblyven  die  hun  niet  te  gunlHg ,  en  7,00 
grooten  Heer  was ;  te  meer  om  dat  geheel  Hollandt  hen  nydig, 
en  daarom  tegens  hen  gekant  was.  Die  van  Dordrecht 
dan  bleven  achter.  Evenwel  verklaarde dat  de  'Üt- 
Ócn  Haarlem  Delf.,  Leiden.,  Alkmaar.,  Amjieldam,  Rotter- 

dam., Schiedam.,  St.  Geertrrüde/iberg  Oudewater.,  Vlaerdin- 

gen,  'sGravefaftde,  Naerden,  Medenhiik,  Enkhuize» ,  Briel , 
zynen  beminden  Coufyn  Otto ,  Heer  van  Arckel,  mtt  zyne 
ftadt  Gnrimhem  ,  voorts  de  Dorpen  Akkerjloot ,  Uitgeejl  en 

li''jrmer,  vry  van  het  Stapelrecht  der  lladt  Dordrecht  zou- 
den zyn.  „Dit  Stapelrecht  is  een  privilegie ,  niet  alleen 

„  dat  alle  fcheepen,  ecnige  waaren  in  hebbende,  't  zy  uit 
„  Zeelandt,  of  van  den  Rhy»,  dc  Maas ,  o(  IVaal  afkomen- 
„  de,  endaar  voorby  willende  vaaren,  moeten  aanleggen  , 
„  maar  dat  zelfs  ook  die  uit  de  Lek  en  van  Tiiel  komen  , 
„  fchoon  een  goedt  ftuk  weegs  van  Dordrecht  gelegen, 

j,  niet  voort,  maar  opwaarts  naar  Dordrecht  moeten  vaa- 
„  ren,  om  daar  te  llapclen;  dat  is,  dc  ingclade  Koopman- 
„  fchappen  daar  drie  dagen  lang  veil  te  rtellen,of  dien  lalt 
„  met  geldt  af  te  koopen.  Heer  Otto  va»  Arckel ,  van 
Hertog  Aliert  vergoft  zyndc  om,  wegens  't  gedachte 
aangehaalde  fchip  ,  tegen  die  van  Dort  by  reprefalie  tc 
mogen  handelen,  overrompelde  cenige  met  wyn  geladene 
fchepen  van  Dordrecht  afvarende.  Een  gedeelte  van  deeze 
wynen  verdeelde  hy  onder  de  zynen  ,  het  ander  ftortte 
hy  in  de  Rivier :  andere  Hollandtfchc  fteden  volgden  het 
voorbeeldt  van  den  Heere  van  Arckel;  daar  door  nam  de 
twirt  daagelyks  toe  ,  en  Dordrecht  raakte  in  groote  onge- 
legentheit.  Doch  de  op  niews  ontftoke  Fa£lie  en  haat 
onder  de  Hoekfchen  en  Kabeljauivfchen  diende  die  van  Dort., 
anders  zoo  verderflyk  voor  Hollandt ,  ten  grooten  voor- 
deele  :  want  in  het  jaar  1401.  heeft  Grave  IViUem  van 
Ooflervant  (Hertog  Alberts  zoon)  voorziende  dat  de 
Dortenaars  veelligt  met  die  van  Arkel .,  zyne  Vyanden , 

mogten  t'  zamenlpannen  ,  hun  't  Privilegie  van  't  Stapel- 
recht herftelt,  als 't  voorheen  hun,  in 't  jaar  iSfo.  van 

Vrouwe  Margaretha  vergoll  was.  In  die  aangeroerde  zeer 
fchadelyke  verdeeltheden  ,  é*ix  Hoekfchen  en  Kabeljauwfchen , 
hielden  zy  't  met  de  Kabeljauivfchen  ,  en  met  Hertog  Jan 
van  Beijeren  ,  Grave  van  Hollandt.,  tegen  de  Hoekfchen  en 
Vrouwe  Jacoba.  Daar  na  wierden  ze  Hoeksgezinden  ,  en 
ftieten  hunne  Kabeljauwfche  Magilkaat  van  het  kuffen. 
Wat  ongelegentheden i)'Wrff^/  daar  door  geleden  heeft; 
wat  anderen  aangedaan  is  gedurende  deeze  faéticn,  kon- 
nen  wy  hier  ,  als  van  te  grooten  omflag,  niet  verhaalen  : 
men  vindt  het  in  d'  Oude  Hollandtfche  Kronyk,  M.l^ojfius 
Jaarboeken,  en  Heemskerks  Batavifche  Arkadia ,  QsPf.  Onder 
de  belegeringen  die  deze  üadt  ,  ter  oorzaake  der  voor- 

noemde verdeeltheden,  heeft  moeten  lydcn,  was  de  fcha- 
delykfte  die  haar  door  Henogjan  van  Brabandt ,  in  het  jaar 
1303.  wierd  aangedaan  ;toen  de  ftadt  werd  in  brandt  gefcho- 
ten,  en  een  groot  gedeelte  daar  van  in  de  aflche  raakte. 

'  Echter  trokken  de  Burgers  uit ,  en  verdreven  den  Hertog  met 
alzyn  \o\k  uk  Zuid-Hollandt.  In  den  oorlog  tegen  Spanjen, 
en  't  begin  der  Nederlandtfche  beroerten  ,  toen  de  vaart 
allerwegen  onveilig  was  ,  vermits  de  zoo  genaamde 
H^atergeuzen  aan  den  eenen  kant  ,  en  aan  den  anderen  de 
Spaanfchen  ̂   alles  wat  zy  konden  roofden;  hebben  die 
van  Dordrecht  Oorlogfcheepen  toegerufl  ,  om  hunnen 
Stroom  te  verzeekeren,  zich  evenwel  veel  genegener  tot 
de  Geuzen,  dan  tot  de  Spaanfchen  toonende :  want  toen  de 
eerftgenoemden  het  Klooller  Heemfiem,  by  Dort,  afbrand- 

den, en  de  Spaanfchen ,  om  hen  te  verjaagen  ,  of  te  flaan  , 
alreeds  tot  in  Swyndrecht  gekomen  waren,  fchotenze  zoo- 

danig op  hen  ,  dat  zy  weer  naar  Rotterdam  moiten  keeren. 
*t  Was  ook  omtrent  dien  tydt  dat  Bartel  Entens ,  met 
een  deel  fchepen ,  by  Dordrecht  ten  anker  quam  ,  als 
wanneer  de  Dordrechtfchen  ,  niet  zoo  zeer  uit  vreeze,  als 
wel  door  't  beleidt  van  eenige  weinigen  uit  de  Magiltraat, en  een  gedeelte  der  Burgcrye  ,  de  goede  zaake  toegedaan , 
met  Enttns  een  verdrag  maakten ,  ea  een  deel  van  zyn 
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volk  innamen  ;  zich  den  2,5-  Jnnius  in  't  jaar  i^ti.  vyandt 
van  Diic  d'  Alba  verklaarden  ,  en  daar  tegen  Prins  H  'tlUm 
den  L  trouwheit  beloofden.    Hoe  dit  verwonder-  en  aan-  | 
merkelyker  wyze  bediilelt  wierd ,  zie  op  BLYENI3ÜRG.  \ 
(ADRIAANVAN)  Naderhant  ,of  van  dien  tydt  af ,  heeft  hUoft.\ 
die  üadt  geen  zonderling  nadeel  door  den  oorlog  geleden.  Ned. 
IndeBeeldtllormery ,  byna  door  geheel  Hollandt  ,  heeft  de  Hifl.  ' 
Magiltraat  van /Jcr/   alle  handtdadigheden  ,  hoewel  niet  ƒ•  7j. 
zonder  groote  moeite ,  verhindert.    In  het  jaar  1388  wierd  ̂ ^oru 
Dordrecht  door  eenen  feilen  brandt  jammerlyk  gehavent ; 
ter  dier  oorzaake,   en  om  den   burger  in   zyne  gelee- /-M 
de  fchaade  w.at  te  goede  tc  komen  ,  vergunde  Grave 
IVillcm  van  Henegouwen  ,  Grave  van  Hollandt  ,  aan  die  van  -^.'^ 
Dordrecht  dat  alle  fchepen ,  die  van  de  Ooflerlingen  door  'f"^ 
de  Maaze  gevoert  wierden  ,   nergens  anders    dan  daar  ̂  
zouden  mogen  aanzetten  ,   en  te  Dordrcht  hunne  waaren 
moeten  toonen  om  ze  tc  verkoopen.    In  het  jaar  135-0.  ̂  
heeft  V  rouwe  Margaretha  ó.\e'^xW\\e'^\e  noch  vergroot,  als  „^^fi, 
boven  gezegt  is.  Van  eenen  anderen  vernielenden  brandt 
der  Itadt  in  't  jaar  t45'7.  is  ook  hier  voor  gewag  gemaakt. 
Wy  zullen 'er  noch  bydoen ,  't  geen   in  een  Kerkboek 
der  groote  Kerke  daar  van  aangetekent  flaat:  „  In  't  jaar  yif 
„  ons  Heeren  M  CCCC  LVIl  op  St.  Fieters  en  Paulus  ̂ ant 
„  nacht;  te  weeten,  den  maandag  afgaande  en  den  dings-  inh» 
„  dag  aankomende  ,  des  middernachts ,  omtrent  een  uur  !<jrkh( 
„  aan  de  klok  ,    was  den  grooten  brandt  te  Dordrecht  ,  te  Dot 
„  ende  het  boernede   van  die  groote  Kerk  ,  fonder  die  ̂ yBai 
„  kerktoern  bleef  ftaan  dat  fteenwerk ,  mer  alle  houtwerk  befchii 
„  van  de  kerk  ,   ende  vanden  toern  verbernde  al  totter 

„  Visling  toe  al  of,  datter  niet  en  bleef  ftaen  after  noch  /'•P*' 
„  voeren  aan  die  Poert  fy,  ende  dat  Sacraments  Gafthuis, 
„  met  de  Visftraet  tot  aan  die  Lombaerdeftraet  toe ,  fon- 
„  der  dat  afterfte  huis  after 't  Gafthuis,  daar  die  Priefter 
,;  in  woende,  ende  die  Lombaertftraet,  voert  al  totten 
„  gevangen  toern  toe  ,  die  bleef  alleen  ftaen,  met  Paep 
„  Heynen  Brouwhuys  ,  ende  in  de  Lombaertftraet  bleef 
„  ftaen  een  kleyne  kamer,  ende  beboerde  eenen  korfdra- 
„  ger  geheeten  Gillis,   anders  en  bleeüer  niet  ftaen  van 
,,  die  Wasbrugge  van  after  tot  voren  aan  beyde  fyden. 
„  Ende  defe  brandt  quam  aen  uythetkleyn  Spoeyftraatken 
„  aan  die  graft,  wt  Arien  Donkertz  huisken.   Het  getal 
der  verbrande  huizen  was  twee  duizent.    Men  rekent 
dat  Dordrecht  achtmaal  vergroot  is  geworden :  maar  van 
de  jaaren  daar  d'  eerfte  vergrootingen  in  gefchiedt  zyn  , 
is  zeer  weinig  met  zeekcrheit  te  melden.    Omtrent  het 
jaar  isso.  wordt  gezegt  dat  de  derde  vergrootinge  begon- 

nen zoude  zyn;  maar,  door  eenige  verhinderingen,  is  die 
eerft  recht  uitgewerkt  in 't  jaar  15-84.  en  toen  de  vierde 
vergrootinge  genoemt  ,  wanneer  de  niewe  Haven  ,  by 
'tniewe  Werk,  gediept  wierdt,  en  met  de  daar  uitkomen- 

de klei  't  niewe  Werk  opgehoogt.      In  het  jaar  15-88 
wierd  eene  brugge  over  de  Haven  gebragt,  en  die  dus  be- 

woonbaar gemaakt.    Daar  op  volgde  in  't  jaar  15-89  een  leeu: 
aanvang  van  een  niew  Steedtjen  ,  meeft  van  Vreemdelin-  ^at.i 
gen  ,  en  wel  voornamelyk  Luikfche  Kooplieden  ,  Godts-  ƒ  n< 
dienftshalven  derwaarts  gevlucht;  daar  ftont  ,  voor  het  Baler. 

jaar  15-84.  niet  dan  een  Kalktoorcn  ,  maar  nu  is  het  vol  Dord 
huizen  bebouwt.  In  het  jaar  1610  (1609)  wierd  de  Haven 64/ 
voort  doorgegraaven ,  zoo  dat  ze  nu  van  de  Blauwe  poort  ff'j- 
tot  aan  het  groote  Hooft  in-  en  uitloopt  ;  en  t'  zedert  ̂ ^^^ 
ganfch  gelyk  eene  niewe  ftadt  volbouwt  ,  en  met  vier 
bruggen  aan  't  middelfte  der  oude  ftadt  gehecht.    In  het  . 
jaar  I5-5-6  is  daar  weer  eene  niewe Uitlegginge,  de  achtfte  ̂ ^j^ 
gezegt,   gefchiedt,  en  het  niewe  Eilandt  genoemt  ;  daar 
eenige  aanzienlyke  Huizen,    Spykers  ,  Pakhuizen  ,  enz. 
gebouwt  zyn.    Omtrent  het  jaar  1620.  was  het  getal  der 
huizen  te  Dordrecht  3084.  die  t' zedert  de  laatfte  vergroo- 

tingen zeer  toegenomen  zyn.    Onder  Dordrecht  laften  dezè 
Dorpen,  Gehuchten,  Landen,  enz.    Stryen,  Cromflryen ., 
Claas-lVaal;  IVtllershoek ,  Anthonis-Polder ,  IFcJlmaas,  Moer- 
kcrkerlandt ,  Maasdam ,  Pieters-  of  Puttershoek ,  Heinen-Oordt, 
Beijerlandt,  Schoblandts-Ambagt ,  De  Lind,  Rysoordt ,  Henrik- 

1  den- Amb acht ,  Kyfhoek  ,  Hteronymus- Ambacht  ,  Heer  "Jans- dam  y    de  Sandelyn,  Barendrecht,    Ryderbroek  ;   TJfelmonde  y 

\  Papendrecht ,  Alblas,  Alblafferdam ,  Bleskynsgraaf,  Molenaars- 
graaf ;    Brandwyk  en  Gyblandt  ,    Lekkerlandt  ,    Streefkerk  , 

\  iVyngaarden ,  Slydrecht ,  Gyffen-0 udekerk ,  Gyffen-Niewkerk  ̂  
Hardinxveldt ,  Noordeloos  ,  Liesveldt,  Goudriaan,  Ottelandt, 
Hoog  Bloklandt ,  Slingelandt,  Hofwegen.,  Peurfjen.,  Gelkenisy 
!  Ammers  ,    Gravelandt  ,    Raamsdonk  ,    IVasbeek  ,    Cape'lle  , 
'ƒ  Gravenmoer  ,   Befoyen ,  de  Strang  ,  Bergambacht ,  Stolwyk  , 

j  Crimpen  ,  Dtijfen  ,  Dubbeldam  ,  'ƒ  Gravendeel,    Voor  dien 
vervaarlyken  inbreuk  en  overftrominge  waren  'er  noch  ; 
De  Myle ,  Dubbeldam ,  Dubbelmonde  ,  Stryen- Monde ,  Almmonde ^ 
iVieldrecht ,  IVendelmes ,  Allenfcn,  Mttnfïerkerk ,  Houveningen.^ 
Harderswaerd ,    if^erkenmonde  ,    Poelsivyk  ,   Leer-Ambacht  , 
H^^eede,  Muylkerk,  Eemskerk,  Hoekenes,  Op- Alen,  Uyt-Alen.^ 
T'wee  Arends  waerden ,  Nederveen ,    Achthoven ,   den  Broek  , 
Almsvoet  ,  Telloyfen  ,  Ryede,  daar  de  Riedtdyk  den  naam 
van  voert  ,   en  een   Kloofter  Heifierbach  geheeten.  De 
Kafteelen  en  Heerenhuizen  in  het  quartier  van  Dordrecht^ 
zyn,  of  zyn  geweeft,  Menuede,  Liesveldt  ̂   Qy£enburg  ., 
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Herlaar,  CapelL',  Rye ,  rjj'elmondt  ,  LaKgerak^  Befoljefi', 
Puttcjiei»  ,  Almftein  ,  Valkeftein  ,  V  Huis  te  Koon  ,  V  Hms 

te  Souburg,  eii  't  Huis  te  Develjlein  ;  Zie  van  die  vernie- 
lende inbrcuke  der  Dortfche  ,  of  Zuid-Hollandtfche 

groote  Waerdt,  op  Z  U  I DH O L  L  A  N  D  S  C  H  E 
GROOTE  WAERDT.  In  dc  St^iit^  Dordrecht  is 
het  zoo  vermaarde  Synodus  Nationaal  der  Gereformeerde 
Kerken  van  den  Staat,  met  bywooninge  van  Gedeputeer- 

oor- 
•)rongk , 
TC. 

alken. 
erw. 

'itrop. 
■671. 
'trh/tal 
er 
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Yynodi    _  ,  .  _ 
618.  e»  den  der  Uitlandtlche  Kerken  van  Engeiandt ,  Schotlandt  , 
619.  en  veele  Quartieren  van  Duitfihlandt  ,  gehouden  ;  ter  af- 
«  doeninge  ,  of  voorkominge  van  meer  onruften,  alreedts 
mrre-  ontdaan  over  eenige  artykelen  inde  Icere,  van  den  aan- 
"    .   vangk  der  Reformatie  af  geleert :    De  zittingen  zyn  in 

de  jaaren  1618  en  1619  gehouden.  In  den  overval  van  het 

jaar  167a.  toen  Lodcwyk  de  XI'/.  200  plotzelyk  in  den 
Staat  viel  ,  en  'er  byna  overal  opfchuddingen  onder  de 
Gemeente  befpeurt  wierden  ,  opgevat  tegen  de  Heeren  de 
J4^tt,  om  het  niet  bevorderen  van  Prins  IVUlem  den  UI.  &c. 
had  'er  Dordrecht  ook  zyn  deel  in  :  en  gelyk  het  de  eerfte 
onder  de  Hollandtfchc  Steden  is,   was  't  ook  de  eerfte 

die,  na  het  overgaan  van  Naerden     If'^oerden ,  '\\\  HoUandt , 
(gelyk  men  zegt)  de  kat  de  bel  aan  hong:    Het  droeg  zich 
(als  wy  in 't  korte  verhaalen  zullen  )  dezer  wyze  toe. 
Eene  fchildery  in  het  Stadthuis  ,  waar  in  d'  aanval  der 
Hollandtfche  Scheepsvloote  op  Chattam  (vrywataan- 
ftootelyk  voor  de  Engelfche  Majejleit  en  Natie;  envry  wat 
prachtig  voor  den  Ruard  van  Putten  ,Cornelis  de  IVit)  af- 
gebeelcft  was  ,    fcheen  eene  der  opgevatte  oorzaaken  , 
waarom  de  Koning  van  Engelandt  den  Oorlog  tegen  den 
Staat,  ter  huipe  van  Fr  öwXry-^,  verklaarde.  De  gemeente 
van  Dordrecht ,  dit  bekent,  en  alreeds  voorheen  tegen  de 
Heeren  de  Wtt  ingenomen  ,  als  van  veelen  ten  lade  ge- 
legt  ,  dat  door  hun  toedoen  ,  en  haat  tegen  het  Huis  van 
Oranje,  alle  de  bewufte  onheilen  veroorzaakt  waren ,  be- 

gon niet  -veinig  tegens  hen  te  morren.    Het  Grauw  ,  in 
diergelyke  gelegentheden  vry  onhandig,  raakte  op  de  been, 
endaar  eenige  burgers  by  :zy  haalden  in  May  1Ó72.  de  ge- 

dachte fchildery  van  den  wandt  en  van  het  Stadthuis , 
fcheurdenze  aan  (tukken  ,  fpykerden  de  Hukken  daar  van 
rondtom  de  Hooftwacht  ,  en  het  daar  uitgefneden  hooft 
van  den  Ruwaert,  C.  delVit,  aan  de  Galge:  ook  pionder- 

den zy  daar  by  noch    het  huis  van  den  Buigemeefler 
HaÏÏtng.    Men  weete  dat  de  Magiftraat  van  Dort  de  ge- 

dachte fchildery  ,   een  zeer  groot  Huk  ,  van  de  Baane  in 
den  Haag  gefchildert  ,  in  haare  Raadtkamer  had  doen  op- 

hangen.    Eenige  daagen  daar  na  ,  't  gevaar  door  der 
Franfchen  inval  in  Hollandt   voor  die  Provintie  niet  ver- 

minderende ,  raakte  de  ganfche  Stadt  Dordrecht  aan  't  hol- 
len.   Men  begeerde  het  eeuwig  Ediél  vernietigt,  den  Prins 

van  Oranje    tot  Stadthouder  aangeftelt  ,  en  al  de  Regen- 
ten ,    die  daar  niet  toe  wilden  verftaan  ,  afgefchaft  te 

hebben.    Het  geroep  ,  leeve  de  Prins  !  de  duivel  haale  de 
Witten,  met  al  hunnen  aanhang !  galmde  ,  en  weergalm- 

de door  alle  flraaten.    In 't  kort,  de  Heeren  van  den 
Raadt  wierden  gedwongen  der  Burgeren  begeerte  toe  te 
ftaan  ,  en  Gecommitteerden  naar  zyne  Hoogheh  te  zenden  , 
om  hem  te  verzotken  in  hunne  ftadt  te  willen  komen  : 
Zy  ,  derwaarts  afgevaerdigt ,  wierden  van  duizenden  van 
menfchen  uitgeleidt  ,    onder  een  gedurig  gefchreeuw  , 
lang  leeve  de  Prins  van  Oranje  \  fterve ,  jlerve    de  quade 
Regeeringel  Zommige  ftaken  een  Oranje  J/aandel  boven 
den  tooren  uit,  en  daar  onder  ttwlVtt  j/aandel,  met  deeze 
ruuwe  en  onbcfchaafde  woorden ; 

,,  Oranje  boven  en  Wit  onder , 
,,  Die  V  anders  meent  die  Jlaa  de  donder] 

De  Dordrechtfche  Afgezondenen  vonden  zyne  Hoogheit  in 

't  leger  by  Bodegraven,  en  openden  hunnen  lafl:  daar  op  quam 
de  Prins  binnen  Dor ̂ /wfo ;  daar  hy  met  ongemeen  vreugd- 
bewys  van  de  burgeren  wierd  verwelkomt :  Tot  aan  't 
Stadthuis  geleidt,  wierd  Hy  daar  alleen  van  de  Regenten 

heulTelyk  verwelkomt,  zonder  iets  van  ''t  Stadthouder fchap 
te  reppen:  aldus  wierd  Hy  weêr  van  't  Stadthuis  naar  de  ftadts 
Verten  geleidt,  om  die  te  bezichtigen,  en  dan  't  middag- 

maal te  houden.  Vermits  nu  de  Burgery  van  het  Stadt- 
houderfchap  niets  hoorde  ,  tradt'er  een  uit  naar  zekeren 
Raadtsperfoon ,  vragende :  Wat  heeftmen  zyne  Hoogheit  ge- 
maakt'^  d' Antwoordt  was;  meer  dan  hy  begeert  heeft:  De Burger  weer;  Hy  heeft  niets  begeert,  en  zoo  hebt  gy  hem  ook 
niets  gemaakt.  Aanilondts  liepen  de  Burgers  naar  zyne 
Hoogheits  koets  ;  hielden  de  paerden  valt,  velden  hunne 
pieken  ,  en  leiden  de  trompen  der  mufquetten  in  de  ge- 

dachte koets  ,  vraagden  den  Prins,  of  /&v  Stadthouder  wasl 
Hy  antwoordde,  wel  vergenoegt  te  zyn:  ̂ y  wecr,^^  niet: 
'/  en  zy  dat  men  Uwe  Hoogheit  Stadthouder  verklaare  :  zeker 
Regent,  die  in 'tportier  van  de  koets  zat,  riep  uit!  yivat 
Oranje!  maar  een  der  burgeren  daar  op:  dat^s  een  Joabs 
hes.  Wy  vraagen  of  zyne  Hoogheit  Stadthouder  is.  Indien  niet. 
Zullen  wy  hem  uit  de  koets  in  onze  befcherminge  neemen ,  en 

itm  terjlondt  al  de  rejl  als  fchelmen  doodtjlaan.  Dat  veroorzaakte 
Mkm.  ïuiken  fchrik  in  de  daar  tegenwoordige  Heeren  ,  dat  zy 
^679.  beloofden  de  burgerye  vergenoeginge  te  zullen  geeven; 

iem 
'/alk. 
f.678. 
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als  ook  gefchiedde:  aldus  wierd  Prins  Willem  Henrik,  in  ̂" 

zulk  eene  opfchuddinge ,  binnen  Dordrecht  Acxi  29  Junius  ̂ ^''T- 
1672.  tot  Stadthouder  aangenomen,  alleen  was  deRuvvaert  "f"^" 
Cornelis  de  Wit,  wegens  onpalielykheit,  niet  in  de  Verga- 

dcringe  met  de  andere  Heeren  Regenten  verfchecnen:  '/i ''  r 
hy  weigerde  ook  de  /iéïle  te  ondertekenen  ;  om  niet  in  ec-  ca^^  '* ncn  oogenblik  om  verre  te  werpen  een  werk,  waar  aan  Merlür 

hy  en  zyn  broeder  ,  de  Raadt-Penfionaris  Johan  de  W-a,  23.1).  * zoo  lange  gearbeidt  hadden.    Hy  bleef  ook  in  die  weige- 
ringe volftandig  ,  onaangczien  zyn  huis  met  gewapende 

burgers  bezet  was,  zeggende;  liever  wou  hy  eenen kogel  ver- 
wachten dan  die  aéie  teekenen.  Eindelyk  liet  hy'er  zien  noch 

toe  beweegen,  na  zeer  groote  aangewende  moeite  door 
zyne  Echtgenoote,  wanneer  zy  ,  voor  dc  tweede  keer, 
met  haare  jonglte  kinderen  aan  de  handt  ,  en  met  haa- 

re traanen  op  de  wangen  hem  gcbeeden  hadde,  doch  op 
haar  en  op  haarer  beider  kinderen  te  willen  zien.    Eeni-  iiiem 
gen  tydt,  en  maar  kort  daar  na,  terwyl  de  Franfchen  zoo  ibidem. 
plotzelyk  alles  byna  zonder  tegenftandt  veroverden  ,  raak- 

ten die  van  Dort  weêr  op  de  been  :  hielden  hunne  Regen- 
ten verdacht,  als  of  zy  (gedwongen  zyne  Hoogheit  voor 

Stadthouder  aan  te  neemen)  hem  quaadt  fpel  berokken- 
den ,  en  de  handen  gebonden  hielden ,  vermits  hy  in  het 

Kapiteinfchap  Generaal  eene  zeer  nauwbepaalde  Com- 
miffie  ontfangen  had,  en  daarom  niet  kon  doen't  geen  hy 
oordeelde  ten  meeÜen  dienfte  des  landts  noodig  te  zyn. 
Dat  vanhetgeene  welgelukte  hem  de  eere  onttrokken, en 

van  't  ̂ualyk  gelukkende,  hem  de  fchuldt  gegeeven  zou 
worden :  wilden  derhalven  dat  hem  een  ruimer  magt  en 
voller  authoriteit zoude  worden  opgedraagen:daarenDoven 
datmen  zommigen  uit  de  regeeringe  zou  zetten,  inzonder- 
heit  Cornelis  de  Wit.  Zy  bragten  het  ook  daar  toe,  dat  zy- 

ne Hoogheit  gemagtigt  wierd  den  Raadt  te  veranderen  ; 
als  gefchiedde.    Weinige  dagen  te  vooren  hadt  de  Com- 

pagnie burgers  van  de  Kromme-elleboogfteeg  (in  't  be- 
gin van  September  de  wacht  op  het  Stadthuis  hebbende) 

alle  de  veertig  kulTens  der  Magiitraat  in  ftukken  gefnee- 
den ;  de  wapens  van  den  Heere  Cornelis  de  Wit  en  der  vier 
Burgemeefteren  uit  de  groote  Kerk  van  het  niewc  Orgel 
gehaalt  ;  ook  wierd  de  ganfche  Raadt  door  de  gcza- 
rnentlyke  Gilden  afgezet  ;  waar  na  zyne  Hoogheit  eenen 
niewen  Raadt  aanftelde.    Kort  daar  na  wierden  zy  al  we- 

der oproerig;  maar  alles  hier  op  te  haaien  lydt  dit  Woor- 
denboek xn^x.;  de  aangewezene  Schryvers  op  den  kant  kan 

men  wegens  't  verdere  nazien.   Dit  alleen  moeten  wy'er 
noch  bydoen;  dat  toen  A^Dordrechsfche  burgery  hare  Magi- 

ftraat gedwongen  had  den  Prins  toi  Stadthouder  aan  te  nee- 
men ,  of  te  verklaaren ,  ook  een  adte  daar  van  opgeftelt ,  en 

dien  zeiven  dag  al  afgelezen ,  zyne //oo^^i?/;  het  aangebodene  idem 
Stadthouderfchap  weigerde  te  aanvaerden  ,  voordat  hy  ontfla-  Valken, 
gen  zou  zyn  van  den  Eedt,  op  het  Eeuwig  Ediéi  gedaan,  ihid. 
toen  hy  tot  Kapitein  Generaal  aangenomen  wierd  :    Het  Sy/». 
gefchiedde  ook  terftondt  in  tegenwoordigheit  van  twee  il^'d. 
Predikanten;  D.  Delwichius  en  J}.  Berchem.  Dat  Dordrecht ,  Smalle^. 
en  voorts  een  goedt  gedeelte  van  het  tegenwoordig //o/- 
landt,  oudtydts  onder  Zeelandt  gehoort  heeft,  beweert  on- 

der meer  anderen  M.  Smallegange.   Wegens  de  Eilanden 
van  Putten,  Pernijfe,  Overmaas,  Beijerlandt ,  Strijen,  Dor- 

drecht ,  en  den  Finaert  ,  alle  als  onder  Zeelandt  behoort 
hebbende  ,  zyn  dikmaals  groote  verfchillen  tullchen  de 
Graven  van  Hollandt  en  Hertogen  van  Brabandt  gerezen ; 
voorgeevende  beide  daar  eigendom  aan  te  hebben.  Einde- 

lyk zyn  deze  twiften  tulFchen  gemelde  Hertogen  en  Graven 
van  Hollandt  vereffent  ,  vermits  de  Graven  van  Hqllandt 
ook  Graven  van  Zeelandt  geworden  waren,  en  dus  te  fa- 
men  eenen  Heer  hebbende,  is 'er  over  die  Provinciën  geen 
ftrydt  meer  geweert  :  echter  hebben  de  Hollanders  zich 
van  de  goede  gelegentheit  naderhant  gedicnt ,  om.  zich  toe 
te  eigenen  het  geen  den  Zeeuwen  toebehoorde. 
Hoewel  wy  boven  reeds  vry  wydloopig  de  gevoelens 

der  Geleerden  over  den  Oorfprongsnaam  der  Stadt  Z>or« 
recht  '^eiAtw  hebben  ,  moeten  wy  echter  hier  noch  byvoe- 
gen,  om  niets  van  deze  eerjle  Stadt  van  Hollandt  over  to 
liaan, 'tgeen'er  byoude  en  niewe  Schryvers,  nopende  haare- 
opkomfte  ,  van  aangetekent  (laat,  en  vooral  't  geen  wy 
daar  van  in 't  nauwkeurig  werk  van  wylen  den  heere  Menfo 
Alttng  vinden  ,  fchoon  veelzins  met  het  reeds  gemelde 
overeenkomftig ;  opdat  wy  alles  van  dien  uitmuntenden 
Schryver,  vertolkt,  dit  werk  inlyven,  dat  hy  ons  van  den 
ouden  Staat  der  Nederlanden  nagelaaten  heeft:  dus  fpreekt 

hy  van  deze  Stadt  op  't  woordt  T  H  U  R  E  D  Pv  E  C  H  T , 
naar  d'oude  benaaminge,  in  plaats  van  DORDRECHT. 
THU  REDRECHT,  in  rang  de  eerfte  ftadt  van  Hol- 

landt,  in  oudtheit  jonger  als  Leiden,  Briel,  Delft  en  Jlk-  j^^t. 
maar,  behalven  Franloo,  Vlaardingen,  en  Rhynsburg ;  die  of  oVrw. 
heel  niet  meer,  of  immers  geen  Heden  meer  zyn.    Onder  tnfp.it, 
dezen  naam  komt  zy  voor  in  hetoudfteGedenkfchrift,dat  fol,  17J, 
daar  van  in  wezen  is  ,  ïynde  een  Giftbrief  van  Keizer 
Henrik  den  If^.  van  het  jaar  10Ó4.  Dat  deze  benaming  zui- 

ver Duitfch  is,  kan  men  geenzins  in  twyfel  trekken  van 
een  plaats  en  naam,  die  lang  na  dc  tyden  der  Romeinen 
eerft  zynen  oorfprong  gekregen  heeft.    Wat  de  Ouden 

li  2  se- 
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gciiiocnt  hebben  met  het  woordt  THUR  of  DUUR, 
hcblu-u  \vy  liicr  boven  ,  op  BatavuJnt um  ,  gezien.  Nu 
moeten  wv  eens  in  oveiu  eeing  neemen,  wat  het  tweede 

woordt  DRHCHT,  of  1U<ECH1',  het  welk  aan  7.cer 
veele  plaat/en  gemeen  is,  neggen  wil:  want  het  2elve 
wordt  niet  alleen  gegeeven  aan eenige byzondere  plaatzen, 
maar  ook  aan  geheele  landtltreeken  en  wateringen.  Zom- 
mige  van  deze  plaatzen  leggen  aan  rivieren ,  als  ïT^urbjCdjt/' 
Ciuiitin-flir/  papciiöJfcljr/  .^Ipbjcfljt/  Daamtcljt/  j|l)occ= 
tiJiïljr/  enz.    Zonimige  niet,  als  JilDtibjccljt /  )lOO;Jb?crljt / 
enz.    De  landtllreeken  zyn  alle  van  eenen  aart,  namelyk 
alle  moeracluig;  gelyk  3[DKCbtcrlanöt/  in  de  Baronije  van 

Liesvelt;  dc  ̂}CC\]tC\\  hl  Ü'cJi-^rieslriKdt ;  dc  ̂ DjacljtCll  in 
FrieslamUy  enz.    Wateringen  met  dezen  naam  zyn*er  in 
Rhnktjdt  B\A&\\SU(\yi I  in  /^w/WW/ 5D?Cdjt/  ÜUp'ÖJCdjt/ 
ijólcnöjfcljr.    Waar  uit  blykc  dat  dit  woordt ,  het  welk  in 
den  eerllen  opllag  een  en  het  zelve  Ichynt  te  zyn,  niet] 
van  een  en  den  zeiven  oorlprongk  en  beteekenis  is.  Ons 
komen  hier  drie  woorden  voornamelyk  voor,  van  welke  | 
het  zelve  oorlprongkelyk  kan  afgeleidt  worden :  5Diaa3En/ 

CrchlU'U/  en  5B)arclj/  of  ÏDcrdj/  of  ÏDcrrii  /  door  eenigej 
omzetting  van  letteren  ;  welk  laatile  woordt  beteekent  i 
een  Ibort  van  aarde  die  brandtbaar  is:  doch  dat  hier  niet ! 

in  opmerking  kan  komen.    Derhalven  moet  d'oorfprong 
van  deze  bcnaamingc  zyn  *iï)icdjt /voortkomende  van  i 
5l)?aagcil/  of  (Cltdjt  van  (CVChUCIl.  Dat  het  eerlle  woordt  | 
beteekent  een  Merkt  van  koopmanfchap  ,  of  eene  plaats  i 
beroemt  door  hare  merktdagen  ,  werwaarts  de  waaren 
van  allen  kanten  heene  gebragt  worden  ;  eveneens  gelyk 
in  de  Laty nfche  t^\s  Forum  (  merkt  )  a  ferendo  ( van  draagcn  )  I 

heeft  de  zeer  beroemde  Heer  Adnamis  Jm'nts  al  voor  lan-  [ 
fe  aangewezen  :  doch  het  tweede  woordt,  en  insgelyks  , 

et  woordt  T'ogt,  dat  van  de  zelve  beteekenis  is  ,  meent 
een  plaats  daar  een  Heeren-weg  deurloopt,  of  een  IVate- 
r;»^;  dat 'er  nu  een  groote  weg  door  THUREDRECHT 
geloopen  heeft  uit  Brabandt  naar  Hollandt ,  en  wederom , 
eer  dat  d' Oceaan  dien  boezem  heeft  ingefcheurt  ,  die 'er 
nu  is,  (den  J3;V/^o;)  getuigen  eenpariglyk  de  Jaarboeken 
van  Luik,  Utrecht^  en  Hollandt.  Doch  dat  daar  een  Merkt 
en  Stadt  geweert  is,  meldt  niemant  voor  Melis  Sioke;  be- 
halven  dat  men  niet  twyfelen  kan,  of  de  Demtogt  is  ouJer 
als  de  Merkt; waar  uit  noodtzakelyk  volgt,  dat  de  rechte 
en  allereerde  benaminge  van  de  üadt  zyn  oorfprong  heeft 
niet  van  ttw  Merkt  ̂   maar  van  den  Deurtogt.  Waar  by  ge- 

komen is  het  woordt  THUR, of  DOUR,  het  welk, on- 
der anderen,  ook  Water  beteekende :  omdat  hier  niet  al- 
leen een  deurtogt  was,  maar  ook  een  togt  of  vaart  over 

de  litvier:  zoo  dat 'er  geen  grondige  reden  is  om  te  twy- 
felen, of  de  benaming  THUREDRECHT,  ofDUR- 

TRECHT,hieruitt'zaamengertelt,is  hier  van  daan  geko- 
men ;  gelyk  de  letters  T.  of  T  H.  en  D.  de  een  voor 

de  andere  gebruikt  zyn.  Regino,  Abt  van  Pruim  ̂   een 
fchryver  van  de  elfde  Eeuwe ,  waar  in  hy  geleefc  heeft , 
maakt  op  het  jaar  898  gewag  van  een  plaats,  die  hy  den 
naam  van  DURFOS  geeft,  leggende  aan  óq  Maas  ̂   daar 
dezelve  nu  al  eb  en  vloedt  van  de  zee  krygt ,  en  Hertog 
Regtnarius  zich  naar  toe  begeeven  heeft,  gebannen,  of  im- 

mers in  ballingfchap  verdreven  zynde,  van  Koning  Zundt- 
bolch^  o{  Zttentibulch  \  waar  ter  plaatze  hy  zoo  een  fterk 
en  vaft  Slot  opgeworpen  heeft,  dat  het  zelve  in  een  twee- 

de belegering  van  des  konings  volk  niet  is  bemagtigt  ge- 
worden. Daar  zyn'er  die  dit  (tellen  tot  een  begin  en  oor- 

fprong van  de  'ladt  Dordrecht;  doch,  zoo  ik  vry  uit  mag 
fprecken,  op  eene  al  te  ftoute  giflnig;  dewyl'er  zeer  wei- 

nig ftaat  te  maaken  is  op  de  overeenltemming  van  de  eer- 
fte  lettergreep  ,  nadien'er  zoo  veele  plaatzen  zyn  ,  die 
de  benaming  vanDUR,om  verfcheide  redenen , aanhangt. 
En  alzoo  weinig  toeverlaat  geeft  het,  dat  de  Maas  daar 
eb  en  vloedt  heeft  ,  dewyl  die  (treek  veel  hooger  loopt, 
en  zeer  veele  plaatzen  befpoelt.  Ja  zelfs  men  zal  door 
geen  geloofwaardig  bewys  kunnen  aantoonen  ,  daar  het 
meelt  op  aankomt  ,  dat  ,  behalven  de  Oude  Maas  ,  de 
Nieive,  die  ,  eerlt  lange  daar  na  met  delVaal  vereenigt  zyn- 

de, hedendaags  voorby  Dordrecht  Itroomt,  thans  de  Mer- 
wc  genaamt,  in  dien  tydt  bekent  is  gewceft.  Weshalven 
deze  dingen,  om 'er  op  de  zachtfte  wyze  van  te  fpreeken, 
voor  twyfelachtig  moeten  gehouden  worden.  En  ik  zou 
denken,  dat  het  geen  men  met  zekerheit  van  deze  zeer 
aanzienlyke  Stadt  zeggen  kan,  niet  hooger  fpringt  als  tot 

de  elfde  Eeuwe.  Na'de  doodt  van  Aufridus^  Bijjchop  van Utrecht^  en  laatüe  Grave  van  Teijlerbandt ^  welke  voorge- 
Tallen  is  in  het  jaar  1008.  als  deze  dit,  en  geene  dat  Ituk 
van  dit  Gfaaffchap  na  zich  trokken ,  is 'er  een  oorlog  ont- 
ftaan  tufTchen  den  Biflchop  van  Utrecht,  en  Graaf  Dide- 
rtk  den  Hl.  over  eenige  landen  gelegen  tulFchen  den  Tjfel 
en  dt  Maaze  ;  doch  voornamelyk  over  dit  Graaffchap, 
dat  toen  alleen  den  naam  van  Holla^dt  droeg;  in  welken 
oorlog  de  Graaf  overwinnaar  zynde,  zich  den  toorn  en  de 
wapenen  van  den  Keizer  op  den  hals  gehaalt  heeft.  Op 
dat  hy  nu  dc  legers,  die  uit  Brabandt  tegens  hem  quamen 
aantrekken,  den  overtogt  mogt  beletten;  heeft  hy  DUR- 
DREGHT  niet  wel  zonder  vedterkingen  en  een  kloeke 
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bczcttinge  kuqncn  laaten  ;  in  hoedanigen  rtaat  die  plaat» 
toen  ook  gevveeil  is.  Geen  Schryver  van  dien  tydt  ver- 

haalt dit  wel  uitdrukkelyk :  doch  't  geen  M.  Stoke  op  het 
jaar  1048.  verhaalt,  dat  onder  Diderik  den  ly.  omtrent  by 

DURDRl'.C^H  T  ,  en  binnen  zync  velten  voorgevallen 
is ,  geeft  zulks  genoeg  te  verftaan.  Doch  dat  de  poort 
daar  Melis  Stoke  van  vermeldt  (öc  pocrt  tOt  ÏCMlïbjcdjt)  in 

zoo  kleinen  tydt  zou  opgerezen  zyn  tot  zoo  een  aanzien-  ' 
lyke  Stadt,  als  Maitheus  Vojfius  ons  dezelve  befchryft , zoa  Annik, 

bezwaarlyk  iemant  gelooven,  zelfs  die  den  Giftbrief"  van  Wo/i Keizer  llenrik  den  ly.  van  het  jaar  loó^.  die  zeer  oprecht  1 
en  onvervalfcht  is,  niet  gezien  heeft,  waar  in  allereerft  f 
van  T  H  U  R  E  D  R  ECHl'  vermeldt  wordt ;  geenzins  als 
van  eene  Stadt,  ja  zelf  niet  als  van  eene  Parochie  :  maar 
als  van  een  KaptMlc,  en  die  noch  niewelings  gedicht  was. 
Zoo  dat  voor  dezen  oorlog  alleen  maar  zeer  weinige  woo- 

ningen by  dezen  Overtogt  ,  of  dit  Veer  moeten  geweeft 
zyn  ,  die  toen  noch  geene  Kapélle  noodig  hadden  ;  en 
waar  voor  czw Altaar  genoeg  was,  het  welk  het  allerminlte 
foort  van  Bedehuisjens  was,  waar  van  dc  Friellers  Alta- 
rijlen,  of  Altaardienaars  genoemt  wierden,  en  minder  eer- 

waardig waren  als  de  Kafe'llancn  ;  gelyk  deeze  in  rang minder  waren  als  de  Plebanen  en  Parochianen.  Doch  dat 
de  plaats  door  de  verfterkingen ,  die  Didenk  daar  maakte, 
en  de  bezettinge  niet  weinig  toegenomen  heeft ,  kan  men 
daar  duidelyk  uit  afneemcn,  dat  noch  in  het  zelfde  jaar 
1064.  daar  aanftondts  eene  Kerke  is  ingewydt;gelyk  aange- 
teekent  Itaat  in  het  Utrechtfche  Regifter  der  kerken  die 
het  ganfche  Bifdom  door  gelticht  zyn.  En  aldus  is  deze 
plaats  in  korten  tot  een  Stadt  aangewafTen,  of  zulks  ge- 

worden als  de  Kerk  aldaar  ingewydt  is,  waar  onder  ge- 
bragt is  een  vry  groot  diftriél:  of  gebiedt ,  het  welk  Bu- 

chelius.,  uit  de  Archiven  van  de  (tadt  zelve,  getuigt  dat  de 
Hertogen  van  Brabandt  wel  eens  te  leen  van  den  Biflchop 
van  Utrecht  bezeten  hebben, welk  voorrecht  zy  echter  niet 
lang  hebben  kunnen  genieten  ;  dewyl  de  twee  broeders 
Diderik  deV.  en  /Vom,  weinige  jaaren  daar  na, alles  weer- 

om gekregen  hebben,  het  geen  hun  van  de  Keizers  afge- 
nomen, en  aan  de  Biflchoppen  weêrgegeeven  was  ;  ge- 

lyk de  Keizer  belieft  te  zeggen.  Dat  deze  Stadt  federt 
verfcheide  eeuwen  den  rang  als  Hooftftadt  ,  immers  van 
Zuid-Hollandt gehadt  heeft,  kan  men  daar  klaar  en  dui- 

delyk uit  afneemen,  dat  de  Vorften,  die  na  deHeerfchap- 
pye  van  Hollandt  geltaan  hebben  ,  allereerft  na  DUR- 
DRECHT  getrokken  zyn;  gelyk  Melis  Stoke  i\x\k%  uit- 

drukkelyk aahgeteekent  heeft  \znLodovjyk  Grave  van  Loos ^ 
Otto  Grave  van  Gelder^  en  Adulph  Grave  van  Kleef.  Wel- 

ke Schryver  ook  verhaalt,  dat  de  Stadt  omtrent  het  jaar 
1210.  van  de  Utrechtjlhen  ,  die  den  Grave  van  Loos  begun- 
ftigden,  overrompelt,  geplundert,  en  verbrandt  is:  maar 
die  in  korten  tydt,  niet  alleen  veel  fchoonder  en  grooter, 
met  niewe  en  vafter  veften  verftcrkt  ,  uit  hare  allche 
weer  opgerezen  is ;  maar  zich  ook  den  weg  gebaant  heeft 
om  de  eerite  Koopitadt  te  zyn ,  een  nicw  voorrecht  ver- 
krcegen  hebbende  ,  het  welk  het  Stapelrecht  wordt  genaamt; 
eerft  wel  omtrent  het  jaar  1282.  van  de  Wolle,  gelyk  M.  in  Tl 
Stoke  fchryft,  doch  weinig  daar  na  van  andere  Koopman-  re»i, 
fchappen;  te  gelyk  met  verfcheide  Vryheden,  die  den  Poorte- 

ren gefchonken  wierden  door  hunne  bcgunftigers  Grave 
FlorisdenV.  en  zynen  zoon  Jan ;  waar  vande  Giftbrieven  van 
den  jare  1284.  1290.  en  1299.  noch  in  wezen  zyn.  Het 
blykt  derhalven  dat  DORDRECHT  (want  aldus  is  het 
gebruik  geworden  te  fchryven,  de  U  in  de  O,  en  de  TH 
in  de  D.  door  lange  gewoonte  verandert  zynde)  in  vee- 

le opzichten  eene  zeer  voortreffelyke  Stadt  ,  nu  vier  eeu- 
wen lang  zonder  tegenfpraak  den  voorrang  heeft  gehadt 

van  de  Hollandtfche  Steden.  De  zelve  is  zeer  bequaam 
en  wel  gelegen  ,  op  den  flinker  oever  van  den  Stroom, 
waar  in  Maas  en  IVaal  vereenigt  zyn,  federt  welken  tydt 

recht  over  de  Stadt  een  Vaart  gegraavcn  is  naar  d^Lek^'m eene  onbekende  eeuwj  ,  ruim  vier  uuren  gaans  van  de 
Noordtzee.  Waar  by  komt  dat  de  Zeeuwfche  ftroomen 
aan  deze  Stadt  zeer  bequaame  gelegenheit  geeven  om  naar 
de  landen ,  die  Weftwaarts  leggen ,  haare  ftevens  te  wenden. 
DORDRECHTSCHE  WAERDT;  zie  op  ZUYD- 

HOLLANDSCHE  GROOTE  WAERDT. 
DORENBURCH  is  een  Kafteel  met  een  Parochiekerk  Alm 

in  de  Jiowtn-Betuwe  ^  by.  den  oorfprong  van  de  Linge;  Not. 

waarvan  een  gedeelte  de  tienden  door  gifte  vanOwojGra-  G*'""' ve  van  Gelderlandt,  in  den  jare  iiSS-  gekomen  is,  aan 
Inf.P 

het  Kloofter  van  ̂ sGravendaal.  /•  44' 
DORESTAD,  DORESTADUM,  DO  RE  STA-  Volfm 

TUM,  is  Dordrecht  niet;  maar  IVyk  te  Duurjlede.,  in  't  J"'*' 
Sticht  Utrecht ;  zie  op  DORDRECHT,  en  op  WYK  TE  m-  / 
DUURSTEDE. 
DORE  STADIUM,  DUURSTEDE.  Karei  de  Groot 

heeft  eer  hy  hetKeizerryk  van  het  Weften  aangevaart  had , 

zich  niet  ontzien  van  deze  Stadt,  bekent  wegens  d'over- 
winninge  door  zynen  Overgrootvader  Pipinus  behaalt  op  ̂^^'^ 

Radbodus^  en  die  behalven  dat  vry  beroemt  en  vermaart  °  *' ' was,  de  gelcgentheit  van  Utrecht  aan  te  wyzen  ,  niet  dat 

Kafteel  te  oo<inxQnhQtonde'TraJe<^lfim{^(veffroS d' evervaart) 

JtUin 

m, 

Gtm 
JnfP 
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DOR 

onder  Dorejladum  (DUURSTEDE)  en  daar  neffens  als 

gclyl?  te  Üellen  het  Paleis  tc  Nieiumeege»,  ais  ook  de  aan- 
ïienlyklle  lieden  van  6W?»,  of  out  Vrayikryk;  niet  dui- 
fterlyk  te  kennen  gcevende,  dat  daar  toen  een  brug  over 
den  Rhyn  is  geweeU;  het  welk  wy  op  eene  andere  plaats 

aangewezen  hebben  dat  de  Romeinen  al  voor  lang  onder- 
nomen hadden.  Die  nu  hier  te  lande  ofte  water  doorto- 

gen,mollen  tol  of  veergelt  bctaalen,dat  vry  veel  opbragt; 
waar  van  hy  vryheit  gefchonken  heeft  aan  de  Abdye  van 
St  Fimentms^  of  van  Heer  Germanm  (Germai»).  Gelyk 

ïulks  getuigen  de  Giftbrieven  van  den  jare  775".  en  779. 
De  Schryver  van  het  overoude  Chronykboek  ,  waar  van 
Atidreas  du  Chêyie  een  gedeelte  uit  de  Bibliotheek  van  het 
Carthufer  Kloojler ,  genaumt  de  Berg  Gudts  {Mons  Dei)  on- 

der de  Schryvers  der  Gclchiedenillen  van  Normandijen 
uitgegeeven  heeft:  als  ook  Keizer  Otto  de  Groote  in  zy- 
nen  Giftbrief  van  den  jaare  949.  noemen  het  Villam  Dü- 
RESTADE,  dat  is,  de  Stadt  DUURSTEDE.  De  Kci- 
7er  geeft 'er  Oük,by  uitnementheit,deoude  Vriefchebena- 
mingevan  WICH,  of  WYK  aan,  als  zynde  de  voornaarn- 
fle  der  Koopfteden  in  het  ganfche  landt.  Want  WICH 
heeft  by  de  Ouden  de  zelve  beteekenis  gehadt ,  die  by  de 
latere  heeft  het  woordt  STADT.  En  het  geen  nu  by  ons 
het  STADTSBOEK  genoemt  word ,  wierd  by  hen  WICH- 
BILLET  genaamt:  gelyk  deze  beide  woorden  in  zooda- 

nige beteekenis  te  Maagdenburg  noch  in  gebruik  zyn,  in 
dat  beruchte  WEICHBILT.  Behalven  dat  byna  aan  on- 
tallyke  (leden,  inzonderheit  in  Engelandt  ̂   de  benaminge 
van  WICH  gehecht  wordt.  Deze  Stadt  word  getelt  on- 

der de  grootde  Koopfteden,  die,  volgens  Sigebertus  Gem- 
hlacenfis,  of  liever  Geminiacenfis ^  in  den  jaare  837,  als  de 
verwoedheit  der  Noormannen  de  overhandt  had  ,  uitge- 
rooit  en  verdelgt  zyn.  Met  welke  aanteekening  overeen- 
ftemt  het  voorzeide  boek  van  den Bfrg-Goi//, daar  de  Jaar- 

boeken van  Fulda  in  tegendeel  fchryven,  in  den  jaare  83^. 
en  836.  Immers  in  een  van  deze  jaaren  is  voorgevallen  de 
eerRe  verwoelling  van  Duurjlede:  de  tweede  is  ,  volgens 
getuigenis  van  dat  zelfde  Chronykboek  ,  en  ook  volgens 
de  voornoemde  Jaarboeken ,  voorgevallen  in  het  jaar  847. 
en  de  derde  ia  het  jaar  S64.  Terwyl  de  ftadt  ondertuf- 
fchen  ingenomen  ,  en  bezet  gehouden  wierd  van  de 
Opperzecrovers^^nV/^  en  Hariald.  De  Canonik  van  Nuys^ 
die  de  groote  Nederlandtfche  Chronyk  uit  dc  aanteeïce- 
ningen  van  de  naaftvoorgaandc  ecuwen  tot  aan  zyncn 
tydt  ,  of  tot  aan  den  jaare  1474.  met  ioflelyken  vlyt  en 
naarftigheit,  voltrokken  heeft,  doet  hier  by;  dat 'er  om- 

trent de  eerfte  vcrwoeftinge  vyf-en-vyftig  Parochie-ker- 
ken in  deze  Stadt  geweell  zyn.  Naderhant  is 'er  weer een  niew  Kafteel ,  met  den  naam  van  Dorefladum  (  Duurjlede  ) 

van  de  Bilfchoppen  van  Utrecht  gebouwt  ,  waar  van  de 
overblyfzels  noch  eenigzins  in  wezen  zyn,  (alleen  van 

tweeToorens,  dewyl  het  overige  van  't  Kafteel  ,door  laft 
van  de  Staten 's Landts  van  Utrecht,  afgebroken  en  ge- 
flecht  is.)  Daar  is  ook  een  Stadt  ,  doch  niet  aanzienlyk, 
by  gefticht,  hebbende  wederom  den  naam  van  Wyk,  ge- telt  wordende  onder  de  vier  kleine  fteden  der  Provincie 
van  Utrecht.  Hier  is  een  Sluis  in  den  Rhyn  gelegt  ,  die 
Keizer  Frederik  de  eerfte  door  een  Plakaat  ia  den  jaare 
1165-.  bevolen  heeft  dat  altydt  in  den  zeiven  ftant  zou 
blyven  :  De  Neder-Rhyn  heeft  derhalven  hedendaags  hier 
van  daan  eerft  zyn  begin. 
DORESTATUMI  Deze  benaming  word  by  niemant 

van  de  Schryveren  ,  die  gefchreven  hebben  in  den  tydt  als 
de  Roomfche  heerfchappye  by  ons  de  overhandt  hadde, 
gevonden  of  gemeldt.  Echter  heb  ik  geoordeelt  de  zelve 
te  moeten  invoegen  onder  de  oude  nuamen  van  plaatzen: 
en  dat  volgens  eenige  goude  penningjens  ,  die  ten  tyde, 
als  Maximiliaan  Graaf  van  Hollandt  was  ,  by  het  dorp 
Voorburg^  het  welk  weleer  een  beroemde  fterkte  was,  en 

van  de  Romeinen  P'ORUM  ADRIANI  genoemt  wierd , 
tc  gelyk  nettens  andere  ontwyfeibarcOudthedenopgegraa- 
vcn,  en  van  Hadrianus  Junius  befchouwt  en  nagezien  zyn. 
Waar  op  aan  den  eenen  kant  te  leezen  ftont  LLINUM, 
en  aan  den  anderen  DORESTATUM.  Ook  verhaalt /f';/- 
lem  Heda,  een  beroemt  Schryver  van  de  Utrechtfche  Ge- 
fchiedeniflen  ,  dat  onder  deze  Oudtheden  geweeft  zyn 
goude,  .zilvere,  en  kopere  penningen,  met  het  opfchrift 
van  AlJRELIANUS;  zoo  men  het  zelve  maar  te  recht 
geleezen  heeft.  AVaar  uit  men  giffing  maakt,  dat  de  naam 
van  DORESTATUM  ten  minften  toen  ,  als  Aureltanus 
Keizer  was  ,  al  in  gebruik  geweell  ,  en  niet  niewelings 
verdicht  is  van  de  latere  Opftellers  onzer  Jaarboeken  , 
die  barbarifch  Latyn  fchreven  ;ea  die  ̂ ^urfftaöt  of  5DUUr= 
(leöc / gedurig  DORESTATUM  noemen , of  DORE- 
STADIUM.  De  gelegenheit  en  toeftant  van  de  plaatze 
kan  nagezien  en  afgenomen  worden  uit  het  geene  wy  op 
BATAVODURUM  gezegt  hebben. 
DORNENBURGH,  DOORNENBURGT,  een 

Gelderjch  Dorp  ̂   in  de  Overbetuwe.  Toen  in  't  jaar  if47. 
't  geheele  Hertogdom  Gelderlandt ,  en  't  Graaffchap  2a/- 
^en  eene  fchattinge  opgelegt  was  van  75-000 guldens ,  ftont 
net  quartier  van  Niewmeegen ,  een  der  .vier  quartieren 

Houv» 

ib  'id.  fol, 
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van  dit  Vorftendom ,  in  die  fomme  op  24342  guldens  ge- 
ftelt:  daar  toe  moll  di  Overbetuwe  (een  der  zes  verdee- 

lingen van  het  Niewmeegfch  quartier )  opbrengen  38'^6  gul- 
dens ;  welke  omgellagen  over  de  24  of  25-  Dorpen  van  de 

Overbetuwe quam  het  dorp  Durnenburg  op  niet  meer  dan 
48  guldens  11  ftuivers  4^  penning,  zoo  dat  het  van  geen 
groot  beflag  is. 

D  O  R  N  I K ,  D  O  O  R  N  IK ,  een  Gelderfeh  Dorp  in  de 
I  Overbetuwe:  Toen  in  't  jaar  IJ'47.  Gelderlandt  Zutphe» 
eene  fchattinge  (als  in  de  bovenftaande  poft)  was  opge- 

legt, moft  het  dorp  Doornik  daar  in  97  guldens  3  ftuivcrs 
penning  laftcn. 
DORNIK,  eigentlyk  INDORNIK  ccn  Ge IderfchDovy»  Houve 

of  veellicht  eene  buurt  in  dcOverbetuwe  •  zie  op  INDOR-  t.D  fól 

NIK.  ,.3/  ' 
DORP,  een  HollandtfchDorp,  in 't  Bailjuuwfchap  van  Leeuw. 

Delfjlandt,  hy  S.  vaK  Leeuwen  geicgt  DORp-ï'OLDER.  .... 
DORP ,  ( 't  HU YS  TE )  anders  Uittelier,  tuflchen  Sciip-  Houve luy^  en  de  Teer  in  Deljiandt\  een  adelyk  Stamhuis  van  het  fol.  114. 

Ridderlyk  Gcflagt  van  Z^cr/, naderhant  gekomen  aan  Jon- 
ker Jakob  van  Waffenaar ^Weex  van  Opdam.  S.  van  Leeuwen 

rtelt  dit  huis  het  adelyk  damhuis  van  Dorp.,  tot  dat  Vrou- 
we Barbara  van  Dorp ,  Gysbert  Uit  de  lier.,  Ridder ,  trouwde  : 

daar  na  quamen  alle  goederen  van  die  van  Dorp.,  op  hun- 
nen zoon  Gysbert  Uit  de  lier ,  wiens  nakomelingen  den 

naam  van  Dorp  aannamen  ,  tot  dat  Tda  van  Dorp  ,  eige- 
nerflevandit  Slot  en  de  goederen,  alles  erfelyk  maakte  aan 

haren  manFrederikvan  ReneJJevander  Aa  .fdie ,  in'tjaar  1609.  S.vaa 
kinderloos  overlydende,  daar  in  zyne  tweede  Gemalinne,  Leeuw. 
IVilhelmina  van  Gent .,  lyftochte.    Die  Van 't  Gcflacht  van  l^t- 
Dorp  zyn  eigentlyk  oorfprongkelyk  uit  het  huis  van  IVaJfe-  ̂ - 
naar;  gelyk  dan  Diderik  van  Dorp ,  Ridder,  de  ridderlyke  f/ff* 
Hofftadt  Dorp,  met  het  rontom  gelegen  landt  te  leen  hield  ,  *„ •  •    ■  ■  ■*        —  ~  "      "    -  Cjoudh 
van  Diderik  van  IVaffenaar  ,  omtrent  het  jaar  125-0.  uit 
wiens  gellacht  hy  was.   Verder  bericht  vindtmen  hier  van 

fol. 

80. 

by  14'^.  van  Goudhoven  en  S.  van  Leeuwen. 
DORP,  (MARTINUS  VAN)  anders  MARTINUS 

D  O  R  P  I  U  S ,  geboortig  van  Naaldtwyk,  een  dorp  onder 
Delfsla-^dt :had  in  zynen  tydt  den  naam  van  groote geleert-  vanHolt, 

heit.    Hy  is  geweell  Profejjor  in  de  Rhetorica,  Philofophie,  ̂ ^^.lój,' :  endaar  na  in  de  Theologie  ie  Leuven, \n  hetColIegie  van  de 
i  Lely.    Overleedt  noch  jong  in  het  jaar  15-21.  Ludovicus 
I  Vives  heeft  een  graffchrift  t'zyner  eere  gemaakt. 
!    DORQUERT,  DORCQUERT,  DORCKWERT,  h,»^,. 
•  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden ,  onder  't  Wefter- 

I  quartier. 

'    DORT,  eene  voorname  ftadt  in  Hollandt ,  is  de  eer- 
'  fte  onder  de  Hollandtfche  ftemmende   Steden  ;    zie  op DORDRECHT. 

j  DORTA,  het  is  een  riviertje  of  rivier  in  de  Dordrechtfe 
\  of  Groote  Zuid- Hollandtfche  Waerdt  geweeft ;  in  oude  tyden 
DURT  ofTHURT  gezegt,  daar  DORDRECHT, 
j  THURTTRECHT,  zynen  naam  van  zou  gekregen  partus 
I  hebben.    In  dien  geweldigen  inbreuk  van  deeze  groote  Rutgerj. 
Waerdt,  in  't  jaar  1421.  is  deze  DORTA,  of  DORT,  Boxh. 

i  met  vecle  andere  riviertjens  verflonden,  en  met  het  groo-  J-t'an 
\  te  water  vermengt  geworden.    Het  was  eene  fprank  van  ̂ y*^^- 
^  deMerwe;  heeft  gcloopen  aan  de  Noordwcftzyde  ,  tuf- 
[  fchen  de  ftadt  Dort  en  dc  Zwyndrechtfe  tf^aerdt.    Dat  'er  i 
zoodanigen  riviertje  geweeft  is,  blykt  uit  den  naam  van 
Dortsmonde;  zie  op  DORDRECtiT,  en  DOR!  SMON- 

DE. DORTSMONDE;  een  Dorp  weleer  gelegen  aan  Ja»/ 
den  mondt,  en  den  uitloop  van  het  riviertjen  Dorta  ,  dat  Rurgerf. 
eene  fprank  van  de  Mcrwede  was,  ter  dier  oorzaake  is  dit  var.leól. 
dorp  ook  DORTS-MONDE,  of  THURTS-MONDT,  l-i-cii. 
genaamt  geweeft  :  alcens  gelyk  Leksmondt  van  de  Lek;  Gouih. 
Ijjelmonde  van  denlj/el;  Roermondt  van  de  Roer;  Rupel-  '»  ̂  O. 
mondt  van  de  Rupel  die  naamen  ontleent  hebben  ;  zie  ̂ p-*^''* 
ook  op  DORDRECHT.    In  dien  vervaarlyken  inbreuk  -'^'  J^' van  het  jaar  1421.  toen  de  ftadt  Dortwan  de  Dortfche  IVaerdt 

afgefcheurt,  en  tot  een  Eilandt  gemaakt  wierdt  ,  is  ook  ̂   ̂g^* het  dorp  Dortsmondt ,  met  zoo  veele  andere,  vergaan,  en  ̂ efchr. 
het  riviertje  DORTA  onder  de  Maas,oi  Merwe  vermengt  .^^^ 

!  en  verdweenen.  Regino  Prumenfis ,  die  omtrent  het  jaar  900  Dordr. 
heeft  geleeft ,  maakt  op  het  jaar  898  gewag  van  Durtos ,  of  pag  78. 

I  Durfes,  dat  zommigen  op  de  ftadt  Z^or/, anderen  op  Dorts-  oudcnh. 
monde  paffen  ;  zie  D  O  R  D  R  E  C  H  T.    In  de  oude  Leen-  Zuul-H. 
'brieven  en  Verlyboeken  ftaat  Dortsmonde  bekent  en  be- />.  153. 
'paalt:  Inden  Verlybriefop  jnffroaw  Geertruidt  van  Slin- 
gelandt  ftaat  :  „  Strekkende  van  Dordrecht  uitwaart  tot- 
„  ter  Maefe  toe ,  aan  de  Zuidweft  zyde  Dubbeldam  ,  die 
„  Myl,  en  Petershoek :  endc  Swyndrecht  aan  de  Noordtzyde 
„  gelegen.  En  in  die  van  Juffrouw  Suetc  van  Beveren: 
„  Aangaande  van  Dortsmonde  wtte  Dubbel  wt  ende  aan  Balea 
„  I4^ael  toe,  ende  aan  die  eene  zyde  leyt  den  Dubbeldam,  ibid. 
„  die  Myl ,  ende  Pietershoek  ,  ende  aan  die  andere  zyde 
,,  Zwindrecht ,  ende  ftrekt  tot  aan  Barendrecht ,  &c.  Maar 
vermits  deze  Verlybrieven  na  den  inbreuk  der  groote 
Waerdt,  en  't  verdrinken  van  Dortsmonde  gegeevcn  zyn, 
moet  dit  Verly  van  de  Viflcherije  ter  dier  plaatze  verftaan 
worden.  Het  wapen  van  Dortsmonde  is  noch  voor  han- 

li  3  den, 
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if4  DOT  DOV  DOU 
«]c[i,bcftaande  ineen  vcldt  van/tY/(cenrW;veIdt)mctcc- 
iien  l).:lk  va'.'  zili\T  doorl'iiccdcii :  gclyk  de  Itadc  Dordrecht., 
ecu  roodt  veldt  voert,  i;ebroken  met  een Jxml  van  zilver. 
DÜTECHEM,  DOt  l  ECOM,  en  DEUTECOM: 

een  Iteedtjen  in  het  Graaiïctiap  Ziuphen.  Zie  op  DEU- TECOM. 

DüllNGA,ccn  Vlek  of  adelyk  Huis  in  het  dorp Mïr/"- fnm.  Ecu  ander  DÜTINGA  heettmcn  in  't  dorp  Dronryp., 
beide  gelegen  in  dc  l^riefche  Grietenijs  McmUitmaJcel ,  ón- 

der //  cllergoi). 
DüA'EREN,  DOEVEREN,  een  Dorp  behoorendc 

onder  HcuSi-U»  \  heeft  Kerk  en  Predika  .t,  t'v.amen  met 
Genderen,  ilaande  onder  het  ClalFis  van  (Jorkutn. 

D  O  U  S  A ,  (JANUS  )  of  Jan  van  der  Does ,  te  Leiden 
geboren,  een  Heer  van  groot  verllandt,  ïoo  darmen  hem 
den  tweeden  i/arro  ,  of  den  IJollamltJchen  l^arro  plag  tc 
noemen.  Dccie  Janns  Duufa,  Defidertus  Enifmus.,  jldria- 
ntts  Junius.,  cn  14' tlhelnitis  Lindanus ,w'iCTden  tocn  genoemt 
de  geleerdlle  mannen  in  de  Latynfche  taaie,  enz.  die  in 
HoUandt  geboren  waren.  Nadat  hy  7.yne  Ihidiën  te  Lier 
ia  Brahandt.,  en  te  Delf  in  Hollandt  voltrokken  had;  wierd 
hy  eerlt  in  de  Politie  ,  daar  na  tot  den  oppcrlten  Raadt 
zyns  Vaderlandts  bevordert.  Hy  is  negeu-en-dartig  jaa- 
ren  lang  Curator  van  de  Leidfche  Academie  geweell.  Den 
tydt  dien  hy  van  de  zorgen  en  zaaken  van  Staat  afbrcekeii 
kon,  belteedde  hy  in  de  boeken;  heeft  zich  ook, door  ec- 
nige  zyner  fchriften,  vermaart  gemaakt  in  ganfch  Europa. 
Heeft  uitgegeeven  Not^e  op  Petronius,  Plaiaus,  Catullus , 
ook  Annales  Holtandia  ,  en  eenigc  Poëzy.  Boxhorn  ftelt 
hem  39  jaareii  als  Curatiir.,  geiyk  geiegt  is ;  maar  het  moet 
een  niisilag  zyn,  vermits  de  Academie  van  Leiden,  ten  tyde 
zyns  overlydens,  op  verre  den  ouderdom  van  39  jaaren 

niet  bereikt  hadde.  Soermans,  'm  lyn  Acadcmifch  Regijler , 
heeft  het  beter,  en  op  24  jaaren  gebragt.  Hy  is  ook  de 
eerde  Bibliuthecarius  van  de  Academifchc  Boekzaal  te  Leiden 
geweeft;  welke  ftadt  hy,  in  der  Spaanfchen  belegeringe, 
zeer  kloekmoedig  heeft  helpen  befchermen  :  om  welke 
reden  dc  Staat  nevens  Prins  IV i Hem  de  L  veel  van  hem 

hielden,  en,  in  d'oprechtinge  van  gedachte  haoge  Schol , 
by  uitnemendheit  gebruikten.  Hy  was  Heer  van  iVboi^^/?zü)'/^, 
en  Vader  van  drie  zoonen  Jan  (  Janus)  Georgius.,  en  Fran- 
fjts  van  der  Dnes.  Was  geboren  den  6  December  i^^^. 
overleedt  den  8  Oétober  1604.  oudt  5-9  jaaren.  By  Goud- 

hoven ftaat  (maar  't  is  een  misflag)  in  'c  jaar  1614.  geftor- 
ven.    Daniël  Heinfius  heeft  over  hem  de  Lyk-oratie  gedaan. 
DOU  SA,  (JANUS)  zoon  van  den  bovengemelden 

Janus en  daarom  F;7;aj- gebynaamt.  Behalven  zyne 
ervarentheit  in  de  Poëzy,  Hiftoriën,  Griekfche,  en  Latyn- 

fche taaien,  was  hy  ook  een  goedt  Philofooph  en  Mathema- 
ticus. Men  oordeelde  dat  hy,by  langer  leven,  zynen  Va- 

der in  geleertheit  gelyk  zou  zyn  geweell,  ja  mogelyk  wel 
overtrofïen  hebben.  Hy  heeft  eenige  geeftige  Latyn- 

fche gedichten  uitgegeeven  ;  ook  een  beginfel  van  de 
Kronyk  der  Graven  van  Hollandt.  Overleedt  omtrent  8  jaa- 

ren voor  zynen  Vader,  noch  maar  25"  jaaren  ,  of  dicht  by 
de  2Ó  oudt,  den  21  December  iS9^-  nadat  hy  uit  Hongarije» 
t'huis  gekomen  was.    Soermans  Itelt  zyne  doodt  op  I5'97. 
DOUSA,(  GEORGIUS)  insgeiyks  zoon  van  den 

eerftgemelden  Janus  DouJ'a.  Hy  heeft  de  Ooftcrfche  Lan- den doorreirt  ;  eenigen  tydt  te  Cor/ftantinopolen  gewoont, 
en  eenen  brief  van  zyne  reizen  laaten  uitgaan  ,  met  ver- 
fchcide  Injcriptlcn  ,  noch  in  Griekenlandt  overgebleven: 
is  ook  voor  zynen  Vader  overleden ,  op  zyne  Zee-reis  met 
den  Admiraal  van  der  Does.,  in 't  jaar  if99.  omtrent 
jaaren  oudt. 
DO  USA,  (FRANCISCUS)  hy  was  de  derde  zoon 

van  den  eerllgemelden  Heev  Janus  Doufa  -jHeer  van  Nwrdt- 
wyk,  en  Canonik  t' Utrecht;  heeft  ook  iets  in  druk  uitge- 

geeven. D  O  U  W  E  AU  K  E  S  was  een  Fries  van  geboorte ;  na 
dat  hy  door  verfcheide  trappen  tot  Kapitein  gevordert  was, 
toonde  deeze  dappere  Fnes  zyne  heldhaftigheit,  op  eene 
zoo  uitftekende  wyze  ,  dat  zyn  ftoutmoedig  bedryf  den 
verdienden  lof  niet  kan  onthouden,  noch  hy  met  ftilzwy- 
gen  dient  voorby  gegaan  te  worden.  Hy  voerde  in  het 
jaar  i6f2.  in  den  zeellag  tulFchen  de  Ruiter  en  den  Engel- 
yir/&f«  Vice- Admiraal  het  Oollindifch  fchip  denStruis- 
wgel,  toen  ten  oorlog  toegerult  ;  raakte  gedurende  den 
flag  vry  diep  onder  de  vyanden,  wierd  zoo  fel  bevochten 
dat  zyne  matroozen ,geeR  ontzet  voorhanden  ziende, eerft 
den  moedt  lieten  vallen,  daar  na  zoo  ftout  wierden,  dat 
ly  hunnen  Kapitein  poogden  te  dwingen  om  zich  over  te 
geeven :  wiens  moedt  daar  door  overliep  en  in  een  recht- 
fchapen  toorn  ontftak.  Hy  begaf  zich  naar  de  kruitkamer 
met  den  lontftok  in  de  handt,  cn  riep  luidtkeels  uit; 
Schept  moedt ,  myne  kinders ,  fchept  moedt  !  Ik  zal  u  den  weg 
auyzen ;  en  als  vuy  den  vyandt  niet  langer  konnen  weder/laan , 
dan  zal  ik  u  alle  van  de  gevangkenijfe  be  vryden,  door  middel  van 
den  Jlok  die»  ik  in  de  handt  hebbe.  Voorts  zwoer  hy,  het 
lont  in  '/  kruit  te  ztdlen  Jleeken ,  indien  men  wyders  fprak  van 
bet  fchip  over  te  geeven.  Deeze  kloekmoedigheit ,  of  vreeze 
des  doodtSjVerichrikte  den  vyandt,  ea  gaf  den  zynen  ïoo 
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veel  harts  ,  dat  ze  een  belluit  namen,  om  zich  tot  het  ui- 
terüe  en  den  laatden  druppel  bloets  te  verweeren.  \)ok 
dienden  zy  zich  zoo  wel  van  hun  gefchut,  dat  ze  twee 
Engelfihe  fchepen  in  den  grondt  fchoten  ,  daar  acht  hon- 
dert  inenfciien  meede  verdronken;  en  een  derde  havenden 
zy  zoo  dat  het  krengen  mort  ,  en  genoeg  te  doen  had 
om  zich  in  de  naalle  haven  van  Engetandt  te  bergen.  Maar 
andere  fchryven  ,  dat  zich  twee  Engelfchc  Kapiteins  ,  met 
hunne  zwaare  fchepen  ,  eeril  aan  beide  zyden  van  zyn 
boordt  leidden ,  met  mceninge  om  hem  zyne  Üoutheit  te 
verleeren  :  maar  dat  D ouwe  hen  dichte  by  liet  komen, 
zonder  te  fchieten,  cn  daar  na  eerll  den  eenen  ,  daar  na 
den  anderen  de  volle  laag  gaf,  met  zulken  uitkomft  ,  dat 
d'een  by  hem  zonk,  en  d' ander  de  vlucht  nam:  dat  daar 
op  een  derde  hem  onvoorziens  aan  boordt  klampte  ,  en- 

terde, cn  zoo  veel  volks  op  zyn  fchip  wierp  ,  dat  zyne 

matroozen  de  moedt  ontzonk  ,  en  't  fchip  wilden  over- 
geeven  :  doch  dat  hy  toen  eerft  den  brandt  in  't  kruit 
dreigde  te  (leeken,  en  hen  (als  verhaalt)  tot  het  betrach- 

ten van  hunnen  pligt  opwekte.  Daar  na  (tont  hem  de 
weg  open  om  uit  den  drang  te  raaken,  daar  hy  zich  wéér 
by  's  Landts  vloot,  met  grooten  lof,  voegde. 
DOU  WM  A,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  het  Dorp 

Irnfum.,  in  dc  Friefche  Grictenije  Rauwerderhem  ,  in  het 
quartier  van  Oojler^oo. 
DRAAK  ES  tEIN,  eene  Ridder-Hofftadt  in  het Sticht  Utrecht. 

DREBBER,  (CORNELIS  JACOBSZOON)  van 
Alkmaar  geboortig:  hy  was  een  zeer  fcherp-  en  diepzinnig 
onderzoeker  der  Elementen  ,  en  natuurlyke  oorzaaken , 
waar  doorhy  ook  zeer  konftige  werken  uitgevonden  heeft, 
die  voor  onkundigen  tovery  fcheenen  ,  daar  ook  onder 
was  het  primum  mobile  ,  of  perpetuum  mobile  ,  dat  hy  aan 
Koningk  Jakob  van  groot  Britannién  vereerde.  De  Ouden 
hebben  zeer  getracht  om  tot  deze  uitvindingete  geraaken  ; 
doch  te  vergeefs.  Drebber  is  het  gelukt  door  eene  gedurige 

opmerkinge  op  de  Elementen.  Cicero  verhaalt  dat  Archi- 
medes  eene  Sphivra  zou  hebben  gemaakt  die  zich  eeuwig , 
naar  des  hemels  loop  beweegen  kon  :  maar  toen  Seracufa 
door  Marcellus  ingenomen  wierd ,  raakte  te  gelyk  het  in- 
ftrument  met  den  meeller  op  eenen  dag  om  hals.  Door  't 
verdaan  van  dc  oorzaak  van  het  primum  ,  heeft  deze 
Drebber  eene  globe ,  bol,  of  kloot  gemaakt,  die  zich  eeu- 

wig naar  den  loop  des  hemels  kon  beweegen  ;  elke  24 
uuren  eens  rondtom:  dat  in  duizent  jaaren  niet  eens  zou 
konnen  milfen  ,  aanwyzende  jaaren,  maanden,  dagen, 
en  uuren  ;  den  loop  der  zonne,  maane,  planeeten,  en 
fterren.  Hy  heeft  ook  toegeltelt  of  gemaakt  allerlei  Mu- 
ficale  inftrumenten ,  om  eeuwig  op  hunnen  tydt  te  fpeelen. 
Al  dat  men  maaken  kon  ,  om  eenen  korten  tydt  zynen 
gang,  door  een  dalend  gewigt ,  fpringveeren  ,  lopend 

water,  of 't  vuur,  te  gaan  ,  kon  door  de  kennifle  van  't primum  mobile  tot  eene  eeuwigdurentheit  gebragt  worden : 
men  kan  daar  over  zyn  boekjen  van  de  Elementen  nazien. 
Het  (taande  water  kon  hy  ter  hoogte  van  hondert  voeten , 
en  meer, doen  opryzen.  Hy  kon  werktuigen  toeftellen  die 
eenen  geweldigen  windt  van  zich  gaven :  ook  een  inltrument 
waar  in  het  eeuwig  tweemaal ,  tuüchen  dag  en  nacht,  ebde 
en  vloeide:  daarenboven  brillen,  door  welke  men  by  nacht 

in 't  duifter  kon  zien.  In  het  jaar  1610.  bereidde  hyccnCla- 
vecymbel,  van  zich  zeiven  door  de  kracht  der  zonneftra- 
len  fpeelende  ,  die  hyook,  als  het  fpeelende  inftrument 
in  een  kelder  ftont  ,  derwaarts  wift  te  leiden.  Hy  be- 

dacht een  foort  van  fchepen  die  onder  water  konden  vaa- 
ren,  ook  meer  andere  dingen.  In  zyne  van  glas  gemaak- 

te globe  deede  hy  eene  zeer  zuivere  en  fubtile  vochtigheit, 
nevens  eenige  druppelen  van  eene  wonderbaare  geprepa- 

reerde oly  ;daar  op  verfcheen  eerft  een  vermengde  klomp, 
vervolgens  aan  verfcheide  oorden  de  Elementen  duide- 
lyk  en  zichtbaar :  voorts  trok  zich  het  zuiverfte  en  hel- 
derfte  deel  boven,  of  over  de  elementen  heen  ,  met  zich 
de  zon,  maan,  en  fterren  voerende,  die  van  geene  uiter- 
lyke  werktuigen,  maar  van  den  inwendigen  doorgaanden 
of  doordringenden  Geeft  wonderlyk  ,  en  onophoudelyk 
gedreven  wierden;  de  beweeginge  des  hemels  eigentlyk 
voor  oogen  ftellende.  Wegens  deze,  en  veel  meer  andere 
zeer  konftige  uitvindingen,  liet  hem  Keizer Rudolf.,a\s  ee- 

nen Tovenaar,  te  Praag  gevangen  zetten  ,  om  tegens 
hem  als  tegens  eenen  zoodanigenterechtspleegen,daarby 
doch  alles  verrichtte  door  natuurlyke  middelen  ,  en  de 
Keizer  het  ook  zoodanig  bevondt,  Veele  uitlandtfche 
Schryvers  weeren  de  konrt  van  dezen  Hollander  niet  ge- 

noeg te  verheffen. 
DRECHTER  VRIEZEN  wierden  eertydts  genaamt 

die  hunne  woningen  te  Enkhuizen,  en  daar  omtrent  had- 
den ;  hun  landt  wierd  Drechterlandt ^  genoemt  ;  zie  de 

Befchryvtnge  van  Enkhuizen;  zie  ook  hier  van  op  ADEL- 
HEIT,  dochter  van  Grave  Didenk  van  Kleef. 
DRECHTER  LANT  is  een  ftreek  van  Weft- 

Vrieslandt  ,  die  weleer  zeer  fel  en  vyandig  geweeft  is  te- 
gens de  Hollanders.  Ik  ftemme  geerne  Pontanus  toe  ,  die 

gilt  dat  het  de  Laadtltreek  vau  EMuizcn  gewceÖ  zy  , 
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hier  toe  ,  behalven  andere  redenen  ,  door  dcïc  bewogen 
rvnde:  dat  zeker  foort  van  klei,  hetwelk  wy^rrcö/ of 

öDfltp  noemen .  hier  ter  plaatze  overal  onder  het  leem  ge- 
vonden wordt.  Nu  toouen  wy  aan  op  het  wooïdtThurc- 

drcchtum  {  Dordrecht)  dzx  van  «jPlCClJ  /  door  eene  omzetting 
van  letteren  ,  gemaakt  is  het  woordt  iïr>JCCl[)tcr(anöt.  Hier 
komt  noch  by  ,  dat  Beka  tuifchen  l^OOgUlOllbc  en  de 

5P>JCL-Öterjï/  of  ©JCCljtcdaniJerij  /  een  Moeras  of  Veen  itelt. 
In  de  Jaarboeken  wordt  zeer  veel  gewag  gemaakt  van 

de  è.iecljtecfcljC  ©Jie5cn/  en  daar  by  altydt  te  verfkan  ge- 
geeven  dat  het  zeer  onvertzaagde  en  dappere  mannen  zyn 
gcweeft. 
DREMPT,  een  Gelderfch  Dorp  in  Thielerivaerdt. 

.  Toen  in  het  jaar  15-47.  over  Gddcrlandt  en  Zutphcn 
eene  fchattinge  was  geilek  van  75-000  guldens  ,  ftonc  het 
Quartier  Niewrneegen  ,  een  der  vier  quartieren  van  dat 
Vorltendom  ,  daar  in  op  24342  guldens  geftelt :  In  die 
fomme  mofl:  Thielerwaerdt ,  een  der  zes  verdeelingen  van 

't  Niewmeegfch  quartier,  laften  f844  guldens:  welke  om- 
geflagen  over  de  25-  dorpen  van  de  'Thtelervjaerdt  ,  quam 
het  Dorp  Drempt  daarin  op  102  guldens,  ipftuivers, 
ii  penn. te  ftaan. 

' DREMPT,  een  Gelderfch  Dorp,  onder 't  Richterampt 
van  Doesburg  in  't  Graaffchap  Zutphen.  Toen  in  't  jaar 
15-47  over  het  Hertogdom  G^/^^er,  en  't  Graaffchap  Zutphen 
eene  fchattinge  van  75-000  guldens  geheven  was ,  moft  het 
quartier  van  Zutphen  ,  een  der  vier  quartieren  van  dat 
Vorflendom  ,  in  die  fom  opbrengen  14475- guldens ;  daar 
in  moö  het  Rechterampt  van  Doesburg  drugew  1293  guld. 
17  ftuiv.  6\  penn.  Die  omgefiagen  over  de  vier  Dorpen 
deezes  Ampts  ,  quam  het  Dorp  Drempt  op  348  guldens  , 
7  Ituiv.  6f  penn.  te  (laan. 
DRENTH, een  Landtfchapje  in  Nederlandt ^  onder  het 

Nederdeel  van  de  Provintie  \an  Overy>ffel ,  tulTchen  Gro- j 
ningerlandt ,  het  Bisdom  Munjler  ̂   't  Landtfchap  Zallandt,  : 
en  Vrteslandt.    Picard  zegt  ,  dat  Drenth  van  oude  tyden 
af  een  gedeelte  van  't  vermaarde  en  magtige  Koningkryk  , 
Fricslandt  is  geweeft:    dat  de  Drenthers  wettige  Friezen' zyn  ,  en  van  eenerlei  afkomlt :  dat,  fchoon  Drenth  eenen  \ 

anderen  naam  voert,  zulks  niet  bewyfldatze  geen  oprechte  ' 
Vriezen  zyn  :  dewyl  'er  geen  groot  Landt  of  Koningkryk  | 
*is  ,  of 't  heeft  andere  benamingen  van  landen  en  landt- 
fchappen  onder  zich  ,  die  echter  ,  onder  den  gemeenen  ' 
naam  van  't  Landt  of  Ryk  ,  ook  den  naam  des  Ryks  of ; 
Landts  voor  zich  zeiven  draagen  ,  en  daar  aan  deelach- ! 
tig  zyn.    Dat  ook  de  naam  van  Drenth  zoo  oudt,  en  | 
goedt  als  die  van  Fries  landt  is ;  maar  dat  de  luifter  van; 
Frieslandt  de  heerlykheit  van  Drenth  verbeeten  heeft.  Al-  j 
eens  gelyk  Romen,  om  zyne  uitftekentheit,  alle  de  tref- j 
felykheit  der  andere  Italiaanfche  fteden    verdoofde.  Dit 
valt  geftelt  hebbende  ,  dat  de  Drenthers  oprechte  en  inge-  | 
boorne  Friezen  zyn  ,  pall  hy  hen  ook  toe,  en  maakt  hen 
deelgenooten  van  de  glorie  en   heldendaaden  door  de 
Vriezen  uitgerecht.    Ja  dat  veele  zaaken  ,  van  groot  ge- 
wigt  ,  meer  tot  de  Drenthers  ,  dan  de  Friezen  behooren.  ; 
Dat,  ten  bewyze  daar  van  ,  dienen  konnen  honderden 
van  Frankifche Knü<\\xnt\ie\\ ,  van  Sepulturen  van  Reuzen, 
Legcrplaatzen  der  Swaben  ,   enGrafrteden  der  Romeinen  , 
waar  tegen  'er  niet  een  in  Frieslandt  kan  gctoont  wor- 

den :   dat  Frieslandt   niet  een    dorp   of  plaatze  heeft  ' 
daar  zulke  openbaare  voetflappen  en  blyken  zyn  der  eer-  ! 
fte  Gotthen  en  Friezen  ,   herwaarts  aangekomen,  als  men  1 
in  Drenth  zien  ,  en  Drenth  opleveren   kan  ,  namelyk 
Grnnge  ,  Fries,  Norch  ,  enz.  zynde  onfeiibaare  volkplan- 

tingen der  eerlle  Friezen.    Hy  doet  'er     ̂ dnhex.  Drentfche 
Fricslandt   van  naturen  bequamer  was  voor  groote  heir- 
legers  ,  artillery,  enz.  dan  't  andere  Frieslandt  ;   om  dat 
Drenth  ,   een  hoog  en  droog  landt,  by  winter  en  zomer 
doortogt  verleende,  Frieslandt  niet.  Verder  berifpt  hy  hen 
diealle  g\ox\  Frieslandt  Meen  toepaffcn,  daar  het  doch  maar 
eenkleen  gedeelte  van  het  rechte  Oudt  Frieslandt  is.  Dan 

toont  hy  dat  de  Friefche  Drenthers   de  T'euSleri  zyn.  Dat 
ook  in  de  oude   Nederlandtfche  kronijk    de  T'eiiSieren 
Trewi'^r;  genoemt  worden,  en  nu,by  zachter  uitfpraake ,  de 
Drenthers  zyn  :  en  diergelyke  waarfchynlykheden  meer  , 
die  de  lever  by  hem  kan  nazien.    Wy  moeten  evenwel 
noch  eenige  andere  aanmerkelykheden  uit  hem  aanhaaien. 

Hy  zegt  dat  'er  geen  Landtfchap   in  al   de  Fereenigde 
Nederlanden  is,  waar  in  zich  meer  en  ouder  Antiquiteiten 
vertoonen  dan  in  Drenth:  want  ,  zegt  hy  ,  de  oudfte  in 
Gelderlandt ,  aan  den  Rhyn  ,  &c.   zyn  alleen  overblyfzels 
van  vervaWe Roomfche  gebouwen:  maar  de  groote  meenig- 
te  van  opgeftapeldeSteenhoopen  in  Drenth,  zommige  16 
andere  20  treeden  lang, en  vier,  vyf,  of  zes  breedt,  veel 
ouder  dan  de  Romeinfche  reliquiên ,  zyn  ,  of  gelyken  van 
Reuzen  by  een  gedraagen  ,    tot  hunne  begraafplaatzen  ; 
ten  dien  einde  brengt  hy  veele  bewysredenen  by,  niet  on- 
vermaakelyk  om  te  leezen  ,   maar  te  wydtlopig  om  hier 
in  te  brengen.     Evenwel  ,   omdat  'er  diergelyke  Steen- 
hoepen  in  geene  andere  landen  dan  in  Drenth  ,  en  daar 
omtrent,  gevonden  worden  ,  zullen  wy 'er  zoo  kort  als 
'tniogelyk  is  over  loopen  :  alle  leggenze  Ooft  en  Weft, 
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de  kleinfte  fteenen  onder  in  de  aarde  ,  tot  grondtveflen, 
de  grootfte  boven  de  aarde:  daar  onder  zyn 'er  die  negen vademen  in  hunnen  omvang  hebben ;  zommige  zyn  40 
maatvoeten  in  den  omvang  groot,   andere  36,  30,  25-, 
en  20.    Op  den  Hummeling,  in  het  Sticht  MunJ} er  ,  legt 
zulken  grooten  fteen  op  andere  fteenen,  dat 'er,  in  tydt 
van  regen  ,   hondert  Schaapen  onder  konnen  fchuilen. 
In  de  mcefte  en  grootfte  Steenhoopen  zietmen  de  fteenen 
zoodanig  gefchikt  ,  datze  gedient  hebben  voor  een  kofyn 
of  deur:  wat  bukkende  kan  men  'er  in  treeden  ,  en  zich 
voor  onweer  bergen.    Rontom  deze  langwerpige  fteen- 
hoopen,  omtrent  drie  treden  van  hen  af,  ftaat  een  andere  ry 
fteenen  in  de  aarde  gezet,  elk  4.  5-.  of  ó.  voeten  hoog, 
die  de  groote  fteenhoopen  omvangen  ,   doorgaans  twee 
treeden  van  malkander  ,  en  alle  recht  op.    Zommige  de- 

zer Steenhoopen  leggen  op  ruime  wilde  velden  ,  daar 
geen  doortogt  van  menfchen   is :   andere  in  akkers  , 
boftchen,  en  op  gemeene  wegen.  Dienaaftaan  de  Dorpen 
leggen  zyn  meer  gefchonden  dan  de  andere  ,  vermits 
ze  wechgevoert  zyn,  om  'er  de  Kerkhoven  mede  te  om- 

tuinen ,  ook  doorgezaagt,  om  ten  opbouw  van'  Kerken en  Toorens  te  dienen :  maar  de  grootfte  ,  onijiogelyk  te 
verplaatzen  ,  heeft  men  moeten  laaten  leggen.    Het  is 
gebeurt  dat  hondert  en  vyftig  Soldaaten ,  op  zekeren  tydt , 
voorby  deze  Steenhoopen  trekkende,  luft  kregen  om  een 
proef  te  neemen  ,  of  zy  niet  gelykerhant  eenen  van  de 
hoogfte  fteenen  zouden  konnen  beweegen  en  afwer- 

pen;  maar  deze  15-0  fluxe  gaften  konden,  met  famen- 
gevoegde  magt,  niet  eenen  eenigen  fteen  het  allerminfte 
beweegen:  hy  maakt  daar  uit  een  befluit,  dat  deze  menig-  Idem 
te  hoopen  ,  van  zoo  groote  fteenen  ,  moeten  gemaakt  enp.zi. 
by  een  gebragt  zyn  van  de  barbaarfte  Reuzen  ,  de  kinderen  1^-27. 
Enakims,  enz.  in  deze  Landen  van  elders  gekomen;  en  dat 
de  Steenhoopen  hun  gedient  hebben  voor  begraafplaat-  ibid.e»z, 

zen.    Hy  verwerpt   dat  het  de  werken  der  Sueven ,  Ro-  '3'*'^"^' meinen,  of  ingeboorne  Fr/V^e»  zouden  wezen  ;  dat  ze  Guemer. 
de  Zundtvloet  overgebleven  ,  en  reliquiên  van  de  eerfte  we- 
reldt  zouden  zyn  ;  dat  ze  de  booze  Geeften  op  malkander  ̂ 'i' 
zouden  geftapelt  hebben  ;  dat  het  zouden  zyn  deColommefi  ̂ ' 
van  Hercules  ,  oiT'rophcen  van  de  Overwinningen  der  Romei- 

nen ;  en  hy  blyft  'er  by  ,   dat  het  der  Reuzen  werk  en 
beftel  geweeft  is:  te  meer,  vermits  diergelyke  Steenhoo- 

pen ook  in  Scandia  gevonden  worden  ,   hebbende  infcrip- 
ticn  met  Gottifche  letteren;  en  vermits  zich  in  dat  Geweft, 
ook  menigten  Reuzen  bevonden.    Dit  verhandelt  hy  om- 
ftandig,  indien  niet  met  zekerheit  ,  immers  met  eenen 
waarfchynlyken  glimp.    Vervolgens  doet  hy  'er  by  ,  dat  j^^^ de  Reuzen    eerfte  Inwoonders  dezer  Landen  zouden  pjcard 
zyn  geweeft  ,   eer  noch  eenige  menfchen  van  gemeene  at, 
ftatuur  zich  daar  neérgezet  hadden;  gelyk 't  ook,  volgens 
deGedenkfchriften,  zoo  gegaan  is  in  de  Noordtfihe  landen. 
Maar  van  waar  zouden  deeze  Reuzen  gekomen  zyn  ?  Veel- 

licht uit  Kanaan  ,   toen  zy  door  Jofua  en  de  Ifraèliten  daar 

uit  gedreven  waren,  enz.     S.  van  Leeuwen  is  ook  van  ̂ f,*"^' 
gevoelen  dat  Oudt  Frieslandt  door  Reuzen  bewoont  is  ge-  y'"^- 
weeft,   en  eerft  daar  van  bezeten:  maar  door 't  woordt 
Reuzen    verftaat  hy  menfchen  dus  genoemt  ,  niet  zoo 
zeer  om  hunne  uitftekende  grootte  ,  fchoon  van  uitne- 

mende fterkte,  als  wel  wegens  hunnen  beeftigen  entyran- 
nifchen  aardt  ,  woede ,  en  geweltdadigheden  ,  enz.  Be- 
halven  de  gedachte  Steenen  ,    vindtmen  noch  in  Drenth 
eene  groote  menigte  van  Bergjens;  maar  die  houd  Picard 
voor  een  Roomfch  werk  ,   ter  begraafnifien  gemaakt  ,  als 
blykt  uit  de  Urnen ,   daar  dikmaals  in  gevonden.  Men 
vindt  noch  meer  andere  Drenthfche  Antiquiteiten  by  hem. 
Na  de  Reuzen  ftelt  hy  ,  voor  de  eerfte  Inwoonders  van  p'uari* 
dit  landt,  een  volk  uit  Scania  of  Schoonen  ,  immers  uit  het  Wid. 
Noorden,  Gotthen  en  Noormannen  genoevnX ,  die  veeier- />.!  53. 
wegen  invallen  gedaan  hebben.    Dat  Drenth  voortydts  134. 
een  Eilandt  ,  immers  een  half  Eilandt,  geweeft  zou  zyn  , 
is  niet  waarfchynlyker  ;  ook  niet  te  giftfen  wanneer  die 
Noordtfche  Volken  in  Drenth  zouden  gekomen  zyn  :  men 
kan  vatTaciius  wel  vatten  dat  de  Drenthers,  lang  voor  Chriftus  _  .  , 
geboorte,  van  vreemde  Natiën  befprongen  zyn  geworden. 
Na  Chriftus  geboorte , omtrent  het  jaar  10.  heeft  de  Room-  ^-n 
fche  bloedtvlag   in  Drenth  gewaait  ;  met  'er  haaft  moften  ul  a, 
de  Drcntfchen  hunne  halzen  onder  het  Roomfche  juk  bui-  ̂ '^g' gen  :  maar  vermits  de  Drentfihe  ge^ch.\eden\iien,\n  deHifto-  y^jor. 
riboeken  ,  mccft  onder  die  der  Friezen  zyn  begrepen  ,  zou  Germ. 
't  zwaar  ,  ja  ondoenlyk  vallen  ,  die  van  de  anderen  af  te  cothfr. 
zonderen  ;  ook  hy ,  die  het  deede ,  geen  geloof  vinden.    In  hifi.  i(r, 
het  jaar  810  was  in  Drenth  onder  de  Offen  en  Koeijen  /.y67. 

zulk  eene  foort  van  ziekte,  of  peft  ontftaan,  dat 'er  van 
hondert  nauwlyks  een  overbleef.    Omtrent  het  jaar  900, 
vielen  de  Noormannen  en  Deenen  in  Drenth  ,  onder  hunnen 
Hooftman  Rollo.    Na  eene  groote  verwoeftinge  aldaar , 
trokkenze  naar  Frankryk,  daar  Rollo  den  Franichen  Ko- 
n'mg  Karei  het  ganfche  \zndi  Neujlria  ,  oï  IVeJlenryk ,  at]- 
dwong  tereeuwigerbezittinge:  toen,  en  van  dien  tydt  af, 
wierd  Neujlria   Noormandijen  genaamt  ,   naar  deze  Noor- 

mannen.   Gotfried  ftelt  dit  op  't  jaar  876.    In  dien  tydt,  en 
daar  na, hebben     Frankryk  wel  befprongen  en  beoorlogt, doch 
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doch  voor  't  jaar  900.  xyn  ïy  geen  mecfter  geworden. 

Pitlfeudorf  (kit  den  at'llandt  van  Ncullrm  aan  de  Noorman- 
ncfi  op  't  jaar  412.  onder  Koning  Karei  cUh  Eenvoudige»; 
zoo  doet  ook  Mezerav:  maar  dit  is  buiten  onzen  text. 

In  het  jaar  94^  heeft  (Jtio  de  I.  bygenaamt  AWw/,  of  de 
Grootc,  Roomfch  Keizer  ,  aan  Biirchop  Balduivy»  van 

Utrecht  het  Jus  torejlenfe,  of 't  üf>per-IIu/it  ve/lerrcc/.>t ,  cn  de 
Jagt  op  het  groot  Wildt ,  alsBeeten,  Wolven,  Elan- 

den, Herten,  Wilde  Zwynen  ,  enz.  gefchonkeii  ;  'ioo 
in  't  Landt Ichap  Drenth  als  in  't  H^ouch  van  Fidnaho  , 
(l 'olle>dwve  )  zoü  dat  niemant  ,  zelfs  niet  de  Grooten  in 
dat  Landifchap,  ter  jagt  mogte  gaan,  noch  eenig  Wildt 
vangen,  dan  niet  toellaan  van  den  Bijfchop.  Dat  f/ilnaho, 
l'uUerjhoo  xiy  Ihian  de  üudtheidtkenners  geerne  toe:  maar 
daar  uit  belluit  Picard.,  dit  Fullenhoo  een  gedeelte  van  het 
Landt  Ichap  ZJrc-»/A  gcweell  is.  Uit  den  Giftbrief  blykt  ook 
dat  Drenth  toen  vol  grootc  boflchen  was,  daar  in  zich  het 
genoemde  grove  Wildt  onthicldt  ,  nevens  veel  ander 
meer:  daar  by  noch,  dat  in  dien  tydt  de  Granfjchappen al 
hadden  ze  eige  naamen  ,  mcell  naar  den  naam  des  Graafs, 
in  der  tydt  regcerende ,  genoemt  wierden:  zulks  dat  in 

den  gcmeldcn  Giftbrief  een  gedeelte  van  Drenth.,  Eber- 
h(ird!s  Graaffchap  ,  een  ander  gedeelte  Balditwimis  Graaf- 
fchap  geheeten  wordt.  Hollayidt  droeg  ook  den  naam  van 
Diucriks  Graaffchap.  In  het  jaar  1024  heeft  Keizer  Henrik 
de  U.  het  Graaffchap  Drenth  met  alle  Jurifdi£lien  en  Ge- 

rechtigheden ,  gelchonken  aan  Adelbold  ,  Biffchop  van 
Utrecht  ,  en  zyne  nazaaten.  Sedert  hebben  de  Biiïchoppen 
van  Utrecht  zich  daar  laaten  huldigen  ,  als  Heeren  des 
Landts  ,  op  den  Biflchopsberg  te  llavele  en  Huhvoort  , 
daar  voortydts  een  Kapél  Üont  ,  onder  de  Heerlykheit 
Koeverden  behoorende.  Hoe  die  van  Drenth  zich  tegen 

d' Utrechtfche  Biiïchoppen  ,  wegens  den  Kaftelcin  van  Koe- 
vorden,  opftelden  ,  en  de  Oorlogen  daar  uit  ontftaan,  zie 
op  HERIBERTUS,  BALDUlNUS  DE  IL  OTTO 
DE  II.  WILLIBRAND,  JOHAN  VAN  ARCKEL, 
FREDERIK  VAN  BLANK  EN  HEI  M;  ook  op 
KOEVORDEN.  Nadat  Drenth  omtrent  joo  jaaren  lang 

onder  de  gemelde  Biffchoppen  gedaan  hadt  ,  is  dit  Landt- 
fchap  in  't  jaar  15-22.  door  gewelt  van  wapenen  ,  onder 
het  gebiedt  van  Hertog  Karei  van  Gelder  geraakt.  Om- 

trent het  jaar  15-30  hebben  veelen  in  Drenth  de  Reformatie 
aangenomen  ;  en  ly  wilden  niet  meer  ter  Miffe  gaan. 
Gelyk  Karei  van  GeUeriich,  door  oorlogsgewelt ,  meefter 
van /^re»?^  gemaakt  hadde,  heeft  hy  dit  gewonnen  landt 
veertien  jaaren  daar  na  weer  door  oorlog  verloren  ,  en 

'  Keizer  Karei  wicrd^r  meeller  van.  In  het  jaar  15-60. heeft  men  eerfl;  opentlyk  de  Gereformeerde  Religie  in 
Drenth  beginnen  te  prediken :  maar  daar  op  is  ook  de  bloe- 

dige vervolginge  doorZ^w  d''  A!ba,cn  d'Inquifitie  gevolgt. Eindelyk  is  Drenth,  na  het  uitdryven  van  de  Spaanjchen, 
aan  den  Staat  gekomen,  nadat  het  de  Oorlogsrampen  vry 
bitter  gefmaakt  hadde.  Het  heeft  ook  naderhandt  al  vry 
■wat  van  den  Bijfchop  van Munjler ,  in  het  jaar  1Ó72. moeten 
lyden  :  maar  dat  onweer  duurde  niet  lang  ,  alhoewel 
het  fchade  genoeg  deedde ;  ïie  op  KOEVORDEN.  Alle 
de  Gereformeerde  Kerken  van  dit  Landtfchap  zyn  in  drie 

Claffen  verdeelt  ;  als  't  Clalfis  van  Zuiderveldt  ;  van 
Wejlerveldt',  van  Noordeveldt ,  en  Oojlermoor.  I.  Onder  't 
C.\z.W\S  \zn  Wejicrveldt ;  Havele ,  Suydwolde,  Boyven,  Nye- 
veen.  Echten  en  ' t  Hooge  V  lamen ,  Aleppel ,  Dieveen,  Col- 
derveen,  enz.  Wafterveen ,Bl)'enfteyn ,  Dwinglo,  Ryen,  Koc- 
kange,  Vledderen.  II.  Onder  't  Claflis  van  Zuidervelt  be- hooren  de  Kerken  en  Predikanten  van  Koeverden  ,  Stadt, 
Odoren,  Borger,  Oojler-Hejfelve ,  Roswinkel,  Steen,  Swoel , 
Dalen,  IVejicrberg,  Emmen ,  en  Schoorebeek.  III.  Onder 't Claflïs  van  Noordevelt  en  Oojlermoor ;  Rodewolde ,  Gieven , 
Gajfeile,  Delde,  Peyfe,  Norch ,  Rolde,  Roden,  Ajfen,  furies, 
Zuydlare» ,  Anloo.  Voorts  is  het  ganfche  Landtfchap 
Drenth  in  zes  Territorien  gedeelt  ,  die  Ding/pils  genoemt 
worden  ,  zynde  Regtsampten  ,  welker  Adminiltratcurs 
elders  Richters  ,  maar  hier  Schuiten  ,  of  Schouten  hiet- 
ten  Deeze  worden  alle  t' zamen  van  den  Landl- 
droflaart  voorgeltelt  ,  en  van  den  Stadthouder  beveiligt. 
Het  is  niet  buiten  vermoeden  dat  yder  dezer  Dingfpillen 
voortydts  zyn  eigen  Greve  (Grave)  gehadt  heeft, en  buiten 
twyfel  elke  Grave  in  zyn  Dingfpil  wel  ruim  200  veel  te 
doen,  om  zyne  onderhorigen  in  goede  ordre  te  houden, 
als  heden  de  LandtdroIFaart  met  alle  zes  :  eensdeels  om 

dat  de  meofchen  in  voorige  tyden  veel  woelter  cn  on- 
geregelder waren  dan  nu;  andersdeels,  om  dat  het  landt 

toen  overvloediger  bevolkt  was:  daar  by  v/as  't  daar  eene 
gewoonte  hun  recht  zelf  met  boog  ,  pyl  ,  en  knots  te 
verdeedigen.  In  het  Dingfpil  Zuiderveldt  zyn  de  Schout- 
fchappen ,  l  Koevorden  en  Schoonebeeke ;  z  Emmen,  Odoren 
en  RuorvJinkel ,  3  Sleen  en  Syderveldt ,  4  Dalen  en  OÓJler-Hef- 
felen,  ̂   Swoel.  II.  In  het  Dingfpil  Dieveren,  \  Meppel , 
Colderveen ,  en  Nyeveen ,  %  Haveïle  en  Vledderen ,  :^  Dieveen, 
4  Dwinglo ,  f  Suydwolde ,  6  IVyck ,  Cockange ,  PeJJe ,  Echten 
en  Anjen,  welke  drie  laatlte,  ten  aanzien  van  den  Godts- 
dienft,  behooren  onder  of  in  de  Heerlykheit  van  Ruynen. 
III.  In  het  Dingfpil  van  BeyU»,  i  Beyhft^  ̂   IVeJiirborg. 

Iilem  ■ 

ibid.  ƒ 
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IV.  In  het  Dingfpil  \ m  Rolde,  iWccn  Rolde.  Y .\n  het  Ding- 
fpil van  Medeveld,  i  Vries,  2  Nons  en  Veenhiiyfen ,  3  Roden 

en  RoderwaJde^  4  Delde,  5-  Peyffè.  VI.  In  't Dingfpil  van 
't  Oijiermoor ,  i  Anlo ,  Gieven  en  Z.uydlaren ,  2  Borger  en 
GaJJelle.  Dan  noch  in  de  Heerlykheit  Ruyne»;  i  Rnynen, 
X  Kuynerivold,  enz.  Picardheeit  ook  geciic  kleine  moeite  *7t. 
aangcwcldt,  om  te  toonen  dat  het  Landtfchap  Drenth  is 
ingenoinen  en  bezeten  gevveeil  van  Japhets  afltammelin- 
gen,  vertrokken  uit  Azién ,  cn  alleen  uit  het  Ooften  her- 

waarts afgezakt;  behcerfcht  van  Barbanfche  Reuzen,  daar 
de  gedachte  Steenhoopen  tekens  van  zouden  zyn;  en  ver- 

volgens van  meer  andere  tot  der  Romeinen  tydt  toe  beze- 
ten; die 'er  400.  jaaren  ruim  over  gehccrfcht  hebben,  tot 

omtrent  400  jaaren  na  Chrillus  geboorte.  Da.ar  na  hecft'er 
de  heerfchappy  der  Francken  weer  d'overhaiidt  gehadt  by- 
na  5-00  jaaren  :  het  Kcizcrlyk  gebiedt  heeft 'er  byna  102 
jaaren  geduurt,  het  Bijfchop lyke  500;  het  Hcrtoglyk  Gelder- 
Jche  ,  en  hel  Bnrgundijche  5-7  jaaren.  Maar  daar  na  is  dit 
Landtfchap  onder  den  Vercenigden  Staat  gekomen,  't  Was 
voortydts  het  gezcgentfte  en  bckoorlyklle  landt  onder  al  j^tm 
'tnabuurige;  maar  nu  het  geringde,  het  onvermogenlle,  ibid.^ en  flcchtfle  van  alle  de  Vcreenigde  Provintien.  171. 
DRESUM,  of  DRIESUM,  is  een  Dorp  in  Ooüergoo  ̂ /„-„^ 

in  de  Grietenije  van  Dantumadeel ,  ncch  geen  uur  gaans  u,,// 
van  Dochim ,  naar  het  Noordooften.  Sibrandus  van  Marie-  Cerm. 
garde  verhaalt  dat  van  deze  plaats  afkomdig  geweed  is  inf.p. 
Geertrtiid  ,  een  godtvruchtige  maagt ,  dewelke /rüfr/Va^, />.  44. 
d' eerde  Abt  van  het  Klooder  Mariegaarde  ,  aangedelt  • 
heeft,  om  het  bewjndt  en  opzicht  te  hebben  over  de  ande- 

re die  hy  daar  ingewydt  hadde. 
DREYSCHER,  DREYSSCHERE,  DREYSCHOR,  ^ey», 

of  beter  DRIE  SCHORREN;  als  den  naam  van  drie  xr'v. 
Schorren  bekomen  hebbende.    Het  is  een  dukje  landts  in  Zeei^ 
Zeelandi ,  voor  omtrent  3oojaareu  eene  ruime  zee  geweed,  35. 

daar  de  fchepen  in  Zierikzee  plagten  in  te  loopcn  ,  en  be-  Leeu-u 
noorden  over  Maijen,  by  't  Schor  Ropers  ,wcêr  uit  te  vaa-  ■^"'••f' 
ren.  Omtrent  het  jaar  14C0.  waren  de  fchorren  daar  aan- 
gegroeit,  die  naderhandt  bcdykt,  en  tot  een  zeer  fchoon 

landt  gemaakt  zyn.   Echter  heeft  het  door  de  grondtbraa-  ̂ '^-l ken  weer  veel  verloeren.  Uit  de  authentyke  Reekeninge 

van  den  hondertden  penningk  over  geheel  Zeelandt ,  van   "  ' 
'tjaar  1641.  blykt  dat  de  Dreyfihor ,  met  het  Moerlandt,2yjg' 
gemeeten  en  25-5-  roeden  groot  is, 
DREYSCHER,  DREYSCHOR,  een  fchoon  eh  wel-  w/. 

bewoont  Dorp,  op  het  dukjen  landts  of  landtjen  Drey-  i(r.v. 
fchor  in  Zeelandt  :  daar  legt  van  oudts  noch  een  Kadecl  Zeel.J 
IVardenburg  genaamt ,  rontom  met  eene  graft  voorzien.  696. 
Het  is  voor  dezen  by  Vrouwe  Anna  van  Burgundiën  ge-  697. 
bouwt.   De  Haven  en  de  Sluis  van  Drevfcher  ïyn  in  't  -Z/eoo 
gehucht  den  Beldert.  Het  dorp  Sonnemaar ,  nevens  Dreyfcher , 

komt  de  Graaflykheit  van  Zeelandt  in  't  geheel  toe  ;  en 
2yn  beide  maar  een  goedt.    't  Dorp  Dreyfcher  heeft  Kerk  ̂  
en  Predikant,  daande  onder  het  Clafïïs  van  Schouwen. 
DRIEBERGEN,  een  Dorp  in  't  Sticht  van  Utrecht,  in 

het  overquartier  van  't  zelfde  Sticht.  Heeft  Kerk  en  Pre- 
dikant ,  daande  onder  't  ClalTis  van  Rhcnen  en  H^yk. 

DRIEHUYZEN,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt ,  of  ̂J,)' , IVeJl-Vrieslandt ;  heeft  Kerk  en  Predikant,  daande  onder  preiHii 
het  Claffis  van  Alkmaar. 
DRIEL,  een  Gelderfch  Dorp  in  de  Bontmelerwaardt;  }{ouve 

onder  het  quartier  van  Niewmeegen.  Toen  het  Hertogdom  h.  V. 
van  Gelderlandt  en  't  Graaffchap  Zutphen  eene  fchattin-  x«»v 
ge  jaarlyks  wierd  opgelegt  van  75-000  guldens ,  in  'tjaar  foLio 
15-47.  dont  het  quartier  v^n  Niewmeegen{een  der  vier  quar- tieren  van  dit  Vordéndom)  in  die  fom  gedelt  op  24342 
guldens  ,  daar  in  mod  de  Bommelerwaardt  ,  een  der  zes 
verdeelingen  van  het  Niewmeegfch  quartier,  de  fomme  vaa 
3400  guldens  opbrengen;  welke  omgeflagen  over  de  ló. 
oi  1%  Dorpen  vun  de  Bommelerwaardt ,  behalven  de  Stade 
Bommel,  quam  't  dorp  Driel  op  797  guldens  17  duivers, 
9;-  penning  te  daan  ;  meer  dan  dubbelt  zoo  veel  ais  de 
dadt  Bommel  zelve  ,  die  ma-ar  op  331  guldens  2  duivers 
5"'  penning  dont  gefchat. 
DRIESCHORREN,  een  Landtje  enDorp  mZee- 

landt;  zie  op  DREYSCHER. 
DRIE  SUM ,  een  Dorp  in  de  Vriefche  Grieteny  Dantu-  j/fTm/o 

madeel ,  onder  het  quartier  Oojlergoo.    Daar  is  een  Zyl , 
waar  door  andere  Grietenijen  haar  water  loden  in  het Dochtmer  diep. 

De  Heer  'Schotanus  tekent,  in  lyne  Befchryvinge  van  Fries- 
landt,  op  dit  Dorp  aan; dat  de  State  en  Stamplaats  van  't 
Edel  geÜ^chte  Buwma,  anders  Bo^wW^a  genaamt ,  hierin 
legt.  Dit  gedacht  (vervolgt  hy)  heeft  een  einde,  waar 

van  twee  gebroeders,  T^ake  en  IVillem  Buwma,  ten  tyde 
des  Hertogen  van  Aha  ,  zyn  geweed.  IVUlem  Buwma 
wicrd  gevangen  met  de  Kinderen  van  Batenburg,  maar, 
op  erndige  voorbede  en  voorfpraake  zyns  Broeders,  ont- 
flagen.  Te  Leeuwarden  gekomen,  en  op  zekere  plaatze 
de  mondt  te  zeer  roerende,  wierd  hy  anderwerf  gevan- 

gen genomen ,  en  naar  Vilvoorden,  \n  Brabandt ,  gevoert. 
Tako  Buwma  (daat'er  verder  )  kon  voor  zynen  broe- 

der niet  bidden,  alzoo  hy,  eens  verbeden  zynde  ,  de  dcu- 
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re  der  genade  door  niew  verval  gefloten  hadde.Dus  wicrd
 

Unilern,  die  ongetrouwe  leefde  ,  onthalih  'lake  het  een
 

Zoon  na,  die  zonder  mannelyk  oir  overleedt.  t  Uve
r- 

blyfïcl  van  't  bloet  (vo]|l'er)  is  eerlyk,  JB^^^-:  f  "l"  ̂ en 
zie  breeder  van  dit  ge^boven  opBAlhNliUKti. 
(HEERENVAN)  u    ̂ 7      r  u 
DRIEWEGEN,  eender  Dorpen  op  het  Zeeuwjch 

cilandt  Zuydtbctclandt ,  Bewefier-Schelde.  Het  wierd  in  het 

jaar  85-0  bedykt.  De  Predikant  van  Ovezande  bedient  ook 

üriewepe»,  en  (laat  onder  't  Claffis  van  Zmdbevelandt. 
DRIMMELEN,  of  DRIEMYLEN,  een  Dorp 

laftcnde  onder  Dordrecht.  Het  is  in  die  groote  inbreuk 

en  vervaarlyken  watervloedt  der  Dordrechtjche  iVaerdt  ook 

verdronken  geweeft  :  maar  weer  boven  gekomen.  Opdc- 
Made  en  Drimmelen  hebben  t'zamen  een  Predikant ,  {taan- 

de onder  het  ClafTis  van  Dordrecht. 

DRONGELEN,  een  Hollandtfch  Dorp  in  het  Drofl- 

ampt  van  Heusaen.  Etten  en  Drotigelen  hebben  t'zamen 
Kerk  en  Predikant,  üaande  onder  't  Claffis  van  Gorkum; 
aldaar  legt  het  huis  te  Drungelen. 

DRONRYP,  een  Dorp  in  de  Vr'tefche  Grietenij  Menal- iumadeel.,  onder  IVeftergoo. 

Van  dit  Dorp  Dronryp  tekent  de  Heer  Schotanus.,  in  ïy- 
ntBefchrvvi}!ge  va»  Frieslandt,  het  volgende  aan.  Dronryp , 

een  groo''t  ,  aanzienlyk,  en  vcrmaakelyk  Dorp  tuflTchen 
Leeuwerden  en  P^raneker,  aan  de  vaart  en  den  trekweg: 
heeft  cene  goede  buurt  by  de  kerk,  en  aan  de  vaart,  of 

Hoornbrugge  ;  ook  een  fchoone  Kerk  en  Tooren,  by  't 
overgeloof  van't  Pausdom  z%\\St.  Salvi us gewydt.  De  Too- 

ren is  gebouwt  omtrent  het  jaar  15-44.  gelyk  uit  oorfprong- 
kelyke  brieven  en  belcheiden  blykt.  Veele  Staten  van 
Edelen  zyn'er  geweeft,  en  leggen  noch,  in  dit  Dorp;  als 
Foppinga,  Hommema,  Glinllra,  Fetfe, Groot  Dotinga, 

Hobbema,  Ofinga,  enz.  Jaarlyks  word  hier  een  Paerde- 
merkt  gehouden  op  St.  Jan  midcs-Zomer. 

D  R  O  O  G  E  H  A  M ,  een  der  acht  Dorpen  in  de  l^rie- 
fche  Grietenij  Acht-Karjpclen  in  't  quartier  Oojlergoo. DRUÏDEN.    Een  foort  van  Prielters  en  Prieilerflen 
onder  de  Duitjche»  ,  of  Germanen,  Gallen  en  Britannen, 
ook  onder  de  Frtez.en.    Jultus  C<efar  Zegt  dat  hunnen  Oor- 
fprongk  en  Godtsdienft  uit  Britanniën  in  Galliën  overge- 
bragt  zou  zyn,  dat  ook  die  van  Galliën,  om'er  te  beter  in onderrecht  en  ervaarcn  te  worden  ,  daarom  veeltydts  een 

reis  naar  Britanniën  ondernamen.   T^acitus  maakt 'er  ook 
gewag  van  ,  en  zegt ;  „Dat  by,of  na  't  verbranden  van  't „  Kap:tool,  de  Druïden  in  Duitfchlandt  en  Nederduitfchlandt 
„  zongen,  dat  het  Roomfche  Ryk  ten  einde  liep, dat  het  een 
„  teken  van  de  Goddclyke  gramlchap  was,  en  een  voor- 

„  fpel  dat  het  bezit  der  wereldt  aan  de  Over-/}lpij'che  Fol- „  ken  zou  overgaan.   Zy  waren  geoeffcnt  in  de  Natuur- 
kunde, ook  in  den  Hcmelsloop ;  leerden  de  zielwilFelin- 

ge  van  den  eenen  na  zyne  doodt  in  eenen  anderen  :  willen 
ook  te  fpreeken  van  de  magt  der  Goden  ,  en  waar  mede 
men  hen  als  Noodthulpcn  eeren  molt ;  bragtcn  ook  het 
volk  daar  toe  ,  dat  ze  geloofden  menfchenblocdt  het 
aangenaamfte  offer  der  Goden  te  zyn  ;  ook  dat,  in  zeer 
quaade  en  ongelukkige  landtplagen  en  tyden  ,  de  Goden 
niets  meer  kon  verzachten  en  verzoenen  dan  't  gedachte 
menfchenblocdt.    Om  de  menfchen  te  olFeren,  hadden  de 
Dritidcn  giome  beelden,  van  rys, biezen, enz. gevlochten, 

inwendig  hol,  daar  zy  die  elendigen  in  Haken ,  en 't  beeldt  j 
in  brandt,  daar  die  menfchen  dan  in  verbrandden  en  ver-  j 
(likten.    Zy  dienden  zich  wel  meelt  van  quaadtdoenders  i 
en  misdadigers,  omdat,  door  het  uit  de  wereldt  ruimen  | 
van  zoodanige  booswigtcn,  den  Goden  een  bchaaglyk 
loenofler  wierd  toegebragt:  maar,  by  gebrek  van  zulken, 
mollen 'er,  in  zwaare  tyden,  ook  onnoozele  en  goede 
menfchen  aan.    jy^r  Druiden  ampt  zou  in  verfcheide  (luk- 

ken beltaan  hebben  ;  in  het  volk  te  leeren  en  te  onder- 
wyzen  ;  daar  voor  te  bidden  ;  kinderen  in  't  goede  van 
jongks  op  te  onderrechten; in 't  voorzeggen;  ook  genees- 

middelen aan  te  wyzcn  ;  te  offeren,  richten,  en  itrallen. 

Zy  hadden  groot  ontzagh  in  't  vonniflen  en  recht  te  wy- 
zen;  zoodanig  dat,  indien  iemant  dat  niet  opvolgde,  hy 
ware  groot  of  kleen  ,   hem  het  ofler  verboden  wierd: 

't  geen  by  dat  Volk  de  zwaarlle  llraf  was ;  want  hy  wierd 
onder  de  godtloozen  gerekent,  en  voor  eenen  fchelm  ge- 

houden; elk  week  van  hem  af,  zy  wilden  hem  niet  hoo- 
ren,  niet  zien,  noch  fpreeken  ,  om  van  zyn  vuil  geene 
fmette  te  krygen  :  indien  hy  in  rechten  iet  verzochte, 
wierd  hem  recht  geweigert,  en  hy  van  alle  eere  en  eer- 
ampten  geweert.    De  oude  A^r/V/tAe  Kronyken  verhaalen  ; 
datfnyó ,  wel  joojaaren  voor  Chriflus  geboorte ,  den  Dra/'- den  in  Frieslandt  beval  hunnen  vlyt  doch  onder  zyn  volk 
aan  te  wenden  ,  tot  het  oeftenen  van  den  Godtsdienft. 
De  difcipelen  wierden  20  jaaren  in  hunne  Religie  en 
haare  geheimen  onderwezen  ;  die  ze  in  geen  fchrift  ge- 
ftclt  wilden  hebben;  veelligt  (zegt  C.rfar)  opdat  hunne 
verborgentheden  niet  aan  't  gemeenc  volk  openbaar  mog- 
ten  worden  ;  of  opdat  de  leerlingen  het  oeftenen  hun- 

ner memorie  niet  ter  zyden  mog'ten  Hellen.  Hunnen Godtsdiend  pleegden  zy  in  Boffchen  ,  enz.  niet  ia  Tem- 
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pelen,  noch  bcflote  plaatzcn  ;  oordeclende  onbetaaorilyk 
de  oneindige  Goden  binnen  de  muuren  van  eenen  Tempel 
te  befluiten.  Adclarius  Ericus  tcgt,  dat  de  Germanen  hun-  Aihlar. 
ne  eigc  Prieflers  hadden, eer  ócGallifche  Druiden,  \inTtbe-  f'-'^^' 
rius  uitgedreven  over  den  Rhyn ,  tot  hen  quamen.  Van./"'^'  59* 
den  oorfprongk  des  naams  DRUIDjÏI  wordt  verfchillig 
gefproken;  eenigcn  willen  dien  naam  van  het  Griekfche 
jfi's  een  Etk  af  haaien ,  vermits  zy  hunne  dienden  en  offer- 

handen meelt  in  eike  boifchen  verrichtten  :  't  Gclykt  te 
aanneemelyker ,  om  dat  de  Griekfche  letteren,  enz.  by  de 
Gallen  in  gebruik  geweelt  zyn.  Anderen  willen  het  uit  het  p^f- 

Duitfih  ,  en  van  de  Celten  haaien  ,  van  welke  Natie  de  i^i<^»>. Britanniers  mede  gefproten  zyn  ;  dat  het  ook  van  daar 
Wic'c  \n  Galliën  overgebragt,  en  eindelyk  in  Duitfchlandt., 
te  rugge  naar  zynen  oorlprongk ,  gekecrt  zoude  wezen, 
kan  mede  al  waar  zyn;  en  met  een  dat  Druidcv  uit  het 
Celtifch  woordt /^r-////:'É-,  oi  Thrute  ,  dat  Godt  betekent, 
ontftaan  zy.  De  Geleerde  Mdanihon  immers  haalt  den 
naam  van  Druidce  af  van  Druthen  ,  of  Truthen  ,  Dienaars 
Godts.  Het  is  valt  en  zeker,  dat  de  overoude  Heidenfche 
Godt  der  Duitfchen  TRUTHIN,  of,  by  laager  uit- 
fpraake,  DRUTHIN,  ofDRUTHNI  genaamt 

wierd;  en  dat  ook  d' eerlle  Chriflenen  aldaar,  na 't  ver- 
laaten  van't  Heidendom,  met  het  zelfde  woordt  den  naam 
van  Godt  uitdrukten,  't  Bewys  hier  van  is  te  vinden  by 
den  ouden  Chrijien- Monnik  van  S.  Gallen  in  Zwttfcr landt y 
Oï/rW genaamt;  die  tuifchen  de  jaaren  8co  en  900  geleeft 
heeft,  en  d'Euangelicn  op  rym  gebragt;  ook  zyn  werk 
Koningk  Lodcwyk  van  Duitfchlandt,  zoon  van  Keizer 
Lodewyk  den  Godtvruchtigen  ,  opgedraagen  heeft  :  zie 
hier  eenige  zyner  vaerzen  in  't  Nedcrlandtlch  van  woordt 
tot  woordt  overgebragt. 

3©oï  an  3^mtni  min/ 
%Q.  bin  idj  fcöalc  bin ; 
Cljin  arma  ̂ iBuatec  nun/ 

Cigan  tljin  if5  bin. 
5pingec  tljinan ; 5iDua  ana  muiib  minan/ 

l^ec  aucij  Ijant  tljian 
tljia  sungiin  niina. 

In  't Nedcrduitfch  luidt  het  aldus: 
Wel  aan  God  myn , 

Ja  ben  ik  de  knecht  dyn. 
Die  arme  Moeder  myn  , 

Eigen  die  is  dyn. De  vinger  dyn ; 

Doe  aan  den  mondt  myn . 
Breng  ook  de  handt  dyn. 
Aan  de  tonge  myn. 

Andcrwegen  noemt  hy  de  H.  Maagdt  Maria  <D?Utï)nhï 
IIBuatCt/  dat  is  Moeder  Godts;  den  Tempel  of  Kerk  5^JUt= 
nièï^nf3/  of  Godts  Huis:  Dus  zou  dan  5^niibcn  Dienaars 
Godts  betekenen  ;  het  oordeel  zy  aan  den  lezer.  Deeze 
5r>2Uiben  zouden  vyfhoekige  fchoenen  aan  hunne  voeten 
gcdraagcn,  en  by  hunne  offerhanden  een  lang  kleedt,  ea 
hunne  hoofden  met  het  loof  van  eikeboomen  gekroont 
hebben. 
DRUMMEL,  DRUM  MELEN,   een  Gelderfch  Houve 

Dorp  in  Maas  en  U^aal.     Toen  in  't  jaar  I5'47.   op  H.V.Kr, 
Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  i.D. 
was  gelcgt,  was  het  quartier  van  Niemmeegen  ,  een  der  ƒ.79. 
vier  quartieren  van  dat  Vorflendom,  in  de  voornoemde 
fom  op  24342  guldens  geftelt  :    daar  toe  molt  Maas  en 
IVaal  (een  van  de  zes  verdeelingen  van  het  Nieuimeegfch 
quartier)  3S96  guldens  opbrengen:   welke  omgeflagen 
over  de  21  of  22  Dorpen  van  Maas  en  Waal,  quam  het 
Dorp  Drummen  op  331  guldens,   3  ftuivers ,  27  pcnn.  te 
(taan:  'tmoet  derhalven  al  vry  van  vermogen  boven  zom- 
mige  andere  Dorpen  zyn. 
DRUNEN  ,  DRUENEN,  DREUNEN,  een  Dorp 

in  de  Meijeryc  van  's  Hertogen-B ofch  ,  onder  't  quartier  ̂ .p. 
Oojlerwyk.'  Toen  voortydts  geheel  Br^^^zWif  eene  jaarlyk-  ƒ.367. fche  fchattinge  van  140000  guldens  molt  opbrengen,  (tont 
de  ganfche  Meijery  van  den  Bofch  daar  in  op  19379 
guldens,  16  (tuivers,  3penn.  geltelt,tot  die  fom  mo(t  het 
quartier  Oo/?erïü)'/(  (een  der  4  quartieren  v  s.n.óiQ  Meijerye)  .i^(^o-2. 
guldens  ,  10  üuivers,  9  penn.  opbrengen  :  welke  omge- 

flagen over  de  27  of  28  dorpen  van  dit  quartier  ,  quam 
't  dorp  Drunen  op  183  guldens  ,  14  ftuiv.  te  (taan. 
DRUSIUS,(JOANNES)  geboren  te  Oudenaar- 

I  den  in  Vlaanderen,  den  28  van  Zomermaandt ,  I5'5'0.  is 
l  een  zeer  geleert  Man  geweeft  onder  de  Gereformeerden. 
!  Hy  werd  tot  dé  ftudic  der  Godtkunde  gefchikr  ,  en  vroeg 
i  naar  Gent  gezonden  tot  het  leeren  der  taaien,  daar  na 
naar  Leuven  ,  om  daar  de  Illofofifche  Iceroerteningeii 

ï  voort  te  zetten.  Zyn  vader,  wegens  den  Hervormden 
i  Godtsdien(t  ,  vogelvry  verklaart,  vluchtte  naar  Enge- 
j  landt.  Zyne  huisvrouw  ,  yverig  Roomsgczint  ,  vergat 
I  niets  om  te  beletten  dat  onzen  Joannes Drujius  den  zeiven 
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weg  nam;  ly  ontboodt  lum  weder  te  Oudenaarde,  cn 
'/.oud  hem  naar  Doornik  :  maar  gelyk  ïy  ,  door  't  verdriet 
van  7.icli  tetfens  van  haaren  man  ,  en  van  haar  goedt  be- 

rooft te  ïien  ,  in  eene  /waare  kranjvheit  was  gellort,  kon 
y.y  7.00  wel  het  ooge  niet  op  haaren  /.oon  houden  ,  of  hy 
vond  middel  om  zich  wech  te  pakken  ,  en  zynen  Vader 

naar  Londen  te  volgen.    Hy  quani  daar  aan  op  't  jaar 
15-67.    Straks  droegmen  Torgc  voor  zyne  ftudiën,  voor- 

zag hem  van  Leermeellers  ,    en  kree^  in  't  korte  eene 
gunÜige  gelegentheit  om  het  Hcbreeulch  te  leeren  onder 
jiHtj/ti  CcvaUier  ,  die  in  Engelandt  was  overgegaan  ,  en 
opentlyk  de7.e  taal  leerde  in  d'  Akadcmie  van  Cambrigds. 
Drufius  woonde  by  hem  ,  cn  was  zeer  van  hem  bezint. 
Niet  voor  't  jaar  15-71  keerde  hy  weder  naar  Londen;  en 
terwyl  hy  ïich  gerecdt  maakte  om  eene  reize  naar  Vrauk- 
ryk  te  dóen  ,  wierd  hy  door  de  tydinge  der  Paryfchc  brui- 
lüftsmoordt,  op  St. Bartholomcus  dag,  van  dit  zyn  voor- 
neemen  afgewendt.    Kort  daar  na  wierd  hy  te  Cambrigds 

beroepen  door  Thomas  Cartvjr'ight  ,    cn  t'  Oxford  door Lniircns  Iltimfred  :  de  laatlle  beroepinge  nam  hy  aan  ,  cn 

2ag  zich  hier  door  ,  na  't  bereik  van  22  jaaren  ,  tot  Pro- 
fellor  in  d'  Oollerfche  taaien  bevordert.    Hy  leerde  die 
4  jaaren  in  O.xford  met  veel  vruchts.    Hier  na  wilde  hy 
ïyn  V'aderlandt  eens  weder  zien  ,  daar  gekomen,  trok  ! 
hy  naar  Leuven,  daar  hy  zich  in  de  Rechtkunde  oeffende.  | 
Dconluden,  wegens  den  Godtsdienll,  nootzaakten  hem 
om  weder  naar  Londen  by  '/.ynen  Vader  te  kceren;  maar 
door  't  Vredensverdrag,  of  de  Pacificatie  van  Gent,  keer- 

de de  Vader  en  Zoon  weer  naar  't  Landt  hunner  geboor- 
te.   De  laatlle  zocht  zyn  geluk  in  Hollandt  te  vinden  , 

en  bcquam  daar  ,  in  't  jaar  15-77.  een  Hoogleeraarfchap  in 
d'Oollerfche  taaien,    l'erwyl  hy  dat  ampc  te  Leiden  lof- 
felyk  waarnam,  kreeg  hy  zin  tot  den  echten 'ftaat;  en 
trouwde  in  't  jaar  15-80.  eene  Juffrouw  van  Gent,  (Maria 
i'a-zider  /^«rt-^/ geheeten  )  die  reedts  meer  dan  half  bekeert 
was,  en  zich,  fiaande  haar  huwelyk ,  verder  in  de  Gere- 

formeerde belydeniile  liet  onderwyzen.    De  wedde  die 
Drujius  in  Hollandt  trok  niet  genoegzaam  zynde  naar  de 
behoefte  zyns  gezins,  gaf  hy  te  kennen,  dat,  indien  men 
hem  elders  eene  voordeeliger  gelegentheit  aanboodt ,  hy 
die  zoude  aanneemen.    De  Prins  van  Oranje  ,  verilaan 
hebbende  dat  hy  zich  aan  den  meeilbiedcnden  als  te  koop 
geilek  hadde,  fchreef  aan  de  Magillraat  van  Leiden  ,  dat 
ze  zich  zulk  eenen  man  niet  zouden  laaten  ontrekken, 
maar  hem  trachten  genoegen  te  geeven.  Hy  vertrok  echter, 

wegens  eene  beroepinge  die  hy  in  Frieslandt,  in  d'Aka- 
demie  te  P'raneker,  kreeg ,  tot  Profeffor  in  de  Hebreeufche 
taaie.    In  de  maandt  Juny,  I5-85-.  wierd  hy  daar  toe  inge- 
wydt,  en  heeft  met  alle  eere  tot  zyne  doodt  toe,  die  hem 
den  /jFebruary,  lóió.  wechfleepte,  dien  hoogen  leeraar- 
dienft  v/aargenomen.    Het  is  zeker  dat  hy  de  Hebreeuw- 
fche  taaie  grondig  verdont,  zeer  ervaren  in  de  Joodtfche 
Oudheden  was,  en  eene  diepe  kennille  van  den  text  des 
Ouden  Teftaments  hadde.    Zulks  blykt  uit  veele  boeken 
van  hem  uiigegeeven.    Zyne  bequaamheit  hier  toe  was 
zoo  bekent,  dat  hy  van  hooger  handt  lalt  kreeg  om  over 

deze  doffen  te  fchryven  ,  en  van  d'Algemeene  Staaten 
daar  voor  betaalt  wierdt.    Men  hadde  't  oog  op  hem  ge- 

worpen ,  tot  eene  niewe  Nederduitfche  Vertalinge  des 
Bybels;maar  daar  waren  menfchen  die  hem  hier  in  dwars- 

boomden, zoodat  hy  van  dat  werk,  waar  toe  hy  zoo  be- 
quaam  was,  wierd  uitgefloten.  Hy  onderhielt  eene  groo- 
te  onderhandelinge  door  brieven  met  de  Geleerden  in  zy- 

nen tydt,  en  verltont  daar  door  dat  zyne  Werken  geacht 
waren,  naardien  hy  van  allen  kanten  wierd  aangemaant 

om  in  zynen  arbeidt  voor  't  gemeene  nut  te  volharden. 
Deze  aanmoediging  had  hy  van  nooden  ,  want  hy  hadde 
rontom  vyanden  op  den  hals,  die  hem  veele  moeijelyk- 
heden  verwekten,  en  zyne  achtinge  op  duizentderlei  wy- 
zen  zochten  te  krenken.    Hy  was,  het  zy  door  zedighcir, 
het  zy  door  onbeneveltheit  van  oordeel,  veel  gematigder 
dan  veele  anderen  ,   in  't  vcroordeclen  ,  en  in  loftui- 

tingen; waar  over  hy  als  een  quaadt  Protcftant  wierd  uit- 
gekrfeten.    Hetgeen  hy'er  op  antwoordc  is  aanmerke- 
]yk  ;  doch  ïulks  belette  niet  dat  hy  ging  zuchten  on- 
det  den  lalVvan  zyn  levenslot.  Zyn  zoon  zou  een  Wonder 
zyn  geworden  van  geleerdheit  ,  indien  hy  lange  gekeft 
hadde  ;  daar  het  volgende  getuigenis  ten  overreedenden 
bewyze  van  ftrekt.    Hy  was  geboren  in  't  jaar  15-88.  en, 
gclyk  zyn  Vader,  "Johannes  Drufms  genaamt.    Vyf  jaaren 
oudt  ,  begon  hy  de  Latynfche  taaie  en  't  Hebreeuws  te 
leeren  :  op  zyn  1^"  jaar  verklaarde  hy  't  Hebreeuwfch 
Pfalmboek  zoo  nauwkeurig,  dat  een  Joodt,die  te  Leiden 

't  Arabifch  leerde,  zulks  met  ongemeene  verwonderinge 
7ag  en  hoorde.    Op  zyn  p-"^  jaar  kon  hy  Hebreeuws  zon- 

der punten  leezen  ,  en  de  punten  op  de  letteren  (lellen 

daar  ze  behoorden,  naar  de  regelen  der  Spraakkunll, 't^een 
de  hedendaagfe  Rabbynen  niet  meer  fix  hebben.  Hy  Iprak 
alzoo  ligt  Latyn  als  zyn  Moedertaal ;  en  werd  ook  d'  En- 
gelfche  fpraak  magtig.    Op  zyn  12'!"=  jaar  fchreef  hy  voor 
de  vuift  in  dicht  en  ondicht  op  de  Hebreeuwfche  wyze. 

Op  zyn  17'- jaar  bromde  hy  ceue  rede  in  't  Latya  uit  voor 

X)  R  U 
den  Koningk  van  Groot-lJiittanje  en  iyn  ganfche  Hof, 
die  met  haudtgeklap  en  eene  algerneene  toejuichi:  ge  van 
alle  toehoorderen  wierd  beantwoordt.    Hy  hadde  een 
vlug  verllandt ,  een  fchrander  ooideel ,  een  kloek  geheu- 

gen ,  en  eene  onvermoeide  vl^Hp  de  leerocffeningen  : 
verder  was  hy  van  cencn  goeden  mborlt ,  en  maakte  zich 
alomme  bemint ;  ook  hadde  hy  zeer  edele  gemoedtsuei- 
gingen,  en  muntte  uit  in  godtvruchtighert.    Hy  llorf  van 
den  Heen,  21  jaaren  oudt,  in  Engelandt  ,  ten  huize  van 
ll'tlhelmHs  Thomus  ,  Deken  van  Ciceller  ,  die  hem  eene 
goede  jaaryvedde  gaf.  Hy  liet  verfcheidc  werken  na;  een 
goet  deel  brieven  in  't  Hebreeuwfch ;  vaerzcn  in  de  zel- 

ve taal;  en  aantekeningen  over  de  Spreuken  vanSalomon. 
Hy  h-adde  begonnen  in  't  Latyn  te  vertolken  het  Reisboek 
van  Benjamin  de  Tudela ,  en  de  Jaarboeken  van  den 
tweeden  Tempel  ;    en   het  Naamboek  van  Eltas  Levyt 
op  d' order  van  't  ABC  gebragt  ,  daar  by  voegende  de 
Griekfche  woorden,  die  in  den  eerden  druk  niet  waren. 
Dus  ging  deze  heldere  Elonkerller,  terwyl  zy  nauw  recht 
aan  het  ryzen  quam,  voor  altoos  op  onzen  gezichteinder 
onder;  geen  ongewoon  geval  echter  van  zulken  ,  die  in 
haare  tedere  jeugt  tot  volle  rypheit  van  verttandt  koomen, 
dat,  als  bekent,  onnodig  is  met  veele  voorbeelden  te 
(laaven.    Drufius  hadde  een  Leerling  ,  Sixtinus  Amama^ 

die  hem  in  zyne  bedieninge  volgde ,  cn  d'eere  zyner  ge- 
dachtcnilfe,  tcgens  zyne  faamrovers ,  verdedigde.  Schoon 
ook  de  doorluchtige  J.  Scaliger  deezen  grondtgeleerden 
man,  door  wangunft  of  zwakheit ,dan  eens  belaüert, ver- 

kleint, of  ook  wel  weder  geprezen  heeft,  zullen  wy  hier 
alleen  noch  byvoegen  het  oordeel  dat  Vader  Simon^èiSt  be- 
fleepe  Taalzifter,  van  Drusius  en  zyne  Werken  heeft 

gevelt,  daar  hy  eene  vergelyking  maakt  tufl'chen  alle  de  ; Schryvers  ,  die  in  den  grooten  Taalziftenden  Bybel ,  ge- 
meenlyk  BibUa  Critica  genoemt,  zyn  ingevoegt.    Drujms ,  p.gtrk 
zegt  deze  vermaarde  Schryver,  die  de  zoevende  plaats  bejlaat  Hifleï 
onder  deze  taalziftende  Uitleggers ,  moet ,  myns  oordeels ,  geacht  Criti\ 
worden  boven  alle  anderen ;  want ,  behalvcn  dat  hy  geleert  was  du  f  h 

in  V  Hebreeuws  ,    en  de    boeken  der  "Jooden  zelf  kon  Ka-l-l-d^, 
zien  ̂   hadde  hy  nauwkeurig  d'  oude  Griekjche  Vertaalders  gelee-  pm. 
zen;  zoodat  hy  zich  een  beter  denkbeeldt  van  de  H.  Taaie  had  443v 
gevormt ,  dan  andere  Taalzifters ,  die  zich  alleen  oj)  V  leezen 
der  Rabbynen  hebben  uitgelegt.    Daar  men  kan  byvoegen  ,  dat 
hy  ook  de  fchriften  van  den  H.  Hieronymus ,  en  zommiger  ande- 

re Outvaderen  geleezen  hadde.    Met  een  woordt  ,  Drufius  is 

de  geleerdjle  en  vcrjlandigjle  van  alle  d'  Uitleggeren  die  ia  de- 
ze verzameling  gevonden  worden. 
DRUSUS-.  Hy  was  de  Stiefzoon  van  den  Roomfchen  ' 

KehcT  Augujlas,  zeer  van  hem  bemint  ,  en  naar  Duitfch- 
landt  als  Veldtoverfte  gezonden;  was  de  broeder  van  den 
Keizer  en  vader  van  Cermanicus.    De  titel  van  Taéik 
Germanicus  wierd  hem  na  zynen  doodt,  by  raadtbeÜuit,  en  sueti. 

te  gelyk  voor  zyne  nakomelingen  gegeeven,  ook  in  't  by-  /»o zonder  van  zynen  zoon  Gerrfianicus  gevoert.    Hy  trok  dlusi, 
over  den  Rhyn;  vermits  die  van  over  den  Rhyn  in  GaÜia  Gotf 
om  buit  eenen  inval  zochten  te  doen  ,  dus  quam  hy  in  i^'ft 
Gelder  landt  en  Ztüphen  ̂   drong  voort  door  tot  in  Fneslandt.  fo^-  7 
Nadat  hy  die  Natiën  bedwongen  hadt,  hervatte  hy  noch 
eenen  togt  over  den  Rhyn  tegen  de  Duitfchen ,  viel  in 
Munjlerlandt trok  over  de  Lippc  tot  aan  de  IVefer  :  die 
hy  echter  niet  raadzaam  vondt  over  te  trekken.  Ande- 

ren geeven  dit  bericht  :  Dat  de  Ufipeten.,  Germanen,  en 
Teuderen  ,  al  voor  Drufus  tydt  ,  en  wel  5-3  jaaren  voor 
Chrillus  geboorte,  in  grooten  getale  over  den  Rhyn  ge- 

trokken zouden  zyn,  vermits  zy  van  de  Sueven  verdreven 
waren ,  en  zich  op  het  uiterlte  van  de  Sigambren  geplaatll 
hadden,  d^x  Julius  Ca-far  zulks  niet  hadde  willen  lyden,  J  Ca 
enz.  Maar  Drufus  zou,  naar  Suetonius  zeggen,  d'eerltc  lib. 
zyn  geweell  die  de  Noordtzee,  naar  den  Rhyn-  en  Friefchen 
kant,  zou  bevaaren  hebben  ;  ook,  na  dat  hy  del^riczen  be- 

dwongen hadt,  in  't  landt  der  Cauchen  gevallen  zyn.  Wie 
de  Cauchen  zyn  ;  zie  op  C  AU  C  H  E  N.   Drufus  zou  dan , 
9  jaaren  voor  Chridus  geboorte,  andermaal  ,  als  gezegt, 

over  den  Rhyn  gekomen  zyn  ,  en  de  UJipeten  onder  't Roomfche  Ryk  hebben  gebragt  :  Daar  na  eene  brugge  over 

de  L//'/'(?  geflagen  hebbende,      Sicambren  overvallen  heb- 
ben ,  en  het  landt  der  Cherufcen  doorgetogen  zyn  naar  dc 

Wezer,die  hy  ook,  indien  'them  niet  aan  lyftogt  ontbro- 
ken hadde,  overgetrokken  zou  hebben.    In  zynen  aftogt 

wierd  hy  dapper  van  de  Duitfchen  befprongcn  ,  en  raakte 
in  zoodanig  eene  engte,  dat  hy  en  zyne  Legioenen  ver- 

loren zouden  zyn  gevveed,  indien  de  Duitfchen  met  goedt 
\  beleit  gevochten  hadden  :  niets  anders  (zegt  Dion  CaJJius)  Du'*, 
I  kon  den  Ror/ieinen gcho\pcn  hebben  ,  dan  der  Duitfchen qaasidt  lik}- 
j  bcdier.    Om  die  reden  deed  Drufus  daar  na  zoo  veele 
derke  Kadcelen  op  den  kant  van  den  Rhyn,  Lippe,  enz. 
dichten.    Eer  Drufus  weer  over  den  Rhyn  konae  komen 

'  is  hy  in  zyn  Zomerleger  gellorven.    Suetonius  cn  andere 
verhaalen,  dat,  na  verfcheide  kceren  den  vyandt  geflaa- 
gen,  en  tot  aan  de  nauwde  en  binnende  woedynen  en 
bollchagiën  vervolgt  te  hebben,  hem  de  gedaante  van  een 
v/yf  van  die  Natie,  vry  grooter  dan  gemeen,  tegenquam, 
en  in  de  Latynfche  tale  beval  niet  verder  te  gaan.  Dat  het 
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20U  gezegt  hebben :  „  Drufusgy  tyt  al  te  voortvarende  om 
„  de  Duitfchen  te  dempen  ;  gy  2ult  niet  verder  komen ; 
„  keer  te  ruggc;  want  de  doodt  zit  u  op  de  hieien.  Hy 
keerde  ook  te  rugge ,  wierd  ziek ,  en  ftorf , als gezcgt  is, in 

't  leger, in  't  36  jaar  zyns  ouderdoms.  Zyiie  uitvaart  wierd 
met  groote  pompe  en  plechtigheden  gehouden  ,  het  lyk 

groote  eer  aangedaan  ,  en  op  't  heerlyklle  op  's  Landts 
koften  begraaven ;  Augufius  ii^li  quam  in  den  lellen  win- 

ter het  lyk  aan  de  riv iet  Ttci-ms ,  hy  Paviëfi,  te  gemoet, 
geleidde  het,  en  fcheidde  daar  niet  af  tot  binnen  Komen; 
7yn  lykbedde  was  met  de  wapenen  en  quartieren  van  de 
Julen  en  C/W/t-«,  omhangen  :  wierd  op  de  merkt  beweent, 
en  met  een  lykrede  aan  Scheep ibckken  geëert  en  gei  ocmt: 
ook  wierd  aan  zyne  uitvaart  alles  dubbel  en  dubbel  be- 
liecdt,  dat,  of  van  de  voorouderen  uitgevonden,  of  van 
de  nakomelingen  ,  ter  verheerlykinge ,  bedacht  was.  Dat 
hy  de  ftadt  Doesburg  2ou  gebouwt,  of  den  grondt  daar  van 

gelegt  hebben;  zie  op  D O E S B U RG.  Dat  hy  den  TjJ'el of /i/w/'JJf/ zou  hebben  doen  graaven  ;  2ie  op  FOSSA 
DRL/SIANA.  Hy  is  eerlt  Ontfanger  ,  daar  na  Schout 

gewcell,  en  na  't  bedienen  van  die  eerampten  Veldtover- 
ite,  eerli  in  den  Rh^tttfchen daar  na  in  den  Germanifchen 
oorlog  geworden,  heeft  dien  ook  zoodanig  uitgevoert , dat 
hem  de  Triumphale  eertekenen  zyn  toegelegt  ;  ylings,  na 
het  Schoutampt  ten  tweedemaal  bekleedt  te  hebben,  in  het 
Burgermeelterampt  getreeden  zynde  ,  en  zich  tot  eene 
groote  onderneeminge  vervaardigende,  wierd  hy  fchielyk 
uit  de  werelt  gerukt.  Zyn  lyk  wierd  overal  onderwegen 
van  de  Grootllen  van  fteden  en  landen  geëert, gedraagen , 
en  verzelt  tot  op  het  Marsveldt  (Campus  Martms)  en  daar 

de  lykftatie  volbragt.  In  den  oorlog ,  en 't  voeren  van  dien , 
was  hy  zeer  llreng,  dapper,  en  zoo  voortvarende,  dat  hy 
den  naam  van  gevreelt  en  wreedt  niet  heeft  konnen 
ontgaan :  en  zoo  ontzaghelyk ,  datmen ,  op  zyne  aankomfte 
niet  alleen,  maar  op  't  hooren  van  zynen  naam  fchrikte: 
daar  ook  't  fpreekwoordt  noch  van  in  wezen  is.  Loop^ 
eer  de  Droes  (Drufus)  komt  ̂   en  andere  meer  van  dat  llag, 
van  hem  herkomltig.  DeTrophecn  zyner  overwinningen 
in  deeze  Geweften  ,  fchoon'er  ,  als  gezegt ,  de  geheu- 
genille  noch  van  in  't  leven  is,  zyn  van  onze  Voorvade- 

ren vernietigt.  In  oude  gefchreve  Memoriën  vindtmen, 
dat  hy  ook  het  huis  te  Bemhem  heeft  gebouwt  :  het  word 
mede  beveftigt  door  den  ouden  naam  van  de  zeer  hooge 
en  (teile  Klip , dicht  onder  'thuis  teBÊ';«?/:;e»«aandcNoordt- 
zyde,  van  oude  tyden  af  genoemt  de  Drus-  of,  volgens 
de  Z)a;V/i-/èf  uitfpraake ,  Droes-Stoel ,  en  de  platte  Üeen 
die'er  boven  op  legt  DRUS-KUSSEN;  daar  uit  fpruit 
het  zeggen,  dat  de  Droes  {Duivel)  het  Kalteel,  of  immers 
deze  klip  by  Benthem  gemaakt  zou  hebben.  Zonimigen 
zyn  ook  in  den  waan  dat  het  hooft,  of  de  hooftfchedel 

van  Drufus,  noch  in  de  Burgt  van  's  Herenberg  zou  zyn bev\  aart :  maar  dat  is  een  misvetftant  ;  zie  op  DIDAM. 
DRUSI  MOLES,  de  Dyk  smDrufits.  De  Rhyn  word 

niet  ver  beneden  de  vlakte  ,  waar  door  Drufus  voor  den 
ftroom  eene  niewe  kil  geopent,  en  aldus  eene  derde  uitwa- 

tering gemaakt  heeft,  van  de  Ouden  naderhant  het  üofler- 
lyke  gat,  als  ook  het  f^licgat  genaamt  ,  overal  langs  den 
Germanifchcn  oever  met  heuveltjes  befloten,  al  heel  van 
Arnhem  af,  het  welk  hedendaags  een  zeer  aanzienlyke 
Stadt  is ,  tot  aan  Amerongen  ,  zynde  geen  onvermaart  dorp  ; 
indien  men  alleenlyk  daar  van  uitzondert  een  klein  ftukje 
landts,  daar  het  gebergte  beneden  JDagcilingeil  wat  ver- 

der van  den  oever  af  legt  ;  welke  (treek  in  voortyden 
Nada^  en  by  ons  de  (©JCbtie  genaamt  wordt.  Zy  hebben 
derhalven  den  Khja.,  immers  in  deze  ftreek,  nooit  bevaa- 
ren,  die  zoo  onverftandig  durven  ilaande  houden,  dat  de 
7.elve  in  den  tydt  van  Tacitus%i\%tva.  j  JlDagCilingcn /  en 
Étl)Cncn  /  op  den  flinker  oever  voorby  gertroomt  heeft : 
want  het  landt  is  van  natuure  zoo  geltelt  ,  dat  deeze 
plaatzen  van  alle  eeuwen  op  den  rechter  oever  gelegen 
hebben,  en  daar  zullen  blyven  leggen,  zoo  lang 'er  een 
Rhyn  zal  zyn.  Omtrent  een  uur  gaans  onder  Rhenen.,  het 
welk  aan  dezen  kant  het  uitterite  Iteedtjen  is  der  Pro- 
\müt 'vm  Utrecht ,  daar  een  zeer  klein  dorpje  met  name 
ïteiumcrtcn/  op  een  uitftekenden  hoek,  legt, wenden  zich 
de  hoogten  die  tot  hier  toe  langs  den  oever  van  den  Rhyn 
Weft  aan  geloopen  hebben ,  fchielyk  Noordtwaarts  ,  en 
een  weinig  daar  na  Noordtwcft,  tot  aan  llclicnDal ;  hier 
van  daan  wederom  Wertwaarts  tot  aan  '^Cuicroiigcn  /  ge- 

durig blyvende  by  de  rivier,  die  daar  den  loop  meer  neemt 
naar  den  Galltfihen  bodem,  dewyl  de  laage  velden  aan  den 
eenen  kant,  en  de  ongemakkelyke  draai  Noordtwaarts, 
aan  den  anderen  kant,  de  rivier  daar  toe  aanleiding  gee- 
ven,  dat  zy  haaren  loop  Wellwaans  genomen  hebbende, 
dien  gedurig  vervolgt,  en  den  Gallifchen  oever,  die  regens 
de  kragt  van  den  Üroom  niet  bellendig  is  ,  doorboort. 
Waar  uit  men  lichtelyk  kan  zien,  om  wat  reden  en  waar 
ter  plaatze  Drufus  den  Dyk  opgeworpen  heeft  ,  om  den 
Rhyn,  die  met  den  vollen  Itroom  op  den  Gallfchen  bodem 

aanftortte  ,  binnen  de  oude  kil  te  bedwingen.  T'acitus , 
dien  wy  alleen  deeze  befchryvinge  verfchuldigt  zyn  , 
ftelt  de  plaats  in  dat  gedeelte  van  het  Eilandt ,  daar  men 
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van  Batenburg  (a  Batavorum  oppido)  afkomende,  ecrfl  in- 

komt; daar  ons  dorpje  ncininccteil  van  den  anderen  kant 
recht  tcgcns  over  legt.  Derhalven  heeft  men  deze  bedy- 
kinge  aan  den  overkant  meefl:  van  nooden  gehadt,daar  dc 
Rhyn  op  den  Gallifchen  oever  aanftortendc , nu  zonder  twy- 
fel  al  een  kolk  gemaakt  haddc,  opdat  dc  zelve  niet  fchicr 
of  morgen  door  de  kragt  van  den  ftroom  al  te  fterk  mogt 
doorbreeken,  zoo  dat  het  eerfte  begin  en  oogmerk  van  dit 
werk  gcweeft  is  ,  om  dien  kolk  door  een  omgetrokken 
dyk  en  ingeheit  paalwerk  te  bedyken :  het  welk  ik  meene 
dat  Drufus  uitgewerkt  heeft.  Maar  naardien  de  Rhyn,  ter- 
wyl  de  zelve  Noordt  en  Noordtwcft  aanliep,  overal  door 
de  waterige  grienden  een  geweldige  doorbreeking  Weft- 
waarts  aan  fclieen  te  dreigen;  heeft  men  den  dyk  zoo  veel 

verder  getrokken.  En  het  is  allezins  geloofiyk,'  dat  Drufus 
den  zeiven  wel  begonnen  heeft  in  't  475-.  jaar  na  het 
bouwen  van  Rome,  dat  is,  in  het  laatfte  jaar  van  zyn  le- 

ven, naar  het  getuigenis  van  Z)/o  ;  Maar  dat  FauHimts  ,  Lib. 
Generaal  van  het  Bcnedenlcger  ,  in  het  zes-en-feftigfte , 
niet  drie-en-feftigfte  jaar,  gelyk  men  gemecnlyk  leeft; 
dat  is,  in  het  acht  hondert  en  elfde  na  Romens  bouwing, 

dien,  volgens  het  verhaal  ym.T'achus ,  eerft  voltrokken heeft.  Eindelyk  duiClaudius  Civilis  twaalf  jaarcn  hier  na,  ̂ nnat. 
dat  is,  in  het  jaar  800.  en  drie-en-twintig,  den  dyk,  die  13- 
Druftts  om  den  kolk  getrokken  had,  geflegt  heeft :  en  dat  53' 
hy  hier  door  de  rivier  afgeleidt  heeft  in  de  kil ,  die  heden- 

daags de  word  genaamt:  hier  aan  meene  ik  zal  nie- 
mant  kunnen  twyfelen ,  dien  het  de  pyne  waerdt  zal  zyn 
de  plaats  zelve  wat  nauwkeurig  te  bezien. 
DRUSUS  BURGT,  eene  Stadt  in  het  Graaffchap 

Zutphcn;  nu  gezegt  Doesburg:  zie  op  DOESBURG. 
DUBBELDAM,  een  Dorp ,  Hccrlykheit ,  en  Huis , 

geheten  het  HUIS  TE  DUBBELDAM.    Het  voert 
dien  naam  naar  het  riviertjen  de  Dubbel  cn  Dam  ;  zoo 
veel  als  des  Dubbcls-Dam  :  en  aleens  als  veele  andere 
plaatzen  dien  naam  van  Amftel,  Rotte ,Schie,  enz.  voeren, 
met  byvoeginge  van  den  Dam  :  het  heeft  Kruiskerke  ten 
Ooften  ,  de  Neffe  en  V/olbrandtskcrk  ten  Zuiden  ,   de  M^le 
ten  Weften ;  ten  Noorden  en  Noordtweften  de  Vryheit 
van  Dordrecht ,  in  het  Noorden  en  ook  in  het  Noordt- 
ooften  de  zelfde  Vryheit  en  de  Graaf.    Deze  Ambachts- 
heerlykheit  word  in  erfpacht  van  de  Graaflykheit  van  jj^,. 

Hollandt  gehouden.    Dubbeldam  is,  in  die  vreeflyke  water-  ƒ.  mj.' vloedt  van  het  jaar  1421.  met  zoo  veele  andere  Dorpen, 
in  de  groote  Zuid-Hollandtfche  Waerdt ,  mede  eenen  tydt  Boxhor» 
lang  verdronken,  en  onder  de  golven  bedekt  gebleven ;  Toon. 
maar  echter , nevens  meer  andere , noch allengskens  boven  van  H. 
gekomen.    In  het  jaar  1630.  den  13  Oélober  is  aldaar  in  pag.  %6. 
de  Kerk ,  na  het  verdrinken  van  de  gedachte  groote  Waerdt ,  Goudh. 
de  eerfte  predikatie  weer  gedaan  door  D.  G.  Buytendyk,  Kemp. 
Predikant  te  Dordrecht,  uit  Pfalm  84.  De  eerfte  Leeraar  Bxlens 
wiert'cr  Johannes  Brocardus.    De  Kerk  en  Predikant  ftaan  Dordr. 
onder  het  Clalïis  vz.\\  Dordrecht.  Hier  dient  geweeten  ;  dat  pag  'è-j<y, 
de  dorpen  de  Nefje,  Kruiskerke ,  en  Wollebrantskerk  op  de  Boxhor» 
lyrt  der  noch  verdronken  leggende  Dorpen getelt  worden, 

D  U  B  B  E  L  M  O  N  D  E  ;  het  is  een  Dorp  in  dc  groote 

Zuid-Hollandtfche  Waerdt ,  onder  ZJt/rtï'rÉ'ir/'/,  geweeft  ;  doch  Hö«w, 
in  dien  vervaarlyken  inbreuk,  1421.  nevens  zoo  veele  an- 

dere ,  verdronken,  en  zoo  tot  noch  toe  gebleven. 
D  U  B  L  E.  Dit  word  by  Keizer  Hennk  de  IV.  in  zynen 

Giftbrief  van  den  jaare  1064.  befchreven  als  een  plaats  Altlng 
zeer  dicht  by  Thuredrecht.   De  zelve  leit  binnen  het  Dort-  ̂ 01. 
fche  Eilandt,  zoo  als  het  hedendaags  word  genoemt,  met  Genn. 
naame  Dubbeldam.  Infer. 

DUC  D'ALBA,  of  HERTOG  VAN  ALVA,  J^f 
gezegt  de  geeffel  der  Nederlanden;  zie  op  FERDINAN-  45. DO  ALVARES,  enz. 
DUCKENBURGH,  een  Slot  teZ);>2-<?r.- in  Gclderlandt^ 

onder  't  ryk  Nievjmecgen.  Houve, 
DUEREN,  een  Dorp  in  AcMeijery  van  '' s Hertogenbofch . Toen  voortydts  geheel  Brahandt  eene  jaarlykfe  fchattinge 

van  140G00  guldens  moft  opbrengen  ,  was  de  ganfche 
Meijery  daar  in  geftelt  op  19379  guldens  ló  ftuivers  3  pen- 

ningen: In  die  fom  moft  het  quartier  Mafelandt ,  een  der 
vier  quartieren  van  deze  Meijery  ,  draagen  2294  guldens,  Houve 

13  ftuivers,  9  penningen  ;  welke  omgeflagen  over  de  17  M.V  Kr- 

Dorpen       Mafelandts  Quartier,  w^-s  Dueren  t'zamen  met  ̂ ■■'^•M 
Berchem  daar  in  niet  hooger  dan  op  41  guldens  2  ftuivers  ̂ ^T' geftelt:  deshalven  moeten  zy  van  geen  groot  belang  zyn. 

DUERSTEDE,  oudtyds  DORESTADT,  in  't  Sticht 
van  Utrecht;  zie  op  WYK  TE  DUURSTEDE. 
DUFFEL,  eene  Landtftrcek ;  zie  op  DUYFFEL. 
DUIGTINGEN,  is  geweeft  een  Hooftgerecht  in  het  jiltins 

quartier  van  Leomerike  ,o(  \Limerfche ,  het  welk  zich  eer-  ̂ V'^ 
tydts  aan  de  eene  en  aan  de  andere  zyde  ver  uitftrekte ;  Gm». 

gelyk  blykt  uit  de  Handtveften  van  den  jaare  838.  MMar  ̂ "t'i''- van  Heda  gewag  maakt.    Hedendaags  is  het  Deutcchcm, 

een  fteedtje  aan  denTJj'el  ,da.t  Drufits  niet  aangeraakt  heeft,/"'  4°' leggende  twee  uuren  gaans  boven  de  Grift.  (Zie  hier  van 
verder  op  DEUTECHUM.) 
DUINGLO,  een  Dorp  in  't  landtfchap  Drcfjth;  zie DWINGLO. 

Kk  2  DUL. 
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i63      DUL  DUN  DUR  DUS  DUV 
DULL AART ,  DOLL AART ,  DEN  DULLAART; 

een  Inham,  ot"  Zccbocv.cin ,  ecu  Mcyr  cn  gedeelte  van  de 
Koofiit^cc  ̂   ̂■ü[Xc)^tn  Groninger  landt  en  O  oji- Fries  landt ,  aan 
den  mondt  van  de  Eews,  by  de  Ihidt  Embdcn.  Voor't  jaar 
12,77.  was  dit  Meir  ecnc  Ichoonc  cn  lullige  Landtllreek  , 

loo  wydt  pellrckt  dat'cr  drie-cn-derlig  goede  Dorpen  op 
getelt  vvierden  :  docli  ,  met  het  eindigen  van  December 
in  't  jaar  1272.  cn  den  aanvang  van  januarius  1277.  of 
wel  met  den  uitgang  van  December  1277.  en  den  aanvang 

van  lanuarius  1278.  (want  in  dat  jaar  zyn'er  vccle  in- 

Altlng 

Kot. 
Ccrm. 
Irif.T.n. 

4Ó. 

Not. Germ. 
Inf.T.n. 
B.  lil. 

fol.  116. 

Idem 
Leeuw, 
fol.  160. 

Xemp. 

Goudh. 

breuken  gevvecrt)  heeft  dit  Gewell ,  door  geweldige  water- 
vloeden, beklaaglyke  onheilen  geleden.  Door  de  laatllc 

in  December  zyn  dc  gedachte  33  Dorpen  ondcrgeloopen , 
cn  toen  is  het  begin  van  dien  grooten  Inham  gemaakt,  de 
Dullaart  geheten;  die  allenskens  toegenomen  is.  Dc  heer 
Ekclmcm  Predikant  vm\  Bcllii'jgivoldc ,  heeft' cr  Siicktelyh' 
hedenkinpen  over  gemaakt. 
DULL ARTUS , dc  DOLLAART  of  DULLAART. 

De  dolle  Noordtzee  heeft  dezen  woedenden  naam  ver- 
wekt aan  eenen  Inham,  dien  zy  in  het  jaar  1277.  begin- 

nen heeft  in  te  fcheurcn  in  het  Rctderlandt  en  het  Oldampt, 
met  cene  loo  menigmaal  verniewde  vcrwoedheit,  dat  zy 
eindelyk  drie-en-dcrtig  van  de  Ichoonlle  en  rykfte  Dorpen, 
Rechtampten,  en  Kloofters,  die  in  geheel  l^neslatsdt  ge- 

vonden wierden,  ingellokt  heeft;  zoo  dat  de  oevers  daar 
aan  beide  kanten  tot  over  de  vier  uuren  breet  verwydert 

ïyn. D  U  N  A.  In  den  Giftbrief  van  IVilkm  den  I.  Grave  van 
Hollandt,  van  den  jaare  1213.  word  dMZ'^  van  DUNEN 
(de  DUNIS)  onder  de  T-eeuw-che  Abten  in  rang  geftelt 
voor  den  Abt  van  ter  'Tooien  en  Middelburg. 
DUNDERDORP;  't  word  van  ü.  van  Leeuwen  on- 

der dc  dorpen  van  IVaterlandt  gerekent. 
DURGERDAM,  DURCKERDAM,  een  Dam  tegen 

het  Y  gclegt  ,  zich  tot  de  droogte  van  Pampus  uitftrek- 
kende;  ook  daar  by  een  aanzienlyk  Dorp,en  voor  d'Am- 
fteldamfe  burgerije  eene  plaats  van  verlulliging.  Voor  ee- 
nige  jaaren  brandde  't  voornaamfte  der  plaatze  tot  den 
grondt  toe  af ,  doch  is  naderhant  weer  luillerryk  opge- 
bouwt.  De  inwoonders  aldaar  geneeren  zich  met  vaaren 
en  viflchen.  Durgerdam  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande 
onder  het  Claffis  van  Edam. 
DUSSEN  MUNSTERKERK,  cn 
DUSSEN  MUYLKERK,  zyn  twee  Ambachten  in 

de  groote  Dordrechtfche of  Zuid-Hollandtfche IVaerdt ,  beide 
in  diefchrikkelyke  inbreuk  van  'tjaar  1421.  met  zoo  veele 
andere  Dorpen ,  verdronken;  maar  ten  eerften  weer  bo- 

ven geraakt.  Zy  voeren  den  naam  naar  het  riviertjen 

Dujfen  dat 'er  voorby  loopt.  DuJJen  Munflcrkerk  ftrekt 
zich  van  de  helft  of  hz.\\e  Oujfen  af,  Zuydwaarts  tegen 
Meeuwen.^  en  is  na  het  overftroomen  ten  deele  weer  op- 

gekomen. Dujfen  Muylkerk  gaat  Noordtwaarts  op  tegen 
het  landt  van  Altcna  ;  groot  binnensdyks  omtrent  700 
mergcn  landts.  Dujfen Mu>!j}erkerk ,  het  Slothuls  en  de  Hof- 
ftede  van  Dujfen,  met  de  Ambachtsheerlykheit  van  Hejlers- 
ivaarde ,  v/ord  van  de  Graaflykheit  van  Hollandt  te  leen  ge- 

houden. Dujfen  Muylkerk  was  voortydts  een  Leen  van  de 
Heerlykheit  Merwede.  Deze  twee  Ambachten  hebben  maar 
eene  Parochiekerk  ,  ftaande  te  Dujfen  Muylkerk,  behoo- 
ren  onder  het  ClalTis  van  Dordrecht. 

DUSSEN.  ('THUIS  TE)  Onder  het  Ambacht 
van  DufJ'cn  Munjierkerk  was  't  in  vorige  tyden  een  Ichoon 
gebouw,  in  de  voorlede  XVII  Ecuwe  is  't  weer  uit  het 
water,  door  Weex  Walraven  van  Gent,  heer  van  Oijen  ,o^ge- 
bouwt.  De  Heerlykheit  heeft  den  naam  van  het  riviertjen 
Duffen  bekomen ;  zie  BOVEN.  Op  dit  huis  te  Dujfen  zyn 
noch  eenige  overblyfzels  van  Krygstoerudingen ,  van  den 
Ouden  vermaarden  Marten  van  liojfem,  Heere  van  Duffen; 
zie  op  ROSSEM.  (MARTEN         Op  'tjaar  1381. 

Bat. lil.  vindtmen  Heer  Floris  vander  DuJJen,  Ridder.  In 'tjaar  1300 
f.  121  j.  leefde  Heer  Jan  vander  DuJJen  ,  Ridder  ;  zyne  dochter. 

Vrouwe  Lysheth  vander  Dujfen  ,  trouwde  1320.  aan  Heer 

Philips,  Baanderheer  van  IVaJj'enaar.    Heer  Arendt  vander 
Dujfen ,  Ridder,  was  1 394.  Bailjuuw  van  Zmd-Hollandt ;  Floris 
vander  Duffen,  Arendtszoon,  was  Schout  van  Dordrecht 

in  't  jaar  1424.  Heer  Claas  vander  DuJJen  is  Landtcom- 
mandcur  ten  Duitfchen  Huize  t' Utrecht  geweeft,  tot  zy- 
nen  fterfdag  147Ó  toe.  Florens  vander  Dujfen  was  Heer  te 

Munjierkerk,  in  'tjaar  i^io;  ook  'Jan  v  an  der  Dujfen ,  os  ex - leden  1540;  zyne  zufter  was  Juffrouw  N.  vander  Dujfen, 

getrouwt  aan  'Jan  de  Jeude ,  Heer  van  Hardingksveldt.  Mr. 
'Joos  vander  Duffen  was  Licentiaat  in  de  Rechten,  en  ge- 
ftelde  Commiflaris  ,  om  onderzoek  te  doen  wie  met  ket- 

terijen befmet  waren.    In  het  jaar  15-31  kreeg  Vrouwe 
Cornelia  vander  Dujfen  ten  'Echt^enootWeeïGovertvanBrecht; en  won  by  hem  Anna  van  Brecht,   Vrouw  vander  Dujfen, 

getrouwt  aan  Hendrik  ""t  Scraarts  ,Weex  van  Cojiwenfiem ,  in 
Brabandt;zy  verkoft  1Ó07.  de  Heerlykheit  Dufen  aan  Heer 

Holl.Kr.  H^alraven  van  Gent,  zoon  van  den  Heere  van  Oyen'\x\  ̂   ' '73'  derlandt,  die  het  Huis  te  Dujfen  wéér  uit  het  w^ter,  al 
ïegt  is,  heeft  opgebouwt. 
DUVELANDT,  Dnvendyk  ̂   Dnvenjlcin  ̂   Duvetf 

Leeuw. Bat.  lil. 
ƒ.  1215. 

Idem 

Idem 
fol.  944. 
Goudh. 

idem 
Goudh. 

in  d'  O. 

S.V'. 

Leei  I. 

Gel- s  gc- 

D  U  V  D  U  Y 

voordt,  enr.  Zie  op  DUYVELANDT,  DUYVEN- 
DYK,  DUYVENSTEIN,  DU YVENVOORDE, 
D  U  V  K  L 1 1 A  R  E  is  by  Keizer  Hennk  dc  IF.  in  zynen  aU'v. 

Giftbrief  van  het  jaar  1064.  een  plaats  boven  Thurcdruht,  i^ot. 
daar  nu  ter  tydt  de  Biesbos  is.  Gtm 
DU  VEN  E,  EE,  is  by  Meüs  Stoke  eew  Eilandt,  het  ƒ«ƒ.,. 

welk  noch  hedendaags  den  toenaam  van  de  ?Duubeil  be- ' houdt :  cn  al  by  den  Rymlchryver  zelf,  op  eenié  andere  idm 
plaats ,  word  D  U  V  E  L  A  N  D  genoemt.  Het  word  door  fol  ̂ 
een  vry  enge  flcnk  van  dc  Schelde  afgefcheiden  ;  en  is 
mecft  bekent  geworden  door  de  Scheepsoverwinninge, 
die  'Jan  de  II.  Graaf  van  IIoll.ïKdt,  hier,  in  het  jaar  1300. 
op  zyne  wanden  heeft  behaalt. 
DUVENES,  een  der  17  Dorpen  ,  behalven  de  geweze  Heu- 

(ïadt  Rornersivaal ,  in  de  üojlwateringc  van  Zuyd-Hollandt ,  i.Dii. 
in  dc  Provintie  van  Zeelandt,  alle  t'zamen  ondergevloeit  MJ. 
in  't  jaar  i5'32.  en  verdronken.    De  oude  Heeren  van  '44 
Duvenc's  waren  voortydts  Zeeuvjfche  Edelen.    Van  hen 
zyn  bekent  en  hebben  geleeft  Jan  van  Duvencs  ,  getrouwt 
aan  Anna  van  Cats;  zyn  Zoon  ,Cornelis  van  Duvenés  ,  won 

by  Anna  van  WiJJekerke  Heer  Cornelis  van  Duvenc's  ,  wiens 
echtgenoote  was  Neeltje  OofiJyk,  dochter  van  'Jan  Oojldyk, 
'Jans-LOOX)L,Ve\gx'\mte'Jerufalem,  Burgemeefter  van  ter  Go^j, 
overleden  1404;  hy  won  by  haar  eene  liochtex  ,l^o lekje  van  tgi  ' 
Duvenés,  getrouwt  aan 'Jan  l/alcke ,  C  ome  li  sloon  ,  Vader van  den  voortrelielyken  Jakob  Valk,  groot  Thefaurier  van 
Zeelandt. 
DUVOORDE.een  adelyk  Gedacht ;  tie  op  DU  Y- 

VENVOORDE. 
DU  YK,  een  der  drie  voornaame  Geflachten  {Duyk, 

Suys,  en  Oem)  die  de  ftadt  Dordrecht ,  omtrent  het  jaar 
1230.  toen  ze  eerftmet  eenen  fteenen  muur  omringt  wierd, 
regeerden.    Indien  tydt  leefde  GyfenDuyk,  Ridder,  het  I 
Geflachtregifter  vindtmen  by  S.  van  Leeuwen.    In  het  jaar  2j«;, 
lïfi.  was  Roelof  Duyk  Schepen;  1368  Jakob Duyk,  Broeder  d<,^. 
van^o^/of,  Burgemeefter;en  1433.  IVUlemDuyk  Schepen  te  19, 

Dordrecht.  Zyn  zoon  'Jan  Duyk  ,  Heer  van  IVieldrecht  en 
Oudelandts  Ambacht  ,  trouwde  in  't  jaar  1472.  Beatrix  van 
der  Couljler  ,  dochter  van  Willem  vander  Couljler  ,  Rent- 
meefter  Generaal  van  Zuyd-Hollandt.  Adriaan  Duyk,  Heer 
van  Oudt-Karfpel  en  Koedyk,  Secretaris  van  de  Staten  vax 
Hollandt  en  Wejl-Frieslandt  ,  heeft ,  behalven  meer  andere 
kinderen  by  zyne  eerfte  en  tweede  Echtgenoote,  by  zyne 
derde  vrouw,  Maria  van  Dorp,  gewonnen  Barbara  Duyk, 
Gemalinne  geworden  van  Dubley  Charleton,  Ambafladeur 
des  Konings  van  Spanjen,  Bntanniën  ,  en  den  Vereenigde» 
Staat,  daar  na  van  N.  Torquatus;  ftorf  in  't  jaar  1628. 
DUYFFEL.  (DE)  Eeneheerlyke  en  welgelege Streek 

landts,  onderhoorig  geweeft  aan  de  Graven  van  Zutphen,  Qtuf^ 
naderhant  onder  Gelderlandt  getrokken.  Hertog  Arnoid  van  gefctl 
Gelder  de  L  tot  groote  fchulden  en  geldtgebrek  geraakt  ,  x.ttL 
heeft  de  Duyffel  aan  zynen  Schoonvader,  den  Hertog  van  289 
Kleef ,  moeten  verpanden  ,  en  wierd  alzoo  afgefcheurt 
van  het  Gelderfch  lichaam,  omtrent  het  jaar  1445".   Na  de 
doot  van  Hertog  A  dolf  van  Kleef  wierd  met  zynen  zoon. 
Jan  van  Kleef,  een  verdrag  gemaakt,  dat  de  Duyffel,  met 
de  Kerfpelen  Lo^^É"»  en  Tawrek  ,voox  6000  Rynfche  Goüt- 
guldens  aan /^^^o/f  verpandt ,  weer  aan  Gelderlandt  zoaden 
komen,  zoo  haaft  aan  Jan  van  Kleef  de  hooftfom  en  ver- 
loopen  renten  opgebragt  zouden  zyn.   Willem  vanBerchem 
verhaalt  dat  de  Graven  van  Zutphen  ,   afgekomen  van  't  fil.  ], 
huis  van  Saxen,  na  de  ftichtinge  van  Zutphen,  zich  fchree-  G.  Jj". ven  Graven  van  Zellem  ;  uit  welkers  nazaaten  een  Grave,  Hifi 

gehetexiBalderik,het  huis  teZelhem ,tVLffc'htx\  Niel  exiMeer,  Geit in  de  Duyffel  gebouwt  zou  hebben :  dat  van  hem  gefproten 
waren  Grave  Diderik,  nevens  zyne  broeders  Alard  en  Di- 
derik,  als  ook  hunne  kinderen  van  beide  zyden  en  geflach- 

ten ;  dat  hy  zulks  in  een  oudt  verfleten  Misboek  gevonden 
had,  ter  geheugcnilTe  aangetekent:  maar  dat  Grave  Balde- 
r//^, voornoemt,  zyn  Slot  te  Zf/Z^/w  afgebroken  hadde,  en 
van  de  bouwftoften  eenBenediéiyner  Kloojler  ,voox  de  Gee- 
ftelykheit  van  Zeffelyk  ,  gefticht;  dat  hy  het  ook  met  goe- 

de inkomften  begiftigt  had  :  zoo  dat  (vervolgt  hy)  men 
niet  behoeft  te  twyfelen  of  de  Duyffel,  die  nu  onder  Gel- 

derlandt hoort ,  en  Zeffelyk  onder  Kleefslandt ,  hebben  in 
voortyden  onder  de  Graven  van  Zutphen  geftaan.  Echter 
word  dit  voor  onzeker  gehouden,  en  konnen  zommigen 
zich  niet  inbeelden,  dat  de  oude  Graven  van  Zutphen  ooit 
te  Zellem,  of  te  Zeffelyk,  hof  gehouden  zouden  hebben: 
vermits  Balderik,  die  by  W.  van  Berchem  voor  eenen  Grave 
van  Zellem  doorgaat,  geen  Grave  van  Zutphen  is  geweeft, 
maar  de  derde  van  dien  naam  ,  en  de  XIII  Grave  va» 
Kleef,  die  met  zyne  Gemalinne  Adelheit ,  dochter  van 
Wichman,  Grave  van  Zutphen,  binnen  het  vlek  Zeffelyk  {ge- 

heten Cevelum  van  de  Latynen)  een  Kloofter  ter  eere  van 
St.  Marten  gefticht  zou  hebben ;  eerft  aan  de  Benediétyner  jj^^^ 
Monniken  ,  daar  na  aan  de  Wereldtlyke  Domheeren  te 
Zf^>/y/^  toegeëigent  ,  tot  het  jaar  1436.  wanneer  Adolph,  ̂ y^^f 

d' eerfte  Hertog  van  Kleef, het,  met  toeftemminge  van  Paus  i 
Eugenius,  te  K.roonenburg,  diai  ̂ t  noch  in  wezen  is,  \er-  j^i^ 

plaatfte. 
DUYFHUIS.  dHVBERT)  Hy  isPadooi  der  Roomfcb 

Katbo' 
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Katholyken,  hxS.Jakobs  kerke  te  fZ/r^r^^ ,  geweeft  :  in  wel- 
ke (tadt ,  wegens  de  zwaare  vervolginge  van  Duc  £  Alba., 

oin  dat  die  de  predikatiën  der  Onroomfchen  hadden  by- 
pcwoont  gevlucht  waren  ,  niet  gepredikt  wierd,  zelfs  niet 
in  'theimelyk,  tot  al  eene  wyle  tydts  na  de  Pacificatie 
van  Gent',  wanneer  nu  en  dan  een  Predikant  uit  Ihliandt 
den  Godtsdienfl:  in  het  heimelyk  quam  verrichten.  In 

het  jaar  in?-  '^^%o\\y{x .  Hubcrt  Duyfhuis als  de  Gerefor- meerden in  de  (ladt  noch  geene  openbaare  kerken,  noch 
gemeenten  hadden,  in  S.  Jakobs  Kerk  tegen  de  Beelden, 
en  eenige  der  grofite  dwalingen  van  het  Pausdom,  te  pre- 

diken. Hy  diende  de  Magiltraat  aan,  dat  zyne Confcien- 
tie  hem  dwong  het  gevoelen  der  Gerejormeerden  te  lecren. 
Vermits  nu  die  vxü  Hollandttw  anderen  de  hoofden  begon- 
deu  op  te  fteeken  ,  verzocht  hy  verlof  (met  aanbiedinge 

dat  hy  de  Beelden  in  zyne  S.  Jakobs  Kcx'^e  zou  dulden) 
om  met  ,  of  in  't  Koorklcedt  op  den  Predikfloel  te  mo- 

gen komen ,  ter  tydt  en  wyle  dat  van  de  Magiliraat  ande- 
re ordre  geftelt  zoude  zyn  :  te  gelyk  beloofde  hy  zyne  toe- 

hoorders tot  rufte  ,  en  gehoorzaamheit  aan  de  Overigheit 
te  zullen  vermaanen.  De  Regenten,  wetende  dat  de  On- 

roomfchen reedts  fterk  in  Utrecht  waren  :  dat  ook  de- 
ze Mr.  Hubert  wel  ter  taal,  vreedzaam  ,  en  van  het  volk 

bemint  was  ,  oordeelden  hem  een  bequaam  man  ,  om 
den  hoop  der  andere  Gereformeerden  te  verzwakken  en 
te  verdeelen  :  Maar  ,  vermits  de  vyf  Capittelen  zich  daar 
ïeer  hevig  tegen  aankantten,  dorlten  de  Heeren  Regenten 
daar  niet  in  bewilligen,  floegen  het  echter  niet  ganfch  af; 
maar  vergunden  hem  dat  hy,  zonder  amptverlies  ,  zich 
naar  Rotterdam  by  zyne  vrienden  mogt  begeeven  ,  tot  dat 
2e  hem,  by  beter  geiielrenifie  van  zaaken,  weer  V  Utrecht 
2ouden  ontbieden  ;  dat  ook  kort  daar  na  gefchiedde.  Hy 
wierd  van  de  Magilkaat  aangenomen ,  om  op  den  gedachten 
voet  S.  Jakobs  Kerke  te  bedienen.  Zu'.ker  wyze  was  hy 
dan  het  ampt  bekleedende,  van  veelen  geoordeelt  fchade- 
lyk  voor  de  Gereformeerde  kerke  ;  vermits  hy  in  zyne 
Kerke  geenen  Kerkenraadt,  noch  Ouderlingen, noch  üta- 
konen  hadde.  Hy  bediende  des  Heeren  Avondtmaal  met 
de  eige  woorden  van  Chriftus,  by  het  Avondtmaal  inge- 
ftelt;  maar  hy  liet  elk  die  wilde  tot  des  Heeren  Nacht- 

maal toetreeden,  zonder  eenige  Geloofsbelydeniire  af  te 
vorderen  ; doopte  ook  ,en  liec  de  lioomfcbe  plechtelykheden 

wel  achter,  maar  vraagde  de  Ouders  of  Gevaders,  die 'er 
over  (tonden,  niets:  den  Ban  over  zwaare  en  openbaare 
zonden  üelde  hy  aan  de  Magiftraat.  Der  Gereformeerden 
Catechifmus  wilde  hy  noch  leeren,  noc!i  verklaaren  ;  pre- 

dikte alleen  tegen  de  groffte  dwalingen  van  't  Pausdom, 
zondermeer:  Van  de  Predeftinatie  ,  Erfzonde,  enz.  fprak 

hy  zeer  zelden  en  weinig.  In  't  kort :  hy  had  het  Paus- dom ten  deele  behouden,  ten  deele  verlaaten  ;  ook  had 
hy  gevoelens  die  nochRoomfch,  noch  Gereformeert  wa- 

ren :  predikte  ook  in  'c  wit,  en  droeg  noch  de  vierhoekfe 
muts.  Niet  lang  daar  na  begonden  zich  de  Gereformeer- 

den van  allen  kanten  te  openbaaren  :  Eerft  gefchiedden 
de  predikatiën  in  huizen  van  byzondere  burgeren ;  daar  na 
in  eene  groote  fchuur  ,  vervolgens  namen  zy  de  ledig- 
ftaande  Minrebroedcren  Kerk  ia,  die  hen  voort  door  ordre 
van  de  Magiftraat  ingeruimt  wierd  ,  en  de  beelden  ver- 

broken. Petrus  Daihenus  was 'er  d'eerfte  Predikant,  ne-  { 
vens  Duyfhuis.,  in  't  jaar  I5'78.  Ntcolaus  Sopiagim.,  (^nlf^er-  l fierus  Helrnichites  tra.dtn  is79-  kerkendienft.  Deeze 
verzochten  Duyfhuys  zich  in  de  leere  en  orde  met  hen  te  wü-  ! 
len  voegen:  Hy  antwoordde  niet  onwillig  te  zyn  tot  een- 

dracht, kon  echter,  immers  te  dier  tydt  noch  niet  ,  tot 
het  aanftellen  van  zulk  eene  Kerkenordre  en  tucht,  als  zy 
invoerden ,  verftaan  ;  dat  hy  zulks  onnodig  achtte  ,  vermits 
zy  eene  Ghriftelyke  Overigheit  hadden ,  die  hen  befchermde. 
Daar  uit  ontftont  eene  fcheuringe  ;  zoo  dat  d'  eene  Confi- 
Jloriale-  en  d'  andere  St.  Jakobs-Geufen  geheeten  wierden. 
De  meefte  van  de  Magiftraat  en  anderen  ,  ook  die  het 
Pausdom  verlieten ,  om  van  deszelfs  banden  vry  te  zyn, 
zommigen  ook  van  een  los  leven,  doch  ook  wel  eenvou- 
digen,  en  van  kleine  bevattinge  ,  volgden  Duyfhuis;  die 
veelen  noch  Paap  Hiiybert  noemden  :  Alle  andere  Gere- 

formeerde Kerken  in  Nederlandt ,  als  ook  de  geoeftënfte 
en  meeft  beleezcnfte  lieden  binnen  Utrecht ,  hielden  't  met 
de  Confifiorianten.  Mr.  Duyfhuis  ,  eenige  onpaflTelykheit 
voorwendende,  zocht  van  de  Magiftraat  ontflagen  te  mo- 

gen worden,  onaangczien  hem  ter  \\\x\^t  Krafmus  Bakker 
naderhant  Predikant  te  Breukelen  ,  toegevoegt  was.  De 
Magiftraat, daar  hy  niet  qualykby  ftont,endie  hyniet  mis- 

haagde, rechtte  met  hem  eene  verbinteniffe  op  ,  en  gaf 
hem  eene  a£l:e  ,  op  nicws  hem  aanneemende,  op  den  5- 
Februarius  1581.  waar  by  zy  hem  beloofde  voor  alle  zwa- 

righeden te  zullen  befchermen,  indien 'er  eenige  op  mog- 
ten  komen,  en  hem  van  alle  kerkelyke  Cenfure  te  bevry- 
den.  Dus  verre  gingk  de  Magiftraat  ,  om  den  van  haar 
welbezinden  Duyfhuis  tot  haren  Prediker  te  behouden: 
dat  niet  lange  duurde;  want  hy  ftorf  een  weinig  meer  dan 
een  jaar  daar  na.  In  zyne  plaats  wierden  wcêr  anderen 
van  zynen  inborft  door  de  Magiftraat  aangenomen  ,  zoo 
dat  de  gedachte  fcheuringe ,  tullchen  de  St.  Jakobs-  en  Con- 
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fiJloriale-Geufen noch  al  bleef  duurcn  ,  en 'er  in  het  jaar 
15-86.  van  de  zeven  Predikanten  t^ Utrecht  drie  waren  ,  die de  maximen  van  Mr.  Hubert  Duyfhuis  volgden  ;  aan  wel- 

ke ook  de  St.  Marie  Kerk  geopent  wierd.  Deze  drie  wa- 
ren H.  Elconius  van  Harlingen.,  Taco  Sybrants  ,  en  Corneiius 

van  Rodenburg.,  Martenszoon  ;  die  van  hunne  party  deii 
naam  kregen, dat  daarom  dc  loslevendcn , Libertynen ,  eii 
diergelyken,  uit  vreeze  vau  kerkelyke  tucht,  hunne  befte 
toehoorders,  enz.  waren  ;  en  overzulks  Leeraars  zoch- 

ten die  hen  niet  intoomden.  Dit  duurde  dus  tot  de  tyden 
\m  Leiceflcr.  Toen  wierd  (in 't  jaar  if8ó)  een  Synode van  alle  Gereformeerde  Kerken  deezcr  Provintiën  in 

's  Gravenhagc  gehouden ;  en  door  zyn  beleidt  de  Predi- 
kanten te  Utrecht  op  't  Stadthuis  ontboden  ;  en  vergadert 

zynde,cene  ordre  en  tucht, in  eenige  artykelen  bcftaande, 
beraamt  en  ondertekent  van  H.  Moded;  N.  Snpingius\  IV. 

Helmichius  ;  'J .  Uytenbogaart;  Hermannus  Klcunius  ̂   Corneiius Rodenburg  ,  Predikanten  te  Utrecht ,  en  Petrus  Berck , 
Leeraarte/4-i?^jtyyX'.  Onder  de  regeeringe  \z.n  Leicejler  was 
aldaar  de  Magiftraat  voor 't  meerderdeel  verandert;  maar 
Leiccjler  naar  Engelandt  geroepen  zynde  ,  wierd  de  regee- 

ringe herftelt,en  't  zoo  herfchikt,  dat  de  St.  Jakobs  Predi- 
kanten weêr  als  voren  leerden  ,  en  by  hunne  gronden 

bleven.  Hoe  nu  de  bovengemelde  Magiftraat,  in  Decem- 
ber lySp;  de  bovengedachte  drie  Predikanten  ,  en  inzon- 

derheit  Uytenbogaart  ,  met  grooten  fmaak  na  //.  Duyfhuis 
gehoort  hebbende  ,  veel  van  dien  braven  man  hieldt  ; 
zie  op  UYTENBOGAART.  Comelis  Rodenburg  bleef 
by  de  gedaane  onderteekeninge.  Hermannus  Moded  v/^s^ 
wegens  eenig  verfchil  met  den  Grave  van  Meurs,  vertrok- 

ken, enz.  Hoe  dit  een  groote  onruft  onder  de  gemeente 
verwekte:  hoe  naderhant  alle  Predikanten,  op  niews  be- 

roepen ,  verboden  wierd  den  Doop  buiten  de  kerke  in 
gemeene  huizen  te  bedienen  ;  niet  yder  die  v/ilde  ten 

Avondmaal  toe  te  laaten  ,  en  d'onwaardigen  uit  de  ge- 
meinfchap  der  Kerke  te  fluiten,  enz.  konnen  wy  ter  dee- 
zer  plaatze,als  van  te  langen  adem,  niet  verhaalen.  Van 
zommigen  word  dit  aangemerkt  ,  gelyk  of  het  gedient 
hadde  tot  eene  brugge  daar  de  Remonfiranten  ccncn  gebaan- 
den  weg  over  vonden ,  om  verderen  ingang  by  de  Magi- 

ftraat te  krygen,  tot  zoo  lange  toe  ,  dat  op  't  jaar  1618. 
hen  die  pas  afgefneeden ,  en  de  weg  opgegraaven  wierd. 

Bchalvcn  het  geene  men  daar  van  den  St.  Jakobs  Pre- 

diker, Huibert  Duyfhuis.,  vindt  gemeldt,  heeft 'er  de  Heer 
Gerard  Brandt de  Vader,  in  't  eerfte  deel  zyncr  Hijlorie 
der  Reformatie noch  deze  byzonderheden  van  aangetekent: 

Dat  hy  te  Rotterdam,  in  't  jaar  i f31. 'den  27  van  Wyn- 
maandt,  des  daags  voor  den  geboortedag  van  £r«/»z«x,  ge- 

boren is.  Dat  hy  in  zyne  geboorteftadt,  tot  Paftoor  be- 
roepen ,  heel  zacht  en  gematigt  handelde  omtrent  de 

zulken  ,  die  van  ketterye  verdacht  waren.  Hoe  qualyk 
hem  dit  bequam,  en  hoe  gelukkig  hy  door  eenen  liltigen 
vondt  de  handen  der  Kettermeefteren  ontfnapte  ,  Itaat 
daar  by  gemeldt.  Dat  hy  daar  op  naar  Keulen  vluchtte, 
daar  hy  in  den  uiterften  noodt  verviel  ,  doch  wonderlyk, 
door  eenen  Koopman  van  Dordrecht,  met  dadelyken  by- 
ftant,  uit  dien  geredt  wierdt.  'tBlykt  onderwylen  dathy 
in  't  heimelyk  eene  Vrouwe  hadde  getrouwt,  die  hy  niet 
voor  zyne  Byzit  ,  maar  voor  zyne  wettige  Echtgcnoote 
erkende,  daar  hy  verfcheide  kinderen  by  teelde.  Dat  hem 
t' Utrecht  voor  zynen  dienlt  van  een  jaar  eens  wierd  toe- 
geleit  25-0  guldens,  en  voor  dien  hy  te  vooren  hadde  ge- 

daan eens  5-0  guldens;  doch  dat  zyn  jaargeldt  naderhant 
met  5-0  guldens,  dat  is,  tot  300  guldens  toe,  wierd  ver- 

hoogt. Zyne  redenwilfelingen  met  de  Confiftoriale  Pre- 
dikanten gehouden,  van  dezen  Reformatiefchryver  aange- 

tekent, wyzen  uit,  dat  hy  naar  d' Armynsgezindc  zyde 
gedurig  overfloeg,  gelyk  ook  uit  zyn  ganfche  Kerkbcllicr 
blykt.  In  't  jaar  lySi.  den  3  van  Grasmaandt,  overleedt 
Mr.  Huibert  Duyfhuis.,  en  wierd  in  St.  Jakobs  lierke,  in  't 
middelpadt  voor  de  Noordtzyde  van  't  groot  orgel,  be- 
graaven,  in  eene  graffteede  ,die  de  Heeren  Kerkmeefters, 
omtrent  64  jaaren  daar  na,  zynen  zoons  zoon,  tot  er- 
kenteniffe  van  des  Grootvaders  dienften  ,  gunftelyk  ver- 

eerden. Onder  zyn  beelteniffe  ,  meldt  de  Heer  Brandt , 
fchreef  men  naderhant  deze  rymen,  tot  zynen  lof  en  ge- 
dachtenifle;  die,  onzcs  oordeels,  veel  zweemen  als  of  ze 
uit  zyne  eige  penne  gevloeit  waren,  doch  waardig  geacht 
hier  in  te  voegen,  omdat  ze  in  't  korte  den  inborft,  ea 
't  gevoelen  van  dezen  halven  Hervormer  zonneklaar  ver- 
toonen. 

Dit  'sDUTFHUrS,  V  rechte  huis  vanjefus  duifengeeji, 
I4^at  is  hy  Kerk  en  Staat  en  vryheit  nut  geweejl ! 
*  De  befle  heeraar  dien  Prins  IVilhems  oorcn  hoorden. 
Decs'  vrije  ziel  wierd  nooit  verfïrikt  met  menfchen  koorden. 
Het  Conjifloriejuk  viel  voor  zyn  hals  te  zwaar. 

Van  ""t  duifier  zweeg  hy  flil.,  en  fprak  alleen  van  '/  klaar. 
Hy  leerde  niet  te  hoog  van  '?  kiezen  en  verflooten. 
Hy  liet  aan  'j  Heeren  difch  de  kleinen  en  de  grooten 
Op  eige  proeve  toe.    Hy  fneed geen  leden  af. 
VermaarKn  luas  zyn  ban.,  hy  kon  geen  anéejlraf. 

Kk  3  Hy 

Trigl. 

Bor. 

Georg. 

ah  Alle» de  Stat, 
ReUig. 

cai>.  2.1, 

Trigl. fel.  383. 

Vfeqq. 

Bor  21 

Boek  fol. II I. 

Ii3.c?c. 

Brandtt 

Hifi.  der Keform. 
I  deel, 
van  pag, 

613.  tot 

6-]0. 



2.6: D  U  Y 

Leeuiv. 
Bat.  lil. 
f.  il(;7. Ihid.fol. 

941 

Pontan. 
Heuler. 

Gouih. 

ind'  O. Holl  Kr. 
fol.  171. 
Leeu-Jj. Bat.  dl. 
fol.  943. 

Wtnfem. 
befchr. van  Fr. 

Jiouve 
Handtv . Kronyk , 
z  D.  jol. 

368, 

//v  zag  bet  kcttervicr  en  bluct  niet  droevige  oogc». 
Die  uHincèdogendheit  kon  IL-tbrccht  niet  ge.hogen ; 
Dat  vjoeden  deè  hem  wee.    Een  Chrijle  ̂ Magijlraat, 
Die  Jl.iJt  en  kerk  bezorgt,  was  Duifhuis  kerkenraa.lt. 
'/.sn  Catechismus  was  't  bejlhrevea  l^f  oordt  van  bove». 
IJy  eifchte  in  kinderdoop  beloven ,  noch  verloven. 
Een  teder  moft  zich  zelf  een  toom  zsn  en  een  fpoor. 

Met  woorden  wees  hy  '/  padt ,  rriet  'werken  ging  hy  voor. 
♦  Tot  verklaringc  van  dit  zeggen  dient  ,  liet  gccnc  de 

Heer  Br.ta.it  op  dc  6)6  bladtzyde  van  't  ccrite  deel  zyncr 
Hillorie  verhaal: ;  hoe  dat  Prins  H'illem  t' Utrecht  geko- 

men, op  ecnen  Zondag  belalhe,  datmen  zync  plaatze  zou 

gcreedt  maaken  daar 'de  belle  Predikant  zou  prediken. 
Dat  daar  op  zyn  Stalmeefter,  te  dier  tydt  Jonkheer  Em- 
merich  van  Lier,  zyn  kullens  en  kleedt  liet  brengen  in  de 

Jjt.  Jakobs  kerke,  daar  meelk'r  Huibert  Duifhuis  zou  lec- 
ren.  Hier  (vervolgt  de  Schryver)  hoorde  hem  de  Prins, 
en  verklaarde  daar  na,  dat  hem  met  indachtig  was  ooit  beter 

predikatie  gehoort  te  hebben.  Maar  de  Predikanten  der  Con- 
lifloric,  gctloort  dat  de  Prins  zynen  kerkgang  by  eenen 
l'alloor  hadde  gedaan,  dien  zy  zeiden  niet  zuiver  te  zyn 
in  de  leerc,  fpraken  hem  daar  over  aan  ,  zich  dicsvvcgen 
beklaagende;  doch  kregen  tot  antwoordt:  Hy  had  daar 
van  niet  gewceten ,  maar  lajl  gegeevcn ,  zyne  plaats  te  bereiden 
daar  men  meende  dat  da  bequaamjle  Predikant  zou  preêken ,  en 
zoo  was  hy  daar  gebragt  ,  zonder  van  hunne  misverflandcn  te 
weeten :  de  predikatie  had  hem  anders  niet  qualyk  behaagt ;  doch 
hy  zoude  op  eenen  anderen  tydt  in  hunne  kerke  koomen.  Voorts 
vermaande  hyze  tot  vrede  en  eenigheit,  en  gaf  ze  zoo  hun 
affcheidt. 

Het  byfchrift  van  den  Heere  G.  Brandt.,  onder  de  print- 
verbeelding van  Huibert  Duifhuis,  zullen  wy  hier  ten  flot 

laaten  volgen : 

Hoewel  u  Rotterdam ,  ó  Duif  huis ,  laat  er  baarde , 
Dan  zynen  Defideer ,  (  een  dag  voor  V  jaargety  ) 

14 'as  vroeg  genoeg  om  zyns gelyk  te  zyn  op  aarde: Ntet  in  geleerdbeit ,  maar  in  deugdt  zoo  groot  als  hy. 
Cy  tradt  in  reklykheit  op  V  fpoor  van  zyne  voeten. 

Z,ü'j  V  Reformeeren  op  uw''  voet  had  willen  gaan^ 
Hoe  zoud'  het  Chrijicn  volk  eikanderen  ontmoeten , 

Die  nu ,  van  een  gefcheurt ,  verfcheiden  vjeg  injlaan. 
G.  Brandt. 

DUYN;  ('T  HUIS  TE)  heeft  by  Schielandt  in  Zeven- huizen, oi^der  de  Provintie  van  Hollandt,  gelegen  in  een 
klein  bofchjen:  hét  was  't  Stamhuis  der  Edelen  y^Duyn. 
DUYN,  (  van  der  Duyn  )  een  Adelyk  geflacht  in  Hol- 

landt. Dat  het  wettelyk  gefproten  is  uit  de  Heeren  van 
Brederoode ,  afkomflig  van  de  Graven  van  Hollandt  ,  toont 
S.  van  Leeuwen.  Albert ,  IX  Heer  van  Brederoode ,  liet  twee 
zoons  na,  /Willem  den  X.  en  Dirk  van  Brederoode ,vs.n.  wien 

't  Geflacht  van  van  der  Dttyn  afilaim.  Gemelde  Dirk  trouw- 
de Machtt/d,  Erfdochter  van  ■y^ï^^fr  Duyn  (hare  Voorou- 

ders waren  van  het  bloet  der  Oude  Graven  van  Verdun, 

uit  Vrankryk,  bezitters  van  d'xeVerdunfche  goederen,  zy  na- men den  naam  van  der  Duyn,  voor  Verdun,  na  dien  tydt, 
aan)  hy  Üorf  omtrent  het  jaar  1300.  Zyn  zoon  was  Wil- 

lem ïv«»^/^r Hooft-Heemraadt  y^n.  Schielandt,  nmTda 
va»  Egmondt  getrouwt ;  hy  heeft  onder  zyne  handt  en  ze- 

gel, in  't  jaar  134S.  gemaakt  30  Schellingen  jaariyks,  ten 
eeuwigen  dagen,  aan  desH.  Geells  armen  te  Zcvenhuyzen: 
zyn  ioün,yan  vander  Duyn ,  trouwde  eene  dochter  uit  het 
huis  van  Swieten,  Üorf  in  't  jaar  1400.  Daam,  of  Adam 
van  der  Duyn,  was  de  vierde  zoon  van  den  voorgemelden 
Willem  van  der  Duyn ,  (  van  hem  begint  IV.  van  Goudhoven , 
het  Gcflacntregifter  van  van  der  Duyn,  dat  men  by  hem  en 
S.  van  Leeuwen  kan  vinden)  die,  door  huwelyk  met  Juftr. 

Chriflina  van  IV'teleJletn,  Heer  van  Sprang  wierd  :  Nicolaas van  der  Duyn,  Heer  van  Ryswyk,<ie  Mije,  den  Burgh,  enz. 
trouwde  met  Anna  J)Iechtelt  van  Berchem  ,  dochter  van 
Jakob  va»  Berchem,  Raadt  van  Staten , overleden  lóyS.  na- 

latende ecnen  zoon,  ook  Nicolaus  van  der  Duyn  genoemt. 
Heer  van  Ryswyk,  de  Mije,  den  Burgh,  enz. 
DUYRSWOLDE,  een  van  de  veertien  Buurten ,  on- 

der het  Dorp  Üofierwolde ,  in  de  Vriefche  Grietenije  StelUng- 
werf-üofleinde ;  welk  Oofterwolde  een  der  tien  Dorpen  van 
de  gedachte  Grietenije  is.  De  Grietenij  Stellingwerf  IVejl- 
einde  heeft  twintig  Dorpen,  behalven  de  buurten. 
DUYSSEL,  een  Dorp  onder  dc  Meijery  van  ̂ s Hertogen 

Bofch  ,  onder  't  quartier  Kempenlandt.  Toen  voorheen 
Brabandt  in  het  geheel  jaariyks  140000  guldens  opbrengen 
molt,  was  de  geheele  Meijery  van  den  Bofch,  in  die  fom, 
^?  iy379  guldens  16  duivers  3  penningen  geftelt,  daar  ia 
moft  het  quartier  Kempenlandt  ,  een  der  vier  quartieren 
van  de  voornoemde  Meijery,  4074  guldens  i  üuiver  9  p. 
draagen  :  welke  omgellagcn  over  de  32  of  33  Dorpen  van 
het Kempenlandtfche  quartier ,  behalven  noch  eenige  Gehuch- 

ten ,  quam  het  doip Duyfjel  maar  op  45-  guldens  18  lUiivers 
6  penningen  te  liaan.  Het  minfl:  van  alle  andere  ,  behal- 

ven Blaarfchen,  op  44  guldens  8  ftuivers  lo  penningen, en 
Mterefcld,  op  17  guldens  ly  ftuivers  ó  penningen  gezet: 

D  U  Y 

daar  uit  wel  tc  zien  is  dat  dit  dorp  mede  een  van  dc  ge- 
ringde in  dien  tydt  was. 

DUYVELAAR,  of  DUVELAAR,  een  Geflacht  in 
y.eelandt,  uit  eenen  jonger  zoon  van  de  oude  Heeren  van 

Ditvelandt,  gefproten.  Van  deeze  Familie  leefde  in  'tjaar 
iJ^oo 'Jan  Duvclaar ,  nalatende  Adnaan  Duvelaar,  in  zyn 
leven  Dykgraaf:   Pieter  Joofl-ioon  Duvelaar  was  in  't  • 
jaar  1641.  Joos  Ditvela.-ir  1Ó67,  en  Pieter  Duvelaar  ,  in  dc 
jaaren  1670.   1678.  i68i.  1684.  1687.  Burgemeeiler  van 
Middelburg.    Petrus  Duvelaar  ,  zoon  van  Pieter  Duvelaar  gffj^n 
Juojlioon  ,   uit  zyne   tM'eede   Vrouwe  Johanna  vander  „roott 
Putten,  ( eene  adelyke  l'amilie  in  Vlaanderen)  is  Predi- 'jc^  .j,, kant  in  dezelfde  itadt  geweell  :  zyn  zoon,  ook  Pieter ,zeelat\ 

Duvelaar,  was  noch  in  't  jaar  i6ry6.  Secretaris  van  de  Sta-  ƒ£>/.  4S:, 
ten  van  Zeelandt.    Zie  verder  bericht  by  M.  Smallezange. 
DUYVELANDT,  DUVELANDT,  word  geftelt  Guhc. 

het  tweede  Eilandt  in  Zeelandt  Beoojler-Schelde ,  op  de  zyde  befchr. 
\    Schouwen ;  of,  volgens  anderen,  het  tweede  Hooft -Ei-  der  N, 
landt  van  Zeelandt,  dat  genoemt  word  Schouwen  in  Duve-  /"l-  »6 
landt.    Het  voert  den  naam  naar  de  groote  menigte  Duy-  ̂ "«w 
ven,  die  zich  daar  plagten  tc  onthouden.    Volgens  J.  de 
Raey ,  is  't  het  üollerdee!  van  't  eilandt  Schouwen,  in  het 
Nüorderdeel  van  't  Graaffchap  Zeelandt  gelegen.     Voor-  ̂ -^f 
tydts  was  dit  Duyvelandt  zoo  groot  en  breedt,  dat  het  zich  J^^*" 
byna  uitllrekte  tot  het  landtjen  van  Staveniff'e;  dat  in  het  j 
jaar  ifop.  geheel  onderliep,  en  onbedykt  bleef.    In  het  p 
jaar  I5'30.  is  Duvelandt  t'eenemaal  onder  gevloeit,  behal-  inGui 
ven  de  Polder  Heer-Jans-landt  genaamt.    Wederom  uoi  fii,  25 
dat  onheil  het  zelfde  Eilandt  in  't  jaar  if^z.    In  het  jaar  Reiger, if30.  twee  jaaren  voor  dc  laatlle  overgolvinge,  waren  de  Kr.  v! 
volgende  Parochiën  op  Duvelandt,  groot  zcel. 

Capelle    -----    668  gem.    120  Roeden        /"i- 4( Nieuwerkerk    -   -   -  2912  g.         77  R. 

Ouderkerk    --  - 

2035-  g- 

119  R. 

-  H3  g. 
5-37  g- 

32^7  g- 

-  1^7  g- 

•     30  g- 

741  g- 

-  1886  g, 

-  42  g- -  74  g' 

R. 

292  R. 

143  R. 

263  R. 210  R. 

72  R. 

12  R. 

69  R. 

72  R. 

107  R. 

73  R. 

237  R. 

t'Zamen  fóif  Gemeeten  31Ó  Roeden  by  der  breedte  ten 
vollen  fchote.    Doch  in  't  jaar  1Ó43  was  geheel  Duve- 

landt niet  grooter  dan  13487  gemeeten  1 638  Roeden  en  een 
halve;  te  weten, 

Dc  vier  Bannen   -   -   -   -   -  61 11  g. 
Al  te  klein   ------   79  g. 

Bellenwaerde,  enz,   -  - 
Gouwevoer,  enz.   -   -  ■ 

Oofterlandt  -  D'  aanwaffen  aldaar   -  - 

Sonnefchyn    -    -   -  - 
Heer-Jans-landt    -     -  - BrunilFe  of  Ooft-Duvelandt 

D'aanwallen  aldaar   -  - 

Stief-Polder    -    -    -  - 

Hardenne   -   --  -- makende  t'zamen  voor  geheel  Duvelandt  de  voorge-  Reigers 
dachte  13487  gemeeten  en  1638  Roeden.  Na  de  overvloei-  Kr.  va 
jing  in  de  jaaren  15-30  en  i5'32;  toen  in  de  laatfle  de  vier  Zeel. 
Bannen,  Ouderkerk,  Nieuwerkerk,  Capelle,  en  Botlandt  on-  p^g-  4' 
der  liepen,  wierden  de  landen  van  B  eoojl- Duve  landt ,  Heer 
Jans-landt ,   en      Ooflerla?idt   binnen  een  maandt  tydts 
weer  ververfcht.    In  de  volgende  Vaftcn  quam  Heer  Adolf 
van  Burgundién,  Heer  van  Beveren,  in  eigen  perfoon  ,  al-  ' 
daar,  geen  geldt  fpaarende  voor  dat  Duvelandt  weer  ver- 

verfcht en  toegedykt  was;  dat  weer  zoo  vruchtbaar  wierd 
als  eenig  landt  in  Zeelandt.    Volgens  de  bovenftaande  Re- 

keningen van  't  jaar  1643.  eilandt  Duyvelandt  toen 
groot,  omtrent  het  dertiende  deel  van  geheel  Zeelandt:  Smalle^ 
In  de  Niewe  groote  Kronyk  van  Zeelandt  zegt  Smallegange:  fol.  6^' 
„  Het  Eilandt  Duyvelandt ,  tot  noch  toe  van  Schouwen 
„  geheel  afgefcheiden  ,  is  zeer  fchoon  en  vruchtbaar  , 
,,  voorzien  met  treffelyke  Dorpen  ,  als  Onwerkerk  ,  en 
,,  Nieuwerkerk ,   behoorende  aan  de  üadt  Zirikzee ,  de 
„  Heerlykheit  van  Ooflerlandt ,  de  Ambachts-Heerlykheit 
„  Oofïerflein,  by  indykinge  daar  aan  verknocht.  Heer  Jrf»/- 
„  landt,  en  O ofl- Duyvelandt,  mede  een  groot  Dorp  ,  an- 
„  ders  genaamt  Brunifje;  zie  op  BRUNlSSE. 
DUYVELS  KOT,  een  zoo  genaamde  Heiden-  pontan 

fche  Altaar  in  Drenth  ,  of'Twenth,  daar  men  de  vreem-  i  d.  fo 
delingen  plag  te  flagteh,  tot  eene  ofïerhande  aan  den  af-  34. 

godt  Mars. DUYVENDYK,  DUVENDYK,  een  Dorp  in  Houve 
Zeelandt  op  bet  Eilandt  iiV^owiye» :  behoorende  alleenlykon-  i  D.Ji 
der  Brouwershaven  ;   echter  legt  het  aan  Hollandt ;    zie  I4S« 
BROUWERSHAVEN. 

DUY  VENEE ,  een  Dorp  in  Zeelandt;  maar  verdron- 
ken ;  zie  op  DU  VENEE. 
DUYVENSTEIN,  DUYVESTEIN,  het  is  een  5^^^ 

Adelyk  huis  geweeil,  gelegen  by  Laarenpoelwyk ,  \nZuidt-  Xf^»-^.. 
Hollandt :  doch  ,  by  den  inbreuk  der  groote  Zuid- Hollandt-  ƒ 
fchcWaerdt,  mede  vergaan. 
DU  YV  ENVOORDE,  ook  DUVOORDE,  een 

Adelyk  huis  in  Hollandt ,  onder  Rhynlandt.  Het  is  zeer 
oudt,  en  de  Refidentie  der  Heeren  van  Duyvenvoorde ,  ge- 
Iproien  uit  eenen  jonger  zoon  van  den  huize  van  Waffe- 
naar.  Zie  het  Geflachtregifler  van  D  U  Y  V  E  N  VOOR- 

DE-WASSENAAR; DÜYVENVOORDE-OPDAM; 

DUY- 



DUY  DWI  DYE 

DUYVENVOORDE  WxlAR MONDT,  cm.  hy  IV. 
Tan  Goudhoven  eu  S.  van  Leeuwen, 

^h,  DUYVENVOORDE;  (V^ILLEM  VAN)natmir- 

fO,  lyke  zoon  van  Heer //r^-W;  van  Duyvenvoorde  ̂ d'xc  inhetjaar 
irt.ic'r.  125-8.  geleeft  heeft:  Hy  was  Ridder,  en  van  een  xeer  fnc- 165.  dig  en  Ichrander  verflandt.  Door  zyne  bcliendigheit  kreeg 
vtn  hy  groote  en  heerlyke  goederen  ;  als  St.  Ceertruidenherg^ 
euw.  dat  hy  liet  bemuuren  ,  en  Üichte  het  Carthayfer  Kloojier 
tt  JU.  daar  by ;  de  Barony  van  Breda,  die  hy  van  Heer  Raas  van 
"54'  Lideker  kkocht ;  de  lieerlykheden  va.n  Steenl>ergcn  ,Rozendaal, 

cm.  too  dut'hy  ruLm  70000  guldens  jaarlyks  inkomen hadde:  eene  geweldige  fomme  geldts  in  dien  tydt.  Hy  had 
getrouwt  \'rüuwe  heylujich  van  i^yanen.,  die  hem  ongeerne 
jiani,  omdat  hy  buiten  echt  geboren  was  ;  ïy  won  ook 
geene  kinderen  by  hem.  Hy  Itorf  zeer  oudt  in  het  jaar 
135-3.  nalatende  eenen  onechten  zoon  ,  Heer  Wtllern  van 
D  uy  venvoor  de  en  drie  dochters.  I.  Vrouwe  Bertèa  van 
Puyvenvoorde ,  V lOUW'C  \a.n  Bouterfem  en  Gajlcl ,  getrouwt 
aan  Heer  Gcrard  vandcr  Heiden  ,  Droflaart  van  Brabandt , 
kinderloos  overlecden.  2.  Vrouwe  /Imellerga  van  Duyvcn- 
-voorde,  na  hare  zullers  doodt  Vrouwe  van  Bouterfem  ,  die 

ten  man  had  Heer  Jan  van  Coff'eler  ,  Heer  van  ÏVitthem, 
70on  van  Hertog  Jan  van  Brabandt  den  II.  deze  won  lyfs- 
erven.  3.  Vrouwe  M.  M.  welker  echtgenoot  wicrd  N. 
Back.,  Edelman  van  s Hertogenbofch . 
DUYVENVOORDE  (WILLEM  VAN)  buiten 

echt  gewonnen  zoon  van  den  bovengemelden  l^-^illem  van 
Dityvenvoorde :  hy  wierd  na  zyn  Vaders  doodt  Heer  van 
Breeda ,  St.  Geertrieidenberg ,  Üojlerhout.,  Steenbergen  ̂   en  Ro- 
Zendaal,  Kamerling  van  Hertog  l-Villem  en  Albert  van  Bei- 
jeren,  Graven  van  Hollandt.  Hy  trouwde  eene  dochter  uit 

het  huis  van  M^ajj'enaar,  genaamt  Heliuich  :  doch  hy  heeft 
I        haar  niet  beflaapen.    Want  als  zy  den  eerften  nacht  by 
I        hem  te  bedde  zou  gaan, beklaagde  zy  zich  ;dat  ty  eene  echte 

VJetttge  dochter ,  by  eenen  onechten  zou  moeten  flaapen.  Daar 
hy  op  uitborft  :  Het  zal  ook  niet  gefihieden;  en  hy  onthield 
lich  van  haar;  zoo  dat  ze  lang,  over  hare  onbedachte  woor- 

den, tydt  van  berouw  vondt.    Zynen  Neef,  Hcex  Arendt 
van  Duyvenvoordey  boodt  hy  aan  Erfgenaam  te  maaken, 
indien  hy  hem  vergunnen  wou  het  vuile  wapen  van  Dtty- 
venvoorde^  zonder  het  teken  van  Baftardije,te  mogen  voe- 
ren  :  niet  al  te  voorzichtig  weigerde  het  Heer  Arendt; 

;j  ̂  li  illern,  daar  over  vertoornt  of  t'onvreden,  maakte  het 
.16^.  grootde  deel  zyner  goederen  aan  zynen  anderen  Neef, 
van    ticet  Jan  van  Polaanen  ;  en  het  overige  aan  eenige  Godtshui- 
•ttiut,  zen.    Hy  overleedr  zeer  oudt  ,  en  vermaardt  genoeg  in 
(t.lll.  zynen  tydt,  die  met  1402  eindigde :  Zync  van  hem  onbe- 
115.}.  flaape  Gemalinne  was  vyf  jaaren  te  vooren  geftorven. 

DUYVENVOORDE,  (JAN  van)  Heer  van 

IVarrnondt ,  14'oude  ,  en  Alkernade  ,  Houtvefier  ,  daar  na 
Admiraal  van  Hollandt.,  zoon  van  Jakob  van  Duyvenvoorde 
Ridder :  Hy  moft  ,  wegens  de  C onjxderatie of  het  Verbondt 
der  Edelen, in  het  jaar  1567.  uit  het  landt  wyken;  was  by 
de  veroveringe  van  den  Briel  in  het  jaar  15-72.  Hy  deed 
met  zyne  onüer  hem  i\&a.ndeHollandtfche  enZeeuwfche  fche- 
pen,  met  den  Engelfchen  Admiraal  den  Grave  van EJfex ^den 

togt  naar  Spanjen;  zy  namen  t'zamen  Kadix  wel  in,  maar 
na  dat  de  Enge.fchen  het  geplondert  hadden  ,  wierd  het 
weer  verlaaten ;  onaangezien  Duyvenvoorde  aanboodt  ,  en 
aanneemen  wilde  de  Stadt  te  behouden  en  te  verdeedigen. 
Zyne  daar  betoonde  dapperheit  en  wys  beleit  wierd  van 
Konm^mne Elizabeth ,n\  eenen  brief  aan  hem,tenhoogften 
geroemt.  Hy  woonde  in  het  jaar  lóoo.  heltdadig  den  flag 

van  Vlaanderen  by  :  bouwde  het  huis  te  l4''armondt  (in de  eerfte  belegeringe  van  Leiden  verbrandt)  weêr  fïerlyk 

in  het  jaar  15-90.  op  :  Ilorf  \n^  s  Gravenhage 63  jaaren  oudt; 
had  ter  Gemalinne  üdilla  f^alkenaar  ,  dochter  van  Heer 
Henrik  Valken  aar. 

D  W I N  G  L  O  :  een  Dorp  in  't  landtfchap  Drenth.,  en 
een  Schoutfchap  onder  het  Dingfpil  Dieveren.  Heeft  Kerk 
en  Predikant  ,  üaande  onder  het  Claffis  van  IVeJlervelt. 
DWINGLO.  (BERNHARDUS)  Hy  was  een  der 

gedaagde  Remo»Jlrantfche  Predikanten  op  't  Synode  Natio- naal te  Dordrecht.  Henricus  Slatius ,  te  wel  bekent  om  veel 
van  hem  te  fpreeken,  zocht  hem  zwart  te  maaken,  hem 
mede  aanvryvende  kennille  gehad  te  hebben  van  den  toe- 

leg, om  Prins  Maurits  te  vermoorden.  Hy  (Slatius)  heeft 

daar  van  bekent  gemaakt  't  geen  hy  wil^e  aan  de  Heeren 
Staten  van  Ilodandt.  Dien  't  lull  kan  't  leezen  in  't  ge- 

'•  180.  drukte  Klaar  vertoog  van  Slatius waar  tegen  hy  zyne  Ver- 
'S'  antvjoordmg  gelchreven  heeft.  Is  nadcrhandt  weêr  Predi- 

kant der  Remonllrantcn  te  Gelukjladt ,  ruim  20  jaaren, ge- 
we  c  ft  ;  heeft  ook  eenige  Predikatiën en  de  Nulliteiten  der 
Natioiiale  Synode  van  Dordrecht nevens  meer  andere  llrydt- 
fchriften,fn  druk  uitgegeeven. 
DYEMENUS,  (GUILJELMUS)  of  IVtllem  van 

Dcyrn;  hy  was  te  Rotterdam  in  het  jaar  150b.  uit  een  ade- 
lyk  Gelderfch  Gellacht  geboren  :  oetFende  zich  te  Leiden 
in  de  goede  konlten;  begaf  zich  verder  tot  de  Iludie  in  de 
Rechten  ,  daar  in  wierd  hy  zeer  geleerdt  :  bezocht  de 
voornaamfte  Academiën  van  Europa;  te  Urleans  wierd  hy 
Doüarjuris  gcpromovccrt ,  keerde  van  daar  naar  zyn  Va- 
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dcrlandt;  en  praélifecrdc  te  Mechekn ^dzar  hy  eenen  groo- 
tcn  naam  had.  Keizer  Karei  de  V.  maakte  hem  eerfte 

Raad  t' C/trecht ,  en  Prefident.  Nadat  hy  het  gedachte 
ampt  48  jaaren  lang  bekleedt  hadde ,  ftierf  hy  den  9  Novem- 

ber 15-85-.  oudt  76  jaaren.  Niemant  was  gczwindcr  dan 
hy  om  't  geen  duiftcr  was  te  verklaarcn,  en  om  alles  wat 
de  Rcchtsgelcertheit  betrof  licht  te  geeven.  Zyne  me- 

morie was  onvergclykelyk ,  zyn  oordeel  uitftekende.  Ge- 
tuigenifle  daar  van  konnen  zyne  fchriften  geeven ,  waar 

van  'er  eenige  door  .zynen  zoon  ,  Arnoldus  a  Deyn,  zyn  uit- 

gegeeven. DYK:  (ADRIAAN  ADRIAANSZOON  VAN) 
Hy  is  Secretaris  te  Bleiswyk  geweeft  ;  was  een  der  Hooft 
deelgenooten  van,  en  in  den  toeleg  om  \^\\n%  Maurits  te  x,^»  f^i^ 
vermoorden,  en  vcrandcringe  in  Kerk  en  Regccringe  te  7,()^.  tot 
maaken,  enz.  Hoe 't  ftuk  ftont  uitgevoert  te  worden  ,  4^5. 
hoe  ontdekt,  en  meer  andere  aanmerkelykheden ,  zouden  daar  da 
alhier  van  te  grooten  omtrek  wezen  :  Men  kan  het  gan-  ganjche 
fche  verhaal,  de  fententie  ,  enz.  onder  veel  meer  andere  Confpi- 
Schryvers ,  by  Baudartius  en  Aitzema  vinden.  Deze  Adriaan  raiie  te- 
van  Dyk  wierd  veroordeelt  om  onthooft  ;'t  lichaam  gevie-  geiden 
rendeelt;  de  vier  quartieren  op  de  vier  hoeken  van  ̂ sGra-  ̂ rins 
venhage  gehangen  ,  en  't  hooft  op  een  ftaak  geftelt  te 
worden.  Op  het  fchavot  gekomen,  wierden  hem  vier 
van  de  piftoolen ,  daar  hy  den  aanflag  mede  meende  uitge- 

voert te  hebben, getoont, en  voor  zyne  oogen  op  een  blok 
in  ftukken  geftagen.  Daar  op  deedt  hy  zyn  gebedt,  en  liet 
tekenen  van  berouw  blyken.  Het  vonnis  wierd  gelyk 
het  lag  voort  aan  hem  volvoert.   

Dat  deze  Adnaan  van  Dyk  de  voornaamfte  Roervink  in  "Mem. den  moortdadigen  toeleg  op  des  Prinflen  leven, en  hy  van  i^Boek 
eenen  reukeloozen  en  ftoutmoedigen  inborft  is  geweeft, 

blykt  uit  het  verhaal, daar  van  op  ü'aangeweze  bladtzyden van  Aitzema  ,  en  in  andere  Schryvers  te  vinden ;  gelyk 
zulks  ook  in  G.  Brandts  vierde  deel  van  zyne  HJlorie  der 
Reformatie.,  daar  dezes  Prinfenmoorders  naam  word  ge- 
fpclt  (in  't  Regifter  achter 't  werk  aangetekent)  overvloe- 

dig blykt  ;  byzonderlyk  zelf  in  een  vroeger  beftaan  van  Brandts 
hem  te  Rotterdam,  daar  hy  in  een  rumoer  ,  wegens  't  Re/crm. 
preêken  der  Remonftranten  buiten  de  ftadt,  zich  wonder-  4dfel, 
lyk  voor  hen  queet,  alzoo  hy  ,  zonder  't  gevaar  te  ont-  i"»^-547« 
zien,  onder  de  gewapende  foldaaten  drong ,  die  met  ge- 

laden musketten  op  d'aankomenden  voor  de  poort  aanlei- 
den, en,  van  gelidt  tot  gelidt  loopende  ,  de  brandende 

lonten  van  de  haanen  der  musketten  rukte, met  zulk  eene 

fnelle  behendigheit,  dat  hy  met'er  haaft  zoo  veei  lonten 
bequam  als  hy  op  zynen  arni  kon  draagen  ;  daar  hy  toen 
ter  ftadt  mede  inliep  ,  en  die  ergens  in  een  huis  ncder- 
wierp,  zonder  dat  de  foldaaten,  die  verzet  en  verbaart 
ftonden  over  zyne  ftoutheit,iet  tegens  hem  deeden.  Voor- 

waar in  zoo  eene  onvertzaagde  daadt  bleek  reeds  de  ge- 
fteltenis  van  dien  verwaten  menfch ,  om  naderhandt  zoa 
eene  vervloekte  Prinfenmoordt  ,  daar  al  wat  eerlyk  is 
voor  moet  gruuwen,  te  beleggen. 
DYKSHOORN,  ofDYKSHORN,  is  metmftbierum  Wmfem. 

het  oudfte  dorp  in  Frieslandt,  gefticht,  of  bekent  omtrent  Fr. Kr. 
het  jaar  T40.  na  Chriftus  geboorte  ,  onder  Afconius  eerften  fo^-  ̂-S. 
Hertog  in  Frieslandt.,  een  zeer  vreedzaam  Vorft,  die  zyne  ̂'^^^ 
onderdaanen  den  landt-  en  akkerbouw  magtig  aanprees.  J^'' ^34» 
Frieslandt  wierd  ook  daar  door  zeer  bevolkt,  en  allengks 
met  meer  en  meer  Dorpen  verrykt;waar  van,  als  gezegt, 
deze  voornoemde  twee ,  Ifejlerbierum  en  Dykshorn.,  de  eer- 

fte waren.  Dykshom  lag  tuilchen  Almemim  en  der  Schelling^ 

IVeJlerbierum'een  half  uur  gaans  Noordelyker:  Zy  hebben 
onder  de^r/V/f/^eGrietenije  Barradeel  en  't  quartier  Wejler- 
goo  behoort  ;  doch  zyn  door  d'  invloeijende  Noordtzee 
weggefpoclt.    Dykshoorn  had  een  trcftclyk  Slot  ,  dat  om.- 
trent  het  jaar  11 30.  aan  Douwe  van  Horns  toebehoorde. 
DYLER  SCHANS,  D'EYLER  SCHANS;  zy  legt  ve  nae-y 

in  het  Zuiderdeel  van  Embder-landt  ,  anders  gezegt  Ooji-  Diflion. 
Vrieslandt  in  Reyderlandt ^  aan  de  rivier  de  Eems ;  niet  ver-  Gwer. 
re  van  't  Bourtanger  Moeras  ,  de  Grenzen  van  Groninger-  f.  131. 
landt.,  en  't  Bisdom  van  Munfter.    In  het  jaar  1ÓÓ3.  nam 
Chriflof  Bernhard ,  Bi£chop  van  't  gemelde  Bisdom,  die 
Sterkte  met  gewelt  in ,  en  zette  zich  in 't  bezit ,  hoewel 
buiten  zyn  gebiedt.   De  Staten  Generaal  zagen  het  met  gee- 

ne goede  oogen  aan,  niet  alleen  om  dat  de  Schans  op  den 
bodem  van  hunne  Vrienden  en  Bondtgenooten  lag,  die  zy, 
uit  kracht  van  nadere  verbintenillen ,  verplicht  waren  te  be- 
fchermen  ;   maar  ook  omdat  het  Graaffchap  aan  hen, 

wegens  geldt  geleent  aan  den  Grave  van  Ooft-Vrteslandt  en 

de  Standen ,  verpandt  was:  Daar  noch  by  quam ,  dat //'rw- 
landt.,  Groningen,  enz.  zoodanig  een  Nabuur  op  zulk  ee- 

ne plaatze  niet  wel  voegde:  Daarom  rukten  de  Staten  Ge- 
neraal den  20  May  1664.  daar  voor ,  belegerden  en  vero- 

verden ze  den  4  Junius  daar  aan.    De  Bijjchop^  die  nooit 
iet  goedts  jegens  denStaat  dacht , fpandde  daar  op  met  den 
Komngk  Karei  van  Engclandt  zin  ,  verkondigenJe  plotze- 
lyk  den  Staten  den  oorlog;  viel  in  OveryJJ'el.,  en  veroverde  ̂ z^^,, Enfchede.,  Otmarfum Almelo  en  Diepenheim ;  hy  kreeg  wel  ma^a- 
eenige  flagen  voor  het  Kafteel  van  Borkulo,  viel  echter  in  kert  va?» 
Greningerlandt ,  en  hiel  den  IJfet  in  alarm  ,  pleegde  daar  staat  tn 

VCC-  Oorlog. 
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vccle  onordcntlykhcden  cn  roveri)cn  :  maar  wierd  in  't 
koi  t  peiioodt'/..iakt  vrede  van  den  l''e)wmgd,:»  Staat  te  ver- 

zoeken. Niet  \%n^  daar  na  fpande  Iiy  al  weêr  met  Vrank- 
ryk,  enz.  aan,  veroverde  al  verfchcidc  lieden  en  plaatïcn 
in  OvervJ/l-l ,cn  daar  omtrent,  maar  molt  die  ook  Ichielyk 
weder  verlaaten.  Doch  al/,uo  /.ulks  aan  de  Dyler-Schans 
niet  raakt,  ïou  *t  hier  buitens  tyds  viyn  breeder  daar  van 
te  ipreeken;  zie  op  CHRIS  I'ÜPH  liERNHARD  VAN GALEN. 

E. 

Pontan. Cclderf. 

gt/cliieii. I  (Jeet , 
fol.  63. 

Idem 
2  D.  fol. 

3 1 l.f» I  D.fol. 

Guicc. 

bcfchr. der  Med. 

fol.  148, en  ook 

fol.  11. 

Hoiive 
I.  D.fol. 
81. 

Idem 
Houve 
Handv. 
Kr.  I  D. 
fol.  79. 

P'icard, 

f.l-Jl. 

Winfem. 

Pontan, 
Celder/, 

gefchied. 1 .  D  fol. 
63. 

Cuicc. 

fol.  11. Pontan. 
ibid. 

Houve 
Handv. 
Kr.  i.D. 
fol.  79. 

Httfvt. 

EBINGA,  iEBIN
GA,  een  Slot  of  State  te Blyc;  zie  op  ̂ BINGA. 

ÉCHT,  eenc  overoude  plaats , of  Steedtjen , 

cn  Hofgericht  van  het  landtlchap  T'^^r^?,  en  der 
Hcerlykheit  Dalenbrock.,  in  'i  üverquartier  van 

i.Tt'Uh-iüi»di ,  anders  van  Roermondc :  Het  is  nu  maar  een 
Vlek  ;  waar  onder  de  Dorpen  Ruoflcren  en  Brecht ,  ge- 
m'\mt Maas-Brecht  (tot  onderfcheidt  van  een  Tiwi^r Brecht., 

tullchcn  H'achtendonk  en  Bru^c)  behooren ;  het  legt  dicht 
by  de  Maas.  Echt  is  nu,  in  boeten  ,  breuken  ,  cn  halszaa- 
ken,  denDrolt  Montfort .,  in'tquartier  van  Roermonde 
onderworpen;  heeft  echter  in  dagelykfe  voorvallen,  van 
fchade,  fchuldt,  en  diergelyke  zaaken ,  ecnen  Schout  op 
zich  zeiven.  Dit  fteedtjen  legt  nu,  door  oorlogsrampen 

en  veranderingen  van  tyden,  t' ecnemaal  vefteloos.  Van 
Echt  tot  Mazcyk  i$  het  omtrent  een  uur  gaans;  maar  tot 
Steve^s'jjaerdt  naaulyks  zoo  verre  ;  en  tot  Gelderfch  Mont- 

'  fort  een  kleine  myl.  Onder  de  oorlogen  van  den  Staat met  Sfanjcn.,  moft  Echt  zeer  veel  lyden.  By  dit  Echt  legt 

een  iterk  Slot, dat  in'tjaar  1498.  door  Keizer  Maximliaa» , 
met  eene  groote  magt  in  G^/i^tT/a»^// gevallen,  belegert,  en 
na  cenige  dagen,  niet  zonder  groote  bloetftortinge,  vero- 

vert wierd  ;  na  dat  de  burgers  zich  ia  eenen  donkeren 
nacht  daar  uit  begeeven  hadden.  Kort  daar  na  wierd  het 
van  de  Gelderfchen  weêr  bemagtigt.  Het  Echter-Bofch  , 
dicht  by  ,  heeft 'er  zynen  naam  van  bekomen:  het 
ilrekt  zich  tot  by  Arnhem  noordwaarts:  Gttkciardyn  zegt, 
dat  het  in  zynen  tydt  een  fchoon  en  lullig  Woudt  was; 
zie  op  ECHFERWALDT.  Toen  geheel  Gelderlandt  en 

Zutphen.,  in  het  jaar  I5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  gul- 
dens mollen  opbrengen,  wierd  het  Roermondfch  Quartier, 

een  der  vier  quartieren  van  dat  V^orftendom  ,  daar  in  op 
19075-  guldens  geÜelt  :  daar  toe  moff  het  Drollampt  van 
Mo/itfart  (een  der  zes  verdeelingen  van  dat  quartier)  2237 
guldens  12  duivers  3^  penn:  lallen  :  die  omgeflagcn 
over  de  12  Dorpen  van  dit  gedeelte,  quam  Echt ,  met  de 
twee  daar  onder  hoorige  dorpen  ,  Rojleren  en  Brecht.,  op 
1026  guldens  9^  duiver  te  liaan;  het  hoogde  der  overige 
9  Dorpen  was  op  342  guldens  4  \  duiver;  het  laagde  op 
171  guldens  2-  duiver  gedelt. 
ECHTELD,  ofECHTELT,  een  Dorp  in  G^/^^rW^ 

in  de  NeJer-Betuwe niet  verre  van  Thiet;  heeft  eene  be- 
quaame  Kerk,  daar  by  een  goedt  en  vall  Slot.  Toen  in 
het  jaar  15-47.  over  het  Vordendom  Gelderlandt .^em.  eene 
fchattinge  van  75-oooguldens  geheven  waï;dont  het  quar- 

tier van  Niew/neegen .,  een  der  vier  quartieren  van  datVor- 
flendom,  in  die  fom  gedelt  op  24342  guldens  ;  daar  toe 
mod  de  Neder-Beiuwe ,  een  der  zes  verdeelingen  van  dat 
quartier ,  opbrengen  4383  guldens:  welke  omgeflagen  over 
de  17  of  iS  Dorpen  der  Neder- Betuwe quam  het  dorp 
Echtelt  op  296  guldens  12  duivers  \  i\  penn.  te  daan. 
ECHTEN,  een  Dorp  in  het  landtfchap  Drenth.,  onder 

het  Dingfpil  van  D/t'ï'frd-w :  het  heeft,  t' zamen  met //o^^- 
veen  >  Kerk  en  Predikant  ,  daande  onder  't  Clalfis  van 
IVeflervelt. 
ECHTEN,  een  Dorp  in  de  Vriefche  GrietenijeZf««- 

flerlandt .,  onder  't  quartier  van  de  Zcvenwolden. 
ECHTERWALDT  ,  voortydts ,  of  ten  tyde  van  Giiic- 

c'iardyn^  is  het  een  zeer  fchoon  en  iudig  Bofch  geweed, dragende  dien  naam  naar  het  deedtjen  Echt  ,  dat  nu  een 

open  Vlek  is,  onder  't  quartier  van  Roerwonde ,  qualyk 
van  zommigen  onder  het  quartier  van  Arnhem  geplaatd. 
Veelligt  misleidt  door  de  woord  en  van  by  Arnhem  , 

daar  het  Gukc'iardyn  wel  dichte  by  delt  ,  maar  niet  daar 
onder:  dit  zyn  de  eige  woorden  :  Echterwaldt in ''t  landt van  Gelder ,  dicht  by  Arnhem ,  noordtwaarts  [trekkende ,  is  een 
fchoon  en  hiflig  Bofch.  Het  is  naderhant  afgehouwen  en  ge- fchonden. 

ECK,  een  Gelderfch  Dorp 'm  de  Neder- Betuwe.  Toen 
over  ganfch  Gelderlandt enz.  in  het  jaar  15-47.  eene  fchat- 

tinge van  750CO  guldens  was  geheven,  ftont  het  quartier 
van  Niewr/icegen .,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorden- 

dom, in  die  fom  op  24342  guldens  pefchat  :  daar  in  mod 
de  Neder-Betuiue  ,  een  der  zes  gedeelten  van  het  Niew- 
rneegfch  quartier,  4383  guldens  draagen ,  welke  omgefla- 

gen over  de  17  of  18  Dorpen  van  dat  gedeelte,  quam  het 
dorp  Eek  op  25-9  guldens  13  duivers  7I  penn.  te  daan. E  C  Jv  E  N  D  ü  R  P.  M.  van  der  tiauve  reekent  het  onder 

ECK  EDA 

de  Noord-Hollindtfche  dorpen  in  't  Bailjuuwfchap  Woerden; van  Lceuiuen  noemt  het  HEKENDüRP. 

EDAM,  eigentlyk  Tdam^  als  een  Dam  tegen  d'3>  of 
\T,  De  3i-,of  het  wns  voortydts  eene  rivier,  die  door 
een  fluis  of  verlaat,  van  hen  Dam  genoemr,  geleidt  wierd 
tot  in  de  haven,  cn  in  zee  fchoot :  het  naalte  dorp  Middel- 
Te,  als  in  't  midden  van  het  jTleggende,  kan  zulks  noch 
getuigen.  P.  Brugman  ,  in  Scriverius  Kronyk  ,  enz.  ge- 

bruikt deze  woorden.  „  Edam,  g'-'lyk  wy  het  nu  noemen, 
„  is  in  oude  tyden  by  onze  Voorvaders  Tdam  genaamt  ge- 
„  weed,  van  of3rf,  eertydts  eene  rivier,  nu  eene 
,,  waterleidinge,  die  de  voornaamde  Kerk  aldaar  tot  noch 
„  toe  omringt ;  welke  deStadt  leedigde  van  't  groot  daau- 
„  de  w-ater  door  haar  Verlaat,  met  den  naam  ZJ^zm  ge- 
„  naamt.  Het  naade  dorp  Middel-Te  geheten,  omdat  het 
„  in  't  midden  van  de  21' gelegen  is,  betuigt  ook  de  hcr- 
,,  komde  des  naams.  Dit  Tdam,  nu  gezegt  Edam,  is  een 

Steedtjen  in  Nederlandt ,  in  het  (Joderdeel  van /'(/'oW;-//6/- 
landt,  en  't  heeft  eene  goede  Haven  dicht  aan  de  Zuider 
zee.  De  Itadt,  met  muuren  en  graft  omringt,  is  door  de 
deucht  en  goedtheit  harer  Kaazen  zeer  verm-aart  ;  daarom 
Edammer  kaazen  genaamt  :  zy  bloeit  ook  door  haare 

Scheepsbouwinge.  Onder  de  bloedige  Faélié'n  van  Hoeks 
en  Cabeljattws  wierd  Edam,  in  't  jaar  142Ó.  door  de  Cabel- 
jauwfche  Haarlemmers ,  en  anderen  van  dien  aanhang, inge- 

nomen, na  dat  zy  een  weinig  te  vooren  het  huis  te  Bre- 
dcroode,  Heemfieede ,  Affendelf,  en  meer  andere  Sloten  der 
Hoekfchen  om  verre  geworpen  hadden :  zy  vermeederden 
te  gelyk  Purmerende  en  Monikkendam.  Deze  Stadt  heeft, 
door  begiftiginge  van  Hertog  IVillem  van  Beijeren,  gegee- 
ven  in  ̂ sGravenhage op  St.  EUzabets  dag,  i^SJ- deze  privilegie: 
„  Dat,  zoo  wie  van  haare  Poorteren  zyn  lyf  met  recht 
„  verbeurt  tegen  den  Heer  ,  niet  meer  mag  verbeuren , 

,,  dan  half  zyn  eigentlyk  goedt,  en  dat  d' andere  helft  zal 
„  blyven  zynen  wyve  ,  of  zynen  wetachtigen  kinderen ; 
„  of  zynen  gerechten  Erfgenaamen ,  hadde  hy  geen  Wyf , 
„  noch  wetachtig  kindt.  Om  dat  het  van  zoo  veele 
Schryvers  verhaalt  word,  konnen  wy  de  Hidory  van  de 
Meerminne  niet  voorby  gaan.  In  het  jaar  1403.  toen  een 
zwaare  dormwindt  de  Dyken  doorbrak,  en  de  Zuyderzee 
wydt  en  breedt  de  landen  overdroomde,  vertoonde  zich 
een  Zeemonder  in  vrouwelyke  gedaante  ,  naakt  en  be- 
mofcht  ,  dat  uit  de  Noordtzee,  door  de  Zuiderzee,  in  het 
Purmermeeir  was  geraakt  ;het  had  lang  naar  een  gat  in  den 
Purmerdyk  gezocht :  eindelyk  wierd  het  van  de  Edammer 
Melkmeisjens  gezien,  die 'er  in 't  eerd  voor  fchrikten  , 
maar  naderhant,  doutmoediger  geworden,  het  met  haare 
fchuitjens  omringden;  zy  kreegen  het  gevangen  en  brag- 
ten  het  te  Edam.  Het  gerucht  van  deeze  vreemdigheit 
wierd  met 'er  haad  over  al  verfpreidt :  van  allen  kanten 
quamen  menigten  menfchen  toeloopen  om  dit  Wonder- 

dier te  zien.  De  Haarlemmers  hielden  by  de  Edammers  zoo 
derk  aan,  dat  die  't  hun  vergunden;  't  wierd  lang  by  hen 
onderhouden  ,  en  't  gebruikte  menfchelyke  fpys  ;  maar 
het  toonde  zich  altydt  weêr  naar  de  zee  genegen.  Het 
gaf  fomtydts  geluidt,  doch  niet  onderfcheidentlyk,  noch 
verdaanbaar:  zy  hadden  het  leeren  fpinnen  :  gedorven, 

wierd  het  op  't  kerkhof  begraaven  ;  om  dat  men  het  ge- 
leerdt  hadde  eerbiedt  aan  een  Kruisbeeldt  te  bewyzen.  De 
Oude  Hullandtfche  Kronyk  voegt  'er  by  :    «©(t  1^  gcapino= 
beert  cii  geceitificccrt  ban  cenige  <lDubcji}ofabile  en  luaaracö^ 
tige  mannen/  luellje  fepDen/  Deese  ©jonlu  öinncn  $?aa1em 
gesten  te  IjebDen.  R.  Snoyus  zegt,  ,,Dit  hebben  die  befchre- 
„  ven  die  haar  gezien  hebben,  en  ons  dit  van  handt  tot 
,,  handt  overgelevert.  A-Janius ,dM  verhaal  beginnende, 
zegt;  „  Ik  vinde  in  de  Oudheden  van  onze  Kronyken  ee- 
„  ne  zaak  befchreven,  welke  my  zwaar  dunkt  om  te  ge- 

„  looven  :  en  op  het  einde;  Mynshalven  (alzoo  't  een  fa- 
„  bel  fchynt)  geloove  ik  niet  dat  zy  gefponnen  zou  heb- 
„  ben,  even  als  of  hare  handen  met  leden  ,  als  de  han- 
,,  den  der  menfchen,  onderfcheiden  zouden  zyn  geweed: 
,,  het  perykel  van  de  waarheit  zy  by  den  Autheur.  Matth: 
Voffius,  zegt;  „Het  welk  alles  by  my  verdacht  is,  fchooa 
„  't  by  veelen  in  gefchrift  is  nagelaaten  ,  om  dat  het  ge- 
,,  rucht  daar  van  anderszins  tot  de  naburige  Volkeren  zou 
„  voortgeloopen  hebben:  nu  word  het  maar  alleen  van 
„  Hollanders,  en  dat  noch  van  niewe  Schryvers  ,  befchre- 

,,  ven.  Ondertulfchen  beweert  'J.  Winterus ,  dat  in  dit ganfche  verhaal  niet  de  minde  onmoogelykheit ,  of  reden 
van  wangeloof,  is  te  toonen :  want  ,  zegt  hy,  ,,dat'er 
„  Zeegedierte  is,  dat  eene  mannelyke  en  vrouwelykege- 
„  daante  heeft,  daar  van  zyn,  ook  noch  in  onzen  tydt, 
„  eene  menigte  openbaare  en  onloochenbaare  getuigen  ;  ten 
„  ware  zy  by  zulken  niet  golden ,  die  niet  willen  aanneemen 
„  dan  dat  zy  met  eigen  oogen  zien  ,  en  dan  noch  fchier 
„  twyfelen  als  't  hun  wat  te  vreemdt  fchynt.  Eerbiedt 
aan  een  Kruisbeeldt  te  toonen,  wil  hy  eenen  a-ap  en  hondt 
wel  leeren:  In  het  fpinnen  ziet  hy  geene  zwarigheit,  niet 

met  een  wiel,  maar  door  't  draaijen  tullchcn  de  handen  ̂  
als  men  plag  te  doen,  van  eene  fpil ;  waar  toe  de  breedci 
vlakke  handen  eener  Zcevrouwe  ongelyk  meer  bequaam- 
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EDA  EDE 

7.yn,  rync  niet  onfmaakelyke  redenen  hier  in  te  laiïen. 
W"  zullen 'er  maar  kort  by  doen  het  geen  Guiaiardyn 

.  P-.iryft  ;  Dat  in  lynen  tydt  in  de  Friefihe  zee,  ontrent  het 
jaar  15-30.  een  Zeeman ,  van  maakxel  oprechtelyk  gcllclt 
als  een  menfch,  met  haair  en  baardt,  maar  rouw  en  bor- 
ftelachtig,  gevangen  is  geweeft :  wierd  gewent  broodc  en 
andere  gemeene  fpys  te  eeten.  Hy  leefde  veele  jaarcn, 
ftorf  eindelyk  aan  de  peft,  daar  hy  eens  van  genezen  was 
gewceft.  Niculaus  Nicolai  Licentiaat,  Raadtsheer,  enz. 
en  broeder  van  den  vermaarden  Rechtsgeleerden  cn  Prefi- 
dent  Nicolaus  Ntcolai ,  heeft  my  (vervolgt  Gukciardyn)  bo- 

ven verfcheide  andere  befcheiden ,  die  hy  daar  van  heeft , 
gezegt;  dat  Mr.  Cafparus  Licvenfz-,  Raadsheer  in  het  Hof 
van  Hollandt,  nevens  de  Griffier  Mr.  Pieter,  hem  hadden 
verhaalt,  datze  dezen  Zeeman  dikmaal  gezien  ,  en  veele  by- 
zonderheden  van  hem  aangemerkt  hadden  ;  wat  hier  van  zy , 
of  niet,  blyvcaan  't  oordeel  van  den  lezer.Dochier  by  dat  ze- 

ker Kon(Hchilder,die  veele  jaaren  op  Amboina,\n  OolHndiën, 

gewoont,  en  daar  de  voornaamrte  wonderlyke  vill'chen 
naar  't  leven  gefchildcrt  heeft,  nu  noch  t' Amfterdam  ge- 

tuigt, dat  hy  zoo  een  Manvifch  heeft  gehad  en  uitgebeeldt , 
omtrent  zoo  als  hier  befchreven  wordt.  By  Oöroy  van 

den  6  April  15-74.  is  den  Officier  en  Burgemeefteren  van 
Edam  vergoft ,  zeven  Schepenen  aldaar  te  mogen  aanftel- 
len ,  en  uit  de  redelykfle  en  vroedfte  knaapen  te  verkie- 

zen. Edar/z  legt  omtrent  twee  mylen  van  Hoorn,  drie  van 
Amjleldam  ,  een  van  Momkkcndam;  en 't  ftrekt  zich  met 
eenen  driefprong  tot  aan  de  Puf-mer.  Onder  Edam,  laf- 
ten  de  Dorpen  öojlhuizen,  Middel-7e,  Qundyk,  Volendam, 
Eterem,  Waerde ,  en  Hobrede.  Onder  't  Clallis  vsmEdam, 
behooren  de  Kerken  en  Predikanten  van  de  fteden  Edam, 
Monikkedam ,  en  Purmerende :  de  Dorpen  Ransdorp,  Ouden- 
dyk ,  Schellitigwoude ,  Marken ,  Oojihuizcn  ,  If^arder  ,  Beets , 
(luadyk,  Middel-Te,  Sunderdorp  ,  Niewendam,  Eterfem  tn 
Schardam ,  Becmjler ,  Eandtsmeer ,  ülpendam ,  Holijloot ,  Buik- 
Jloot ,  Pttrmer landt ,  Durgerdam  ,  Suydervjoudt  ,  Uytdam, 
H^atergang,  en  Broek. 
EDE,  EEDE,  by  verkortinge,  in  de  gemeene  taaie, 

ook  wel  Ee  genaamt,  is  een  aanzienlyk  Dorp  op  de  Ve- 
luwe  ,  ruim  3  uuren  van  Arnhem  ,  voorzien  met  eene 
fchoone  groote  Kruiskerk,  waar  van  de  wederga  nauwe- 
lyks  op  de  ganfche  Veluwe  gevonden  wordt ;  met  eenen 
hoogen  vaften  Tooren,  in  eene  groote  fpits  toeloopende. 
De  Kerk  heeft  doorgaans  een  fteene  gewelfzei  ,  zoodat 
de  ftem  des  Predikers,  door  alle  die  gewelven  heen  rol- 

lende, als  eene  wederkaatzende  galm  geeft  ;  't  geen  den 
Sprecker  tot  eene  langzaame  en  onderfcheidene  uitfpraake 
verpligt.  By  oudts  was  deze  kerk,  door  de  Roomsgezin- 
den,de  H.Barbara  toegewydt ,  en  eene  Hooft- of  Parochia- 

le Rcrk  der  onderhoorige Kerfpelen, of  Dorpen  ,namelyk, 
Bennekom,  Lunteren,  Ütterlo,  anders  gemeenlyk  den  Aan- 
yZ«ö^  genaamt,  daar  geen  gewyde  Kerken,  maar  flcchts 
zoo  genaamde  Kapéllen  waren,  werwaarts  de  geordende 
Prieller  van  Ede  zyneKapéllaanen  fomtydts  heenczondt, 
om  den  dienft  aldaar  te  verrichten;  zoodat  Ede  dus  het 
Hooftdorp  van  drie  verfcheide  Kerfpelen,  ten  aanzien  van 
het  kerkelyk  en  geeftclyk  gebiedt,  zou  geweeft  zyn.  SUg- 
tenhorft  fchynt  dit  in  zyne  Gelderfche  Hiftoriën  ,  voorna- 
mentlyk  omtrent  Lunteren,  met  de  volgende  woorden  te 
ftaaven.  „  Op  den  4  van  Loumaandt  ifóó.  (fchryfthy) 
,j  is  door  Frederik  -van  Teutenburg  ,  Opperbiffchop  te  Ut- 
„  recht,  het  Kerkjen  van  Lunteren  en  't  IVoudt  (zynde  dit 
„  laatfte  een  Buurfchap  onder  Lunteren)  het  welk  tot  daar 
,,  toe  had  gefcholen  onder  de  Moederkerk  van  Ede,  tot 
„  een  Kerfpelkerk  verhoogt,  en  is  daar  na,  op  den  i. 
„  van  Bloeimaandt,  15-711  het  Kerkhof  met  de  Kerk  door 
,,  den  zeiven  ingewydt.  Het  Dorp  leit  in  eene  vermaa- 
kelyke  Landtsdouwe,  hoewel  meefl;  uit  de  Heide  aange- 
teelt,  die  fterk  met  graanen ,  voornameiyk  metBoekweit, 
bezaait  wordt  ;  't  geen  in  den  bloeitydt  van  de  hoogten 
een  verwonderlyk  aangenaam  gezicht  geeft;  vooral  wan- 
neermen  de  oogen  laat  weiden  van  eenen  kleinen  Heuvel , 
het  Paafchbergjen  geheeten  ,  welke  benaminge  buiten  twy- 
fel  voortgekomen  is  van  de  Paafchvuuren  ,  die  men  by 
oudts  gewoon  was  hier,  wegens  de  hoogte,  te  ontfteeken. 
Op  den  top  van  dit  Bergjen  ftaat  een  eenige  Lindeboom, 
ook  is'trontom  in  't  vierkant  met  (truikhout  beplant,  om 
een  Lufthuisjen  te  vlechten,  doch,  wegens  den  fchraalen 
grondt,  en  de  hoogte  der  plaatze,  bloot  (taande  voor  alle 
barre  winden,  van  geenen  voortgang  of  groei.  Hier  van 
daan  nu  't  gezicht  rontom  wendende  ,  zietmen  ,  op  den 
gemelden  tydt,  d' omleggende  heuvelen  en  laagten,  van 
den  bloeffem  der  Boekweit,  als  met  een  wit  lynwaadt, 
of  zuivere  witte  fneeuw  bedekt.  Het  Dorp  zietmen  van 
daar  in  eene  valeije  gelegen, dat  zich  heel  onderfcheident- 
lyk  vertoont.  Doorgaans  is  het  Dorp  met  keijen  beftraat ,  en 
een  doortogt,  's  winters  en  's  zomers  ,  voor  de  Poft  wa- 

gens van  Amfterdam  op  Arnhem.  Hier  by  leit  een  taame- 
lyk  groot  bofch,van  hoogtoppigeEike-en  Beukeboomen, 
vermaakelyk  voor  de zonierwandeling, onder  de  fchaduwe 
van  de  wyduitgeftrekte  armen  ,  en  het  dicht  bladerloof 
Yan  dit  geboomte.    Het  opzicht  over  het  bcpooten  en 

E  D  E   E  D  r  2(yj- 
kappen  van  dit  Eofch  is  alleen  aan  den  Houtrcchter  (te- 

genwoordig zyne  Exccll.  den  Grave  van  Waflenaar  ,  als 
den  grootllen  Geërfden) en  zommige  becedigde Geërt'dens (Bofchmaalen  genaamt )  aanbevolen ,  die  de  bofchzaakcii 
met  eene  zonderlinge  vlyt  handthaaven,  en  meeft  gedurig 
werk  voor  eene  menigte  arbeidtsluyden  cn  daglooners 
verfchaffen  ,dat  het  Dorp  vcql  voordeel  toebrengt ; 't  geen om  deze  als  veele  andere  redenen,  wel  onder  derykfteeti 
bloeijcnfte  Dorpen  van  de  Veluwe  mag  gerekent  worden, 
't  Is  iet  zonderlings,  dat  deze  groote  en  aanzienlyke  plaats alleen  met  Gereformeerden ,  zonder  iemant  van  eene  andere 
Gezindheit,(behalven  een  eenig  Roomsgezind  huis )  is  be- 

volkt ;  verder ,  dat  d'ingezetenen  doorgaans  vlytig  en  y verig zyn,  om  zich,  met  den  landtbouw  en  andere  hanteerin- 
gen, eerlyk  te  geneeren ;  en  de  dronkenfchap  daar  der- 

maaten  in  't  gemeen  verhaat  is,  dat  dronken  te  zyn, voor eene  groote  fchande  wordt  gerekent ;  waarom  het  de  Kerk 
daar  aan  geene  toehoorderen,  maar  de  Herbergen  door- 

gaans aan  drinkelingen  ontbreekt.  Het  meefte  gebrek 
van  dit  Dorp  cn  der  Landtilreeke  is  van  water,  alzoo'er 
geene  rivier  in  is;  zoo  dat  d'ingezetenen  zich  metdiepge- 
grave  putten,  tot  de  huishoudinge  en  drenkinge  van 't  vee, 
moeten  behelpen.  Het  Hoorenvee  ,dat  daar  niet  overvloe- 

dig noch  ook  grof  valt ,  word  alle  morgen  ter  weide  uit- 
gedreven, en  des  avondts  weder  naar  zyne  huisftallen  op- 

gehaalt,  voornameiyk  wegens  de  fchaarsheit  van 't  gras  der 
weiden,  ook  van  't  water;  weshalven  de  koebeeften,  des 
avondts  t' huiskomende  ,  noch  moeten  gevoedcrt  wor- 

den; by  de  bovenftaande  redenen,  om  't  vee  op  te  haaien, 
komt  noch  het  voordeel  van  de  meft  of  dong  ,  den  Boe- 

ren tot  bebouwinge  dier  fchraale  landen  zoo  nootzake- 
lyk.  Onder  de  10  Schoutampten  van  de  Veluwe,  heeft  dat 
van  Ede  de  voorrang  ,  en  behooren  daar  toe  het  Dorp 
Ede,  met  zyne  4  onderfcheidene  Buurfchappen ;  Manen ^ 
Veldhuizen,  Doesburg  twWekerum:  het  Gelderfch  gedeelte 
van  Veenendaal;  de  dorpen  Bennekom  ,  Lunteren  ,  en  den 
Aanftoot,  Derhal  ven  word  in  Ede  allereerft  gehouden  de 

!  Vergaderinge  van  het  jaarlyks  Hoog-adelyk  Landtge- 
recht ,  beftaande  uit  de  Ridderfchap  van  yder  byzonder 
Ampt,  Amptsymkeren  <^txi^-xmx.,  en  de  Afgevaardigden  uit 
de  Veluwfe  Steden  ;  voor  welke  Vierfchaar  (die  ,  by 

d'eerfte  zittinge,  op  het  kerkhof,  onder  den  blauwen  he- 
mel, by  het  ryzen  der  zonne,  gefpannen  wordt)  alle  zaa- 

ken,  die  het  ganfche  jaar  zyn  voorgevallen,  pelyk  mede 
de  burgcrlyke-  of  gcldtbocten  ,  voor  den  Landtdrof- 
faart,  die,  als Eifcher ,  mede  verfchynt,  worden  bepleit, 
afgedaan,  en  ter  gerceder  uitvoeringe  overgegeeven.  Dit 
duurt  omtrent  8  of  10  dagen,  meer  of  minder  ,  naar  ver- 
eifch  of  bevindt  van  zaaken  ;  en  begeeven  zich  dan  de 
Afgevaardigden  der  Steden,  met  denLandtdrolIaart,  naar 
de  verdere  Ampten  ;  a\s  eerd  Bameveldt ,  enz.  De  Kerk 
en  Predikant  ftaan  onder  het  Claffis  van  Overveluwe;  en 
ftaat  de  beroepinge  van  een  Predikant  hier  vry  en  onaf- 
hangkelyk  by  de  Kerkenraadt  zelf;  dat  voor  die  Kerke 

,  een  byzonder  voorrecht  is. 
EDE  NS,  een  van  de  twaalf  Dorpen  der  Grietenije  wlnfem, 

■Hennaarderadeel ,  in  't  O^annxt^ï IVefiergoo.    Hier  leit  de  Sta-  befchr. 
Unga  ,  daar  de  Grietman  op  woont,  l^infemius  fpelt  van  Fr. 

op  een  andere  plaatze  lEDENS. 
EDICKHUIZEN,  by  vander //«az^e;  by  anderen  (zie 

op)  HEDICKHUIZEN. 
ED IT  A  :  de  Hoogten  tufTchen  de  Eems  en  de  Hunfin-  Ahlng 

ge.  Het  is  bekent  uit  het  eerfte  boek  van  de  Jaarboeken  not. 

van  Tacitus,  cap.  37.  5-3.  en  60.  dat  Ctcfar  Germanicus ,  in  Germ. 
zynen  eerften  togt  tegen  de  CherujJ'en ,  de  tweede ,  dertien-  Inür. de,  veertiende  en  zeftiende  Keurbenden  van  het  Bovenle-  Tom.\. 
ger,  ncttens  tien  duizent  man  Hulpbenden  van  de  Bondt-  fol  5Ö. 
genooten,  met  zyne  vloot  naar  de  Eems  gevoert  heeft: 
en  dat  hy  kort  daar  na, met  zyn  geheel  leger  uit  het  landt 
der  Chernffen  te  rug  getrokken  zynde, dezelve  Keurbenden 
wederom  heeft  gebragt,  op  de  zelve  wyze  als  hy  ze  daar 
naar  toe  gevoert  hadde  ,  uitgenomen  dat  Publius  Vitellius 
de  tweede  en  veertiende  Keurbende  te  lande  van  de  Eems 
naar  de ïljtmflïigc  heeft  geleidt;  het  welk  ligrelyk,  immers 
indien  de  grondt  droog  was,  zonder  te  overnachten  heeft 
kunnen  gefchieden.  Maar  dat,dewyl  het  op  diendag  niewe 
Maan  was,  na  deHcrfft-Dag-en  Nachtevening,  wanneer 
men  het  hoogfte  water  van  het  geheele  jaar  in  de  Noordt- 
zee  heeft ,  het  welk  onze  Schippers  de  ïjcrffljj-^pjtug  /  of  de 
«<I5?0C!tC^pjing  noemen;  de  Noordtooltenwindt,onverwagt 
opkomende,  (aldus  fchynt  hy  genoemt  te  hebben  den  ee- 

nen of  anderen  Noordelyken  windt,  nietjuift  dien,  die 
recht  tegen  over  den  Zuidwcften  is,  maar  die  vlak  op  de 
Vriefche  kuft  aankomt)  het  landt  fchielyk  met  water 

overftroomt  hect't;  waar  door  het  krygsvolk  in  het  kort 
weggerukt,  en  zoo  deerlyk  voortgedreven  is  ,  dat  deeze 
elendige  Keurbenden  met  het  uiterfte  gevaar  hebben  moe- 

ten arbeiden  om  de  Hoogten  (  E  D  I  T  Tü  R  A  )  te  krygen  ; 
en  den  nacht  zeer  jammerlyk  zonder  vuur  en  kcitogc 
doorbrengen;  zynde  zoo  dicht  by  den  Hunlingftrooni , dut 
zy  daar  aangekomen  zyn  zoo  dradedag  het  landt  weer  i  en- 
baar  maakte,  dat  raiH'chien  met  de  gtuoilte  Ebbe  was :  üy 

Li  ge- 
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gevolg,  c;chccle  vicr-cn-t\vintig  mucn  na  dat  7.y  van  de 
£f^ns  atgccrokken  waren;  daar  het  iiocluans  blykt,  dat 
dete  kant  van  de  Uunjin^e  nauwelvks  vier  gcmcenc  Duit- 
fchc  niylcn  van  die  Haven  af  is  Ook  ziet  men  overvloe- 
dii^  genoeg  uit  het  gantche  Verhaal  dat  GcrmanicHs  y  die 
mci  de  twee  andere  Keurbenden,  en  de  Hulpbenden ,  met 
de  vloot  vooruitgegaan  was,  daar  ter  plaatzc  voor  het 
opkomen  van  het  oiiweder  aangekomen  is.  En  het  is 
niet  bezuaarlyk  te  gillen,  waar  deze  Jiuv^i^te//  {EDIT  A)  ̂c- 
tveell  -/)n;  namelyk  ter  plaatze  daar  nu  ter  tydt  het  dorp 
Leeus  legt,  op  een  grondt  rondtom  zeer  hoog  verheven, 
omtrent  vyf  hondert  fchreeden  van  de  haven ,  alwaar  men 
verhaalt  dut  {^'iteliiMs  van  Germantcus  op.de  vloot  ontfan- 
gen  is;  daar  de  beteekenis  van  den  naam  zelve  bcwys  van 
geeft.  Want  dat  het  woordt  Uoc/  of  Xcc,  in  onze  taal 
eene//aa?/t-  bcteekent ,  zulks  toont  klaar  en  onfeilbaar  aan 
de  Ipreekwyze  die  noch  hedendaags  gebruikelyk  is  :  op  't 
^00/  en  oj.1  ÖC  3lOën/  dat  is,  op  de  Hoogte  of  op  de  Hoog- 

ten; behalven  noch  ontallyke  andere,  die  van  de  zelfde 
beteekenis  zyn.  Lo^»,  en  Le<»,  oi  Leêns.,  zyn  derhal  ven 
Hoogten  by  de  Germanen  aldus  genoemt ,  hoewel  de  zelve 
toch  ter  tydt  noch  onbebouwt  en  onbewoont  waren  :  zoo- 

dat onze  Hcm^j  by  Taeitus,  die  al  gelcert  hadde  Germani- 
Iche  woorden  in  hetLatyn  te  vertolken ,  onder  dien  naam 
toen  millchicn  niet  onbekent  zyn  geweelh 
EDO,  of  EDE,  wel  van  een  Edel,  doch  geen  hoog 

noch  ryk  geflacht  ,  begon  in  Kujir'tngen  IVejierjae  zyn 
hooft ,  omtrent  het  jaar  i35'0.  op  te  Iteeken  ,  om  tegen  de 
Vriefche  vryheit  eene  heerfchappye  op  te  rechten.  Hy 
%virt,door  eene  zonderlinge  vriendelykheit ,  de  harten  der 
menfchen  tot  zich  te  trekken.  Ter  dier  tydt  begon  het 
gezagh  der  jaarlykfe  Amptlieden  in  verval  te  raaken, 
vermits  de  Edelen  en  Vermogenden  de  minderen  trotze- 
lyk  verdrukten  ,  en  zich  tot  kleine  Prinifen  opwierpen. 
EDO  nam  die  gelegentheit  mede  wel  waar;  lafterde  de 
Overheden  by  de  gemeenten,  als  datze  hun  de  handt  niet 
boden ,  maar  den  Adel  en  rykdom  begunlligden ;  vertrooftte 
hen  met  de  hoope  van  eenen  beteren  Üaat ,  en  boodt 
2ich  voor  hunnen  Hooftman  aan  ,  om  hun  ongelyk  te 

wrecken.  Dus  won  hy  's  volks  genegentheit ,  en  wierd 
Hooft  van  een  deel  Rujiringers.  Zyn  niew  ryk,  zwak  on- 

der eene  vrye  Natie,  verzekerde  hy  door  eenige  Sterkten , 
van  hem  ten  dien  einde  gebouwt.  Maar,  met  zyne  heer- 

fchappye niet  te  vreden,die  zich  o\&x liuflringerlVefterjaede 
uitÜrekte,  bragt  hy  ook  veelen  in  IVaKgerlandt  Ofringen 
tot  oproer;  vervolgens  maakte  hy'er  zich  Heer  van;  echter 
met  geen  volkomen  gebiedt  ,  ook  niet  over  de  geheele 
landtllreeke ;  vermits  d'Adel,  en  veele  die  de  Vryheit  be- 
ininden ,  hem  niet  wilden  erkennen  :  het  verder  berecht 
van  dezen  Edo  vindtmen  by  Chr.  Schotanus.  Eenige  jaaren 
daar  na  voegde  Edo  (een  vriendt  van  die  van  Brewe», 
die  met  eenige  andere  Hanfe-fteden  tegen  Hollandt  {ion- 
dcn )  den  Ho/leifidcre»  groote  fchade  toe,  en  nam  hunne 
fchcpen  weg.  Omdat  te  voorkomen  ,  ga.f  Hertog  Ail/ert ., 
Ruwaart  en  naderhant  Grave  van  Hollandt ,  den  zynen  laft 

om  hem  door  behendigheit  in  't  net  te  krygen.  Daar  op 
ging  een  fiout  en  loos  Schipper  onder  de  Hollanders  los; 
gaf  voor,  uit  een  ander  Geweit  te  komen,  lokte  Edo  aan 
zyn  fchip,  vertoonde  hem  zyne  waaren  ;  onder  dat  ver- 

toon grypt  hy  hem  aan,  en  voert  hem  met  opgetooge  zei- len naar  Hollandt  :  dus  verhaalt  het  C.  Schotanus.  Doch 
AI.  f^oj/ïus  a.]dus.  Edo.,  V orii  ücv  Ru/iren.,  begon  omtrent 
het  jaar  1376.  ten  gevalle  van  de  Brewers ,  die  eenigen  on- 

wil tegen  de  Hollanders  en  Zeeuwen  hadden  opgevat  ,  op 
hen  ter  zee  te  rooven.  Na  dat  hy  gelukkig  een  fchip  of 
twee  van  hen  verovert  had  ,  wierd  hy  zoo  hoogmoedig, 
dat  hy  daar  in  zonder  ophouden  voortging.  Dies  wierd 
befloten  hem  opentlyk  den  oorlog  aan  te  doen.  Hertog 
Albert.,  den  trots  van  dien  menfch  niet  langer  konncnde 
cedoogen,  beval  zynen  Admiraal  dat  hy'er^  op  wat  wyze 
ny  beli  konde,  wraake  van  zou  neemen,  en  Edo.,  't  zy 
levendig  of  doodt,  in  handen  zoeken  te  krygen.  Edohoid 
de  gewoonte  dat,  wanneer  hy  een  deel  Hollandtfche  kie- 

len zag,  magtig  om  hem  't  hooft  te  bieden  ,  hy  zich  dan 
binnen  zyne  Blokhuizen  hield,  die  hy  aan  't  ftrandt  opge- worpen hadde,  en  zeer  fterk  waren  :  maar  niet  meer  dan 
een  fchip  of  twee  fcheepen  verneemende,  viel  hy  daar  op 
aan.  D' Admiraal ,  des  wel  bewull,  in  Rujiren  aangeko- 

men, gelaat  zich  eenen  anderen  Heer  te  dienen  ,  en  uit 
een  ander  landt  afgevaaren  te  zyn :  zegt  van  zynen  Vorft 

te  zyn  afgezonden  om  met  Edo  in  't  geheim  te  fpreeken, 
en  zynen  Jaft  te  willen  aan  hem  openen.  iL^/o,  niet  quaadts 
vermoedende,  quam  meteen  klein  gevolg  zynen  galt  te 

gemoet.  Zoo  haait  d''  Admiraal  hem  gewaar  wierd  ,  viel 
hy  hem  met  eeiiigen  ,  in  eene  hinderlaage  gclegt,aan,  en 
fleepte  hem,onaangezienzyne  kloeke  tegenvveere  enwor- 
flelinge,  eer  hy  van  de  zynen  kon  geholpen  worden, 
aan  boordt:  met  dien  buit,  zonder  iets  meer  te  ondernee- 
men  (vermits  de  veiligheit  der  Hollandtfche  fchipvaart  al- 

leen aan  dit  Hooft  hing  )  komt  hy  'm  Hollandt.  Omtrent  1 
vier  jaaren  lang  wierd  Edo  in  eene  eerlyke  bewaringe  bin- 

nen   Gravenhage  vaft  gehouden  ,  en  niet  los  gelaaten 
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voor  dat  hy  de  fchade,  den  Hollandere»  en  7.eeuwe»  aange-  g^f^^, 
daan,  vergoedt  had:  die  hy  met  aantellinge  van  14C00  /-j  ̂' 

Goutguldens ,  thans  eene  geringe  fomme,  mort  voldoen.    " "  ' 
EDUARD,  tweede  zoon  van  Reinuldvan  NaJ/'auw  den II.  laatde  Grave,  en  eerlle  Hertog  vanGelder,  was  uit  zy- 
ne gemalinne  Eleonora,  zuiler  van  Eduard  den  III.  Koning 

van  Engclandt,  in  het  jaar  1336.  geboren:  Hoe  hy  Hertog 
wierd  zullen  wy  hier  kortelyk  vcrhaalen.    De  gemelde 
Reinald  hT:\k  in  't  jaar  1343.  den  hals,  door  eenen  onge- 
lukkigen  val  van  zynen  Itoel.  Hy  liet  twee  zoonen  na, de 
oudtlte  was  Reinald  de  III.  noch  maar  tien  jaaren  oudt; 
de  jonglle  dezen  Eduard.    Door  recht  van  eerllgeboorte 
wierd  Remald  zyns  Vaders  opvolger  in  't  Hertogdom 
Gelder  en  Graaflchap  Zutphen.    Onder  zyne  regeeringe 
ontllonden  in  dit  Voriiendom  de  Faftiën  van  de  Heektrens 
en  Bronkhorjlers.    Hertog  Reinald  toonde  het  huis  van  de 
Heekerens  overdadige  gunlten ,  dat  die  van  't  huis  van  iiro»i- 
horft  niet  alleen  zeer  verdroot  ;  maar  boven  dien  eenen 
haat  tegens  Hertog  Reinald  verwekte.   Deshalven  hitften 
zy  zynen  broeder  Eduard,  die  met  zyne  toegedeelde  erf- 
portie  in  't  vaderlyk  goedt  niet  te  vreden  was,  gedurig 
aan  ,  om  zyn  geluk  te  beproeven.    Eduard  dan  wierd  het  „ 
Hooft  der  oproerige  Ridderfchap  die't  met  deBronkhurfien  q"i^- 
hield;  daar  groote  tweedracht  onder  hun  beiden  uit  rees:  ̂ r^^', 
waar  van  d'een  wettige  Hertog  was,  en  d' ander  zocht  \^(è{ 
het  te  worden,  doch  op  eene  onwettige  wyze.    Daar  uit  f^i^  ,  _ 

fproot  een  verdertiyken  oorlog.    De  Brabander,  Hollan-  " der,  Klevenaar ,  en  Bi[fchop  van  Utrecht,  enz.  zagen  met  137, 
geene  droevige  oogen  aan  ,  dat  deze  twee  broeders  mal- kanderen in  het  haair  zaten  :  maar  ondertufTchen  wierd 
Gelderlandt  in  den  grondt  bedorven.    In  geheele  zeftien  M.Vtt 

jaaren  dorden  de  boeren  nauwlyks  ploegen  ,  of  naar  hun-  '^aar 
ne  landen  omzien ; hoffteden, fchoone  dorpen, en  vlekken  /'■4i'. 
lagen  woeft,en  de  Steden  zelfs  leden  veel  laft.    Walram,  G.Ht 
Heer  van  Borne  en  Valkenburg,   de  Heer  \3.n  Afperen, 

en  Heer 7«»       Arkel,  die  't  met  Hertog  Reinald  hielden  ,  P  3' 
drongen  op  St.  Bartholomeus  dag  binnen  TÏè/e/, en  verbrand- 

den daar  St.  fValburgsTooren,  met  140  menfchen,  die  hun 
leven  daar  in  gezocht  hadden  te  bergen.    De  vlam,  naar 

beneden  flaande,  nam  het  loode  dak  en  't  geheel  verwelf- 
zei van  de  Kerke  weg,  en  raakte  zy  dus  in  het  jaar  135-0 

ganfch  tot  aifche  :  Al  in  het  jaar  95-0  was  zy  gebouwt; 
want  in  dien  tydt  gaf  Keizer  Otto  de  Groote  aan  BiJJchop 
Balderik  van  Utrecht,  en  de  S.  Martens Kerk  aldaar ,  in  vrijen 
eigendom  een  KlooÜer  ,  en  niewc  fteene  Kerk  binnen 
Thiel,  nevens  alle  andere  kerken ,  huisgezinnen,  dienft- 
boden,  boffchen,  wateren,  vilfcherijen ,  en  verdere  toe- 
behoorten.  De  fteene  kerk,  daar  de  Giftbrief  van  fpreekt,  dfiif 
was  die  van  St.  IValburg.    Waar  men  het  hoofdt  uitflak  nuni^. 
vernam  men  niet  dan  moorden,  hangen ,  verdrinken  :  ak-  Ci 
kers  en  fchoone  velden  waren,  in  plaatze  van  graanen,  dtG^% 
met  diltelen  en  andere  ruigten  bewaffen.   Ondertuffchen  anno 
vielen  de  Gelderfche  Steden,  d' eene  voor  d' andere  na,  9^0. 
Eduard  toe  ,  die  ook  zyne  byftanders  van  buiten  hadt.  i'lti» 
Daar  tegen  hielden  Hertog  Jan  van  Brabandt,  de  Grave  va»  ü^ff- 
Kleef , en  Adolf  van  der  Mark,  Biffchop  van  Munjler ,  de  zyde  3^°' 
van  Reinald:  want  d'eerftgenoemde  was  zyn  Schoonva- 

der; de  tweede  zyn  Zwager  ;  maar  des  derdens  Broeder, 
Engelbert  van  der  Mark ,  BiJJchop  van  Luik,  dom  Eduard  by. 

In  't  jaar  13 54.  fcheen  geheel  Gelderlandt  een  bloetbadt, 
wegens  het  woeden  zoo  wel  van  Reinald,  als  van  Eduard: 
zelfs  in  de  kerken  wierden  voornaame  Heeren  ,  onder 
den  dienft,  van  hunne  tegenpartijen,  de  Heekerens  van  de 
Brankhorjien ,  de  Bronkhorjlen  van  de  Heekerens ,  vermoordt. 
Eduard  veroverde  het  Sloth  Bruiniwaerdt ,  Diderik  van  Lent 
toebehoorende ,  die  daar  uit  de  ftadt  Niewmeege» ,  door 
dagelykfe  uitvallen,  veel  quaadts  hadde  gedaan;  hy  liet  alle 
de  bezettelingen  het  hoofdt  afflaan  ,  en  de  hoofden  op 
Üaakcn  zetten  :  voorts  verwoelhe  hy,  en  wierp  ter  neder 
de  adelyke  Sloten  van  Lent ,  Bommel,  Zoelen  ,  Avefaat, 

Tuyl,  Appelteeren ,  Loenen ,  Dornik,  Zynderen ,  en  vneer  an- 
dere; wel  meeft  door  toedoen  van  die  van  Niewmeege», 

die  aan  Eduard  opdroegen  meer  dan  zy  vermogten  te 
geeven  ,  namelyk ,  de  heerfchappye  over  geheel  Gelderlandt. 
Hertog  Reinald,  door  zynen  zwager,  denGrave  van  Kleeft 
met  volk  en  geldt  onderlleunt  ,  overweldigde  de  fterke 
fteden  Arnhem,  Doesburg,  Venloo,  Thiel  en  Emmerik,  ook 
Lobek,  op  den  dorpel  van  de  Betuwe  ,  enz.   Dus  ging  de  ̂ ^^^^ 
bloedige  en  moortdadigc  onftuimigheit  tulfchen  de  broe-  Q^jj^ 
ders  ai  voort  en  voort  ,   nevens  de  kriegele  fadie  der  ƒ^^ƒ. 
Bronkhorjlen ,  en  die  van  Heekeren,  tot  het  jaar  1361.  wan-  ^^f^/ 
neer  Reinald  met  de  Heekerens ,  eene  taamelyke  groote  magt      1 : 
by  een  hebbende,  voor  Thiel  rukten, om  die  van  den  Her-  140. 
tog  afgevalle  Stadt  te  bedwingen.    Eduard  trok  hem  te  G.  H.i 
gemoedt  om  het  te  beletten.    Het  quam  op  den  25-  May>  ibid. 
van  't  gedachte  jaar  tot  eenen  Veldtflag  ;  Eduard  behiel  />.  y- 
de  overhandx. , en  Reinald  -wk-rd  op  zyn  20"^  jaar  gevangen, 
nevens  veele  voornaame  Edelen.    Reinald  wierd  eerlt  op 
't  huis  te  Rofendaal,  by  Arnhem,  naderhant  te  Nyenbeek  ̂  
dicht  by  den  Tjjel,  tulfchen  Deventer  en  Zutphen,  gezet, 
om  daar  als  een  gevangen  man,  echter  op  );eeue  harde 
wyze,  zyn  leven  door  tc  brengen.  Hy  wierd  daar  zoo  dik 
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en  vet, dat  hyqualyk  met  zyn  grof  endik  lichaam  door  de 

deur,  indien  hy  had  willen  ontvlieden ,  zou  hebben  kon- 
ncu  komen;  zie  van  hem  op  REINALD  DEN  lil. 
HERTOG,  enz.  Na  dien  tydt,en  op  zoodanig  eene  wy- 
ze,quam  Gelderlandt  weêr  in  ruft,  en  Eduard  op  den  Her- 
toglykea  troon  ;  vermits  hy  met  zyne  vorige  vyandcn, 
die  zich  aan  hem  onderwierpen ,  handelde  als  met  zyne 
andere  onderdaanen;  maar  den  weérfpannigen  verboodt 
hy  het  landt.    Hertog  Alben  van  Beijcren.,  Kuwaardt  van 
Hollandt ^gedmcndc  zyns  broeders  krankzinnigheit ,  herberg- 

de de  GWi^^r/?/:!?  Ballingen.    Eduard  kondigde  hem  in  hc- 

vigen  toorn  den  oorlog  aan;  hy Hemcrsberg  {l/'ojfius  noemt hem  Mons  Hatnonis    zyn  vertaaler  Hmmans  berg)  daagde 

hy  hem  uit  in  't  vlakke  veldt  ten  ftryde.    Albert  quam 
met  een  wel  toegeruft  heir ,  zonder  zynen  uitdaager  ter 
bfftemder  plaatze  te  vinden.    Hy  viel  daar  op  in  Gelder- 
landt.,  verbrandde  veele  dorpen  en  huizen,  en  keerde  met 
eenen  grooten  buit  wéér  naar  Hollandt.   Het  quam  even- 

wel in  het  jaar  13Ó2.  tot  vrede,  en  Hertog  Eduard  zou  ter 
Gemalinne  hebben  C«/^^r/»<?,  dochter  \zn  Albert,  zoo  haaft 
7y  tot  haare  huuvvbaare  jaaren  zou  gekomen  zyn.  De  Bra- 

bander quam  ook  op  Gelderlandt  aan  ,  om  Hertog  Reinald 
uit  zyne  gevangkeniffe  te  verloffen.    Hy  veroverde  wel 
ganfch  Bommelerwaerdt  ;    maar  wierdt  'er   van  Eduard 
weer  uitgeflagen ,  daar  de  vrede  tuflchen  hun  beiden  op 

volgde.    Na  de  doodt  van  Hertog  "Jan  van  Brabandt  was Wencejlaus,  broeder  des  Roomfchen  Keizers,  Schoonzoon 
van  Hertog  jan.,  Hertog  van  Brabandt  geworden.  Hy  wierd 
omtrent  het  jaar  1371.  van  hooggemelden  zynen  broeder 
gemagtigt,  om  alle  Heeren-wegen  van  ftraatfchenders  en 
geboefte  te  zuiveren  :  zeer  ernflig  beftrafte  hy  Hertog 
^Villem  van  Guiik  door  Gezanten,  vermits  hy  zulke  fchel- 
men  in  zyn  gebiedt  den  lolFen  toom  gaf,  zonder  eenig 
onderzoek  op  hen  te  doen.    Maar  deeze  zond  de  afge- 

vaardigden wéér  weg,  met  dit  befcheidt;  het  verfcheelde 
hem  niet  of  hun  Heer  hem  vriendt  of  vyandt  was.  De 
Brabander  nam  terftondt  volk  aan  :  brak  van  Brujjel  op; 
ging  by  Maajlricht  over  de  Maas  ,  en  vernielde  alles  tuf- 

lchen den  Rhyn  tn.de Maas  tot  aan  't  v\ek.Bufewyler.liexiog 
Willem  van  Gulik.,  dus  fchitlyk  overvallen,  riep  in  aller 
haaft  zyne  vrienden  ter  hulpe :  onder  deze  was  ook  Her- 

tog Eduard  van  Gelder ,  ter  dier  tydt  naar  Hollandt  vertrok- 
ken, om  met  zyne  bruidt,  Cathartna  't  byleger  te  houden  : 

Maarhy  ftelde  op  die  tydinge  alles  uit,  om  zynen  Schoon- 
broeder en  nabuur  te  ontzetten :  vermits  hem  niet  onbe- 

kent  was  dat  de  Brabanders  .,  de  GuHkkers  t'ondergebragt 
hebbende  ,   in  Gelderlandt  zouden  inbooren  ,  daar  hy  te 
meer  door  aangezet  wierd.    De  Gulikker  dan  trok  met 
zyne  Bondtgenooten  tegen  den  Brabander  op:  den  zz  Au- 

147.  gultus  i37i.geichiedde  de  flag.  In  den  eerften  of  tweeden 
'l'   aanval  wierd  de  Hertog  van  Gulik  gevangen  ,  en  de  zege 

b\eet' a.in  Óen  kznt  vzn  dea  Brabander  :  maar,  middeler- wyle  dat  de  zynen  bezig  waren  met  de  verflagenen  te 
pionderen,  enz.  viel  Eduard  met  zulk  een  gewelt  op  hem 
aan,  dat  IVenceJlaus  geenen  tydt  had  om  zyne  verftrooide 
benden  wéér  in  ordre  te  brengen.    Hy  verweerde  zich 
wel  ridderlyk,  maar  wierd  echter  gevangen,  nevens  meer 

andere  groote  Heeren,  en  te  Niewmeegen  ,  of  op  't  Slot 
Nydek^  in  bewaringe  gehouden  :  Hertog  IVUlem  van  Gulik 
wierd  den  Brabanderen  wéér  ontrukt ,  en  't  geheele  heir 
vzn  IVenceJlaus.,  op  weinige  na,   doodtgeflagen  ,  of  ge- 

vangen.   Onder  de  gefneuvelden  was  Henrik  van  Kuik, 
Vader  van  Heer  Jan  van  Hoogjlraten ,  van  wien  men 
fchryft,  dat  hy  de  ftang  des  Hertogs  van  Gelder  afgerukt, 
en, als  eenen  anderen 67 gewapende  mannen  met 
eene  yzere  knodfe  doodtgeflagen  zou  hebben,  eer  hy  aan 
eene  wonde  in  zyne  heupe  doot  bloedde.    Andere  aan- 
ïienlyken  onder  de  dooden  der  Brabanderen  waren  IValter 
van  Geldom  ,  Jan  van  Caljire,  Frank  van  Swaben  ,  Walter 
Pipenroy.,  IVillem  van  Glimes  ,  alle  Ridders  ;  en  Jan  van 
Redelgem.,  Schoüt  \m\  Brujfel :  van  de  uitlandfchen  Guido 
de  Ligne ,GravevanSt.  Paul ,  die  ,z\elloogende ,  en  onder  de 
dooden  leggende,  eenen  doodtfteek  van  eenen  deugniet 
ontfingjdie  naderhant  zich  beroemde  eenen  grooten  Heer, 
die  hem  St.Paul,  St.  Paul  toeriep,  gematft  te  hebben:  hy 
  wierd  ook  voor  deze  baldadigheit  met  de  ftrop  geloonr. 

,146.  Dan  noch  de  Ridders  Louis  de  Soupya,  Gerlach  van  Bouvj- 
landt,  Jeuriaan  van  Wisbach  ;  en  Walram,  zoon  van  Gui- 

do de  St.  Paul,  wierd  de  buit  van  Heer  Gysbert  van  f'^ianen , 
die  hem  een  rantfoen  naar  zyn  gelieven  oplei  :  voor  het 
geldt  tot  rantfoen  bouwde  hy  een  fterk  Blokhuis,  met 
eenen  tooren,aan  de  vellen  w-mFianen,  St.  Paul  gena.amt , 
en  noch  heden  in  wezen  ;  zie  op  VIANEN.  Aan  d' an- 

dere zyde  verloor  ook  Hertog  Eduard  hier  het  leven  ;  op 
hoedanige  wyze  ,  word  niet  eenparig  verhaalt.  Eenige 
ftellen  dat  hy  met  een  buskogel  gelchoten  zou  zyn  :  maar 
anderen  verwerpen  dat  geheel  en  al;  vermits  Eduardin'tjaat 
1371.  fneuvelde;  daar  doch,  volgens 't  gemeen  gevoelen , 
de  konft,omdoor  buskruit  kogels  uit  eene  Bus  te  dryven, 
eerft  in  't  jaar  1380.  recht  in  't  gebruik  gekomen  is.  Even- 

wel getuigt  Duv.tus  dat  die  van  Leuven,  in  den  flag  tuf- 
lchen de  Brabanders  en  Vlamingen,  in  het  jaar  1347.  by 
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SandfJiet lind^en ,  Donderbulfen  geheefen ,  hadden. 
Dat  ook  by  die  \a.nLubekz\  in 't  jaar  1360. buskruit  zou  jereidt 
zyn.  Ftguera  verhaalt,  dat  de  Spaanfchcn  in  't  juar  1543. 
Algiers  in  Afrika  belegert  ,  cn  deze  moordtkonlt  aldaar  te 
vverk  geftelt  hadden.  Het  gemeen  gevoelen  fchryft  de 
vindinge  van  buskruit  toe  aan  eenen  Duitfchen  Monnik, 
Barthold  Swarts ,  in  't  jaar  1380.  of  wel  1360.  maar  dat  het 
in 't  jaar  1380  eerll:  bekent  zou  geworden  zyn.  Anderen  ^,,„„^ 
noemen  den  eerften  vinder  Petrus  Germanus  Peripateticus ;  Vid"del vveér  anderen,  eenen  van  Keulen;  ook  wel  eenen  Monnik  i_rni>i 
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uit  Jutlandt;  en  dan  zommigen  ook  eenen  Conflantyn  Anc-  dorCar- 
klitz.    Wy  keercn  wéér  tot  den  Hertog  Eduard;  de  waar-  los  v. 
fchynlykfte  meeninge  van  de  oorzaak  zyns  doodts  word  Martin. 
gehouden,  dat  hy,  na  den  flag,  zeer  vermoeit  en  verhit,  ZeiUri 
zich  op  eenen  ftcen  nedergezet  heeft  om  te  ruften  ,  en  Ei>ift. 
het  opperdckzel  zyns  helms  afgenomen  zou  hebben  ,  om 
te  meer  koelte  te  krygen  ;  dat  zyn  eigen  dienaar.  Jonker 
HermanBier  van Heeze ,  dat  ziende,  hem  met  eenen  yzeren 
bout  eenen  zwaaren  flag  op  het  ontbloote  hooft  gaf,  daar 
hy  twee  dagen  daar  na, den  24  Auguftus  1371.  aan  geftor- 
ven  zoude  zyn.  De  reden  van  dit  doen  van  Jonker  Herman 
was,  dix Eduard  xyne  fchoone  huisvrouw  verleidt  en  mis- 

bruikt hadde.    Zyne  bruidt,  N xonwe  Catharina  van  Beije- 
ren,  dit  onverwacht  voorval  vernomen  hebbende,  droeg 
niet  alleen  rouw  in  haar  hart ,  maar  had  ook  boven  op 
haare  mouwe  dit  vaersjen  geftikt 

„  Het  moet  Godt  zyn  geklaagt 
„  Dat  ik  ben  weduwe  en  maagdt. 

Pontan. Celderf. 

gefchied. 

2  deel, 

fol.  148. 

Volfms 

m 
man. 

,18. 
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•  tan. 

Geevende  daar  door  hare  liefde  en  hartenleedt  over  Eduards 
doodt  te  kennen  :  wilde,  tot  een  teeken  daar  van,  met 
geenen  Vorft  dan  van  Gelderjch  bloet  in  echte  treeden,  en 
nam  daarom  ten  Gemaal  Willem  van  Gulik  den  Jongen  jaörl 
Neef  van  Hertog  Eduard.    Na  Eduards  doodt,  wierd  zyn  p.  ̂^j, 
broeder  Reinald,  zoo  lang  van  hem  gevangen  gehouden ,  4^4 
Hertog,  enz.  Zie  op  REINALD  VAN  NASSAUW 
DEN  III. 

EDZERT,  Zoon  en  Opvolger  van  Grave  Ulrik  van  DeRaey 
Ooft-Vrieslandt;  hy  was  getrouwt  aa.n  Elizabetb  van  Ritberg,  Biüion. 

een  klein  Graaffchap  met  een  Steedtjen  in  Duitj'chlandt ,  Geogr. 
aan  de  rivier  d" Eems ,  tuffchen  de  fteden  Byleveldt  cn  Lip-  p.  412. 
Jladt.    Hoe  ,  en  waarom  hy  in  de  Groninger  Omlanden 
viel;  de  Groningers  bevocht;  den  van  hen  belegerden D<«>w  Schotan. 
ontzette;  die  van  Groningen  door  hongersnoodt  dwong  en  f>.  F(r. 
het  bezit  van  de  Stadt  nam ;  Stadthouder  van  den  Hertog  ƒ«'•  3^8. 
van  Saxen  v/ierd  over  't  landt  tulFchen  de  Lauwer  cn  42.4- 
Eems;  ook  hem  oorlog  aandeedt  ,  en  zege  by  den  Dam  4^°* bevocht ;  naar  Embden  vertrok ,  wéér  te  Groningen  quam ; 
naar  den  Hertog  van  Gelder  reifde;  zyn  gefprek  ,  verdrag,  ̂  

afftandt  van  Groningen,  enz.  hoe  hy  echter  met  de  Gromn-  ̂ ^'* 
gers  den  vyandt  uit  het  landt  dreef ;  by  den  Hertog  van  V"  ' 
Gelder  veïdcicht  wierd  gemaakt;  Dokkum  innam;  deBruns- 
wykfche  bezettinge  wegjoeg  ;  de  Groningers  en  Gelderfchen  ̂ ^3] 
van  den  Z>i?>K  deedt  vertrekken ;  den  Dam  wéér  verliet;  j^j^ 

zich  naar  huis  begaf;   kenniflTe  kreeg  van  't  Gelderjch  ̂ jy, 
verbondt  met  zyne  vyanden  ;   van  Keizer  Maximiiiaan  5^-8. 
in  des  Ryksban  gedaan,  en  weer  ontflagen  wierd  ;  ein-  564. 
delyk  zich  met  Aartshertog  Karei ,  naderhant  Koningk  van  566. 
Spanjen,  en  Keizer ,\n  'tjaar  ifió.  verzoende, en  van  hem  ̂ 77- 
Stadthouder  van  Groningen,  enz.  wierd  gemaakt  ;  nevens  S79- 
alle  de  verwerringen  onder  de  Saxifchen,  Brunsvjykfchen ,  5^8. 
Burgundifchen ,  Gelderfchen,  enz.  als  van  te  langen  adem 

om  hier  te  verhaalen ,  vindtmen  in  Chrijl.  Schotanus ,   P.  ̂'"f'f- 
Winfemius,  J.  J.Pontaan,  enz.    Grave  Edzert  was  in  het 
jaar  £460.  geboren,  een  kloekmoedig  en  te  gelyk  verftan- 
dig  Vorft.    In  Jan^iarius  15-28.  wierd  hy  te  Embden  ziek, 
en  overleedt  godtvruchtig ;  den  if  Februarius  wierd  hy  te 
Noorduwierdt  begraaven  :zyne  laatfte  woorden  waren  ;  Nu 
laat  gy ,  Heer ,  uiven  knecht  in  Vrede  gaan,  naar  uw  Woordt. 
Verrnits  nu  zyn  oudtfte  zoon  Ulrik,  van  zyne  reize  naar  Pontan. 
Spanjen  wedergekeert ,  in  de  zinnen  was  gekrenkt  ,  wierd  Celderf. 
zyn  broeder  Enno  eendrachtig,  in  's  Vaders  plaatze,  Grave  gefchied. 
van  Oofl-Vrieslandt :  en  zulks  gefchiedde  ook  zonder  te-  xdcel, 
genfpraake  der  andere  Broederen  ,  alzoo  't  kenbaar  was  M  314. des  Vaders  wille  te  zyn. 

EDZERT, of  DER-EDZERT,  ook  DER-IDZERT,  idem 
een  der  20  Dorpen  van  de  Fnefche  Grietenije  Stellingwerf-  Schotan, 
Wefleinde ,  in 't  Zuiderdeel  van  Frieslandt,  den  Zevenwol- ihid.  fol. 
den  toegevoegt.  De  20  Dorpen  zyn  in  twee  ftreeken  ver-  637.^ 
deelt:  d'eerfte  zes  gezegt  over  den  Stroom ;  de  laatfte  veer-  Winjem, 
tien  aan  deze  zyde  des  Strooms;  zynde  befloten  door  of  tuf- 
fchen  de  beide  rivieren  de  Linde  en  de  Kuynder.    Der-Ed-  '^y"' 
zert  behoort  onder  de  laatftgenoemde  :   daar  ftaat  een  ̂ ^''^^ vaft  oudt  huis,  in  vorige  tyden  der  Frlefche  vcrdeeltheden 
tweemaal  afgebrandt  ;  maar  wéér  opgebouwt  door  D'. Baerihe  van  Idzaerda,  eerft  Gedeputeerde,  en  naderhandt 
Raadt  in  't  Hof  van  Frieslandt. 
EE,  geweeft  eene  Rivier  of  Riviertjen,dat  zynen  loop  Hottvt 

by  Oudt-Flaardingen  had,  doch  t'zedert  den  grooten  in-  ideel. 
breuk  van  de  Zuid-Hollandtfche  Waerdt ,  in  't  jaar  1421.  Z"^.  138. met  de  Maaze  vermengt. 

EE,  eene  Rivier  mFrieslandt ,\.exiVii^exx.  der  ftadt  Doc- iel 2  knm. 
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loopcndc  naiir  Lcaiiuarde»  .,o6\i  door  dc  ftadt,  waar 
vandaan  dc  Ee-iual,  ïyndc  d'cciie  burgwal  dezer  graft , 
daar  de  tegen  overleggende  d' O/vw/f-W  van  hiet.  Daar 
op,  üt  daar  door  vaaren  de  Ichepen  van  Leeuwarden  naar 
BrcemcM^  Hamburg.,  enz. 

EE,  een  der  dertien  Dorpen  van  de  Vr'tefche  Grietenije 
Oujld'jngcnulcel^  onder  li'ejler^oo  \  cn  wel ,  naar  d'aanteke- 
ningc  van  Schotanus,  't  groot fte  dorp  naall  Aangjum  ,  met 
eene  goede  üinnenbuurt ,  leggende  in  't  rond  om  de  Kerk  ; 
en  een  groot  Klolillag,  waar  in  leggen  de  Staten  Himal- 
day  Aluch^na,  cwObbema.    De  State  van  Ilumalda  is  zeer 
oudt :  word  gezegt,doch  by  eeuc  onzckereovcrleveringe, 

dat  le  op  ecnen  dag  gebouvvt  zy  inet  Ezurjjladt :  eenSteed- 

jen  ecrtydts  gelegen  'hebbende  aan  Eznma-zyl ,  doch  door 't  gcwelt  der  Zee  vernielt.  Eertydts  plag  tuflchen  dit  dorp 
en  Aarigjum  een  groot  water  te  leggen, nu  landt,  en  noch 
de  Kolken  geheeten.    Ook  liep 'er  een  vaart  van  de  zyl  cn dit  water  af  naar  de  molen  van  Ee  ,  waar  door  die  van 

Schtermonik-oog ,  op  vaarendc ,  Schel  v  i  I  ch  en  K  abc  Ij  auw  brag- 
ten  naar  Ee.    Dit  dorp  draagt  den  naam  van£t',  cn  loopt 
'er  een  water  door  de  Grietenije  de  Z«;<:/i.r-£i.' genaamt , 
dat  door  Ezuma-zyl  uitwatert.    Of'er  een  Noorder-Ee  zy 
gewcelt,  of  waar  uit  die  benaminge  haaren  oorfprongk 

heeft  ( zeit  de  Schryver)  weet  ik  niet.  't  Is  aanmerkens- 
waardig  (vervolgt  hy )  dat  het  houten  uitgefneeden  af- 
fchutzel,  voor  't  Koor  der  kerke  wechgenomen  ,  beelte- 
niflen  hadde  van  Menfchen-hoofden ,  met  Monnikskappen 
en  Ezelsooren  :  welke,  by  de  Paapfche  tyden  gefneeden  , 

op  de  ezelachtige  botheit  en  't  leven  der  Monniken  heb- ben gefpeelc. 
EECHTROP,  een  adelyk  Huis,  gelegen  onder  de 

.  jurifdiétie  van  Alkmaar,  tullchen  Berge»  en  Schoorel^  oud- 
tyds  Rel,  daar  na  School  te  Rel. 
EEDE,  eene  Plaats  ,  Dorp  ,  of  Fort  in  Vlaanderen, 

echter  onder  den  Staat;  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande 
onder     Zecuvjfch  Claflis  van  IValcheren. 
EEDE,  een  Dorp  op  de  Veluw ;  zie  op  EDE. 
EEGHDEN,  een  Slot,  of  adelyk  Huis  te  Hellendorn 

in  Zallandt ,  onder  de  Provintie  van  Overyffel. 

EELDE,  een  Dorp  in  't  landtfchap  Drenth,  onder  't 
Dingfpil  van  Noordeveldt.  Het  heeft  eenen  Schout  ;  ook 
Kerk  en  Predikant,  ftaandc  onder  't  Claflis  van  Noorde- veldt in  Ooftermoor. 

EELSLO,  ctn  Dorp  'm  Frieslandt;  zie  ELSLO. 
EELSMA,  een  adelyk  Huis  'm  Frieslandt,  onder  de 

Grietenije  Barradeel^  onder  Weflergoo  ,  in  het  dorp  Sex- 
bierum. 
EEL  SWE  RT ,  een  der  Dorpen  van  de  Groninger  Om- 

melanden, in  't  quartier  Htinfin^o. 
EEM,  ('T  HUIS  TER)  legt  in  de  Provintie  van 

Utrecht,  onder  't  quartier  van  Eemlandt.  Toen  in  het  jaar 
dryfvan  1629.  Graven  Henrik  van  den  Bergh ,  en  Montecuculi  in  de 
Freder.   Vcluwe  gevallen,  tot  aan  Amersfort  gekomen  waren,  en 

zelfde  gedachte  Stadt  al  in  hadden  (terwyl  Prins  Frederik 
Hendrik  den  Bofch  belegert  had )  en  van  zinne  waren  met 
het  leger  te  volgen  ,  om  in  Hollandt  te  dringen  ,  zoo 
haaft  zy  het  huis  ter  Eem  bemagtigt  hadden,  zondt  Grave 
Hendrik  eenen  Overften  met  volk  derwaarts,  om  te  zien 
hoe  men  het  vermeefteren  kon.    Hy,  met  zya  volk  daar 
voor  gekomen,  eifchte  het  Kafteel  op;  daar  de  Kaftelein 
met  losbranden  op  antwoordde  ,  verbiedende  dichter  te 
naderen.  OndertulFchen  dient  geweeten,  dat  al  het  volk, 
roo  van  het  gedachte  Huis,  als  meer  andere  Steden  en 

Sterkten  geligt  was,  om  in  de  belegeringe  van 's Herto- 
genbofch  ,   of  wel  in  de  Steden,  op,  of  omtrent  de 
Veluwe  gelegen,  ter  bezettinge  te  gebruiken :  maar  veel 
dubbel  haakgefchut ,  enz.  met  kruit  en  loot  genoeg,  was 
'er  op  't  huis  gebleven.    De  Kaftelein  was  maar  alleen 
met  zyn  Vrouw  en  Huisgezin  op 'thuis,  maakten  t'zamen 
nauvrlyks  acht  of  negen  perfoonen  uit ;  verfchcide  mutzen 
en  hoeden ,  daar  van  het  uittrekkende  volk  in  gelaaten ,  zette 

hy  op  llaaken ,  maakten 'er  nu  en  dan,methoogenen  laa- 
gen,  als  of  ze  bukten  en  over  de  wallen  keeken ,  bewcegin- 
ge  in  ;zoo  dat  de  gemelde  Overfte  het  niet  naderen,  of,  zon- 

EEM 

van  Amersfoort  ,d'\c  ïich  zonder  cenige  tegenweerc  overga- 
ven. Hy  wierd  t' Utrecht  komende  wel  ontfangen  ;cn ,  om 

te  toonen  dat  weldoen  loon  verdient,  jaariyks  met  eene 
goede  wedde  zyn  leven  lang  begiftigt,  en  door  denHeere 
Corneiis  van  Velth.'iizcn ,  Ontfanger  in-  of  na  dien  tydt  van 
het  huisgeldt  binnen  Utrecht  (uit  wiens  mondt  dit  verhaal 
opgetcekent  is,  en  wien  de  Kaftelein  het  zelf  noch  om- 
ftandiger  berecht  hadde)  alle  jaaren  betaalt.  De  Spanjaarts 
oiidertulFchen  ,  verltendigt  d^itlVezel  van  de  Staatjche»  met 
vcrraffinge  ingenomen  was, maakten  zich ylings van  daar, 
en  verlieten  de  yelnwe.    Doch  laat  ons  eens  eene  eeuwe 
te  rug  fpringen,  en  zien  wat  zich  toen  omtrent  dit  Stichts 
Kalteel  toegedraagen  heeft.    In  het  jaar  lyiy.  wierd  dit 
Huis  ter  Eem  van  de  Gelderfchen  ,  onder  het  beleidt  van 
Marten  van  RoJJem ,  verovert;  ook  ter  zeiver  tydt  dc  Kaf- 
teelen  van  Amerongen,  Doorn ^  Ham ,Schonauwen,en  Mijert 
den  BiJJchop  van  Utrecht  ontweldigt;  zy  wierden  ten  deele 
met  volk  bezet,  en  andere  tot  puinhoopen  gemaakt.  Het  Ponta. 
Huis  ter  Horft  geboodt  de  Hertog  van  Gelder  te  flechten ,  Gelder 
opdat  het  niet  wcêr  in  's  vyandts  handen  verviele  ,  en  gefihie 
die  van  Wageningen  geen  Ichade  meer  deede.    In  het  vol-  ̂ detl 
gende  jaar  wierd  het  Huts  ter  Eem  wéér  van  Grave  FlorisM-  3S 
van  Buren  bemagtigt.  Het  leit  twee  uuren  van  Amersfoort,  403' 
aan  de  overzyde  van  de  rivier  de  Eem,  aan-  of  naar  den 
Veluvjfchen  kant,  vier  uuren  van  Utrecht. 
EEM,  eene  Rivier  in  Nederlandt,  daar ///«m/oor/ op ,  P'^W 

of  aan  legt  ,  vallende  in  de  Zuiderzee:  Heeft  dikmaals, 

door  overvloeijinge,de  ftadt  en't omgelegen  landt  groote  ̂"'^  ̂! fchade  toegebragt  ,  is  anders  een  zeer  nutbaare  Stroom 
voor  die  Stadt,  om  voornamelyk  haar  Tabakgewas,  enz. 
naar  Amfterdam  te  verzenden,   gelyk'er  dagelyks  een 
beurtfchip  over  en  weder  van  en  naar  beide  Steden  vaart, 
waar  mede  de  Reizigers  ook  veel  overgaan, die, by  eenen 
gunftigen  windt,  veel  weg  fpoeden  en  koften  fpaaren ; 
doch  by  tegenwindt  in  dezen  Stroom  ,  als  niet  wyd  om 
lange  ftreeken  te  doen  in  't  laveeren,  verdrietig  lang  kon- 
nen  worden  opgehouden.    In  de  jaaren  lóói.  1662.  en 

vervolgens,  was 'er  een  ontwerp  by  de  Staten 's  Landts 
van  Utrecht, om  den  mondt, en  een  gedeelte  van  d'Eem, 
tot  d'Eembrugge  toe,  of  daar  omtrent,  te  verbreeden,  en 
eene  Grift  te  graaven  van  de  ftadt  Utrecht  af  tot  in  de 

verwydde  Eem,  die  men  in  voorbaat  reeds  d' Eemvaar£ 
noemde,  en  zoo  wyd  en  diep  zou  zyn  geweeft  ,  dat 'er 
volgelade  fcheepen  uit  zee  tot  in  een  dok  aan  de  paaien 
voor  de  poort  van  Utrecht  door  hadden  konnen  koo- 
men;  immers  zoo  lag  het  by  d'aanbinders  van  dit  werk, 
waar  toe  de  Heer  Hendrik  Moreelfen,  toen  ter  tydt  Burge- 
meefter  der  Stadt,  niet  weinig  toebragt,  gelyk  ook  Jonkr. 
Everhard  Meyjler  ,  niet  onbequaam  tot  diergelyke  onder- 

neemingen, het  ontwerp  krachtig  onderfteunde  ;  zoo  dat 
men  d'  afbaking  daar  van  al  heeft  gezien ,  van  den  zoo- 
genaamden tooren  af,  en  vervolgens  dwars  door  't landt  omtrent  4  uuren  ver,  daar  men  dit  tweede  Drufus 

werk  wilde  doorheen  brengen,  tot  aan  d'Eembrugge 
toe.    Doch  dit  ontwerp  verviel  van  zelf,  zoo  door  de 
zwaare  koften  die 'er  toe  vereifcht  wierden  ,  als  voorna- 

melyk van  wegen  den  onbequaamen  grondt,  dien  men  in 
't  graaven  zou  ontmoet  hebben  ,  zynde  veel  van  gul 
zandt,  waar  door  de  Grift  t'elkens  zou  verlandt  ,  en, 
wegens  ondiepten,  onbruikbaar  geworden  zyn;  ookzegt- 
men  dat  het  nabuurig  Amfterdam  dit  beftek  met  wangun- 
ftige  oogen  aanzag,  en  overzulks  in  de  vergaderinge  der 
algemeene  Staten  een  fpaak  in  't  wiel  ftak;  gelyk  dan  ook 
tien  of  twaalf  jaaren  daar  na,  wegens  den  inval  derFran- 
fchen,  nimmer  wéér  om  dit  werk  gedacht  is. 

E  E  M ,  ook  E  E  M  B  R  U  G ,  om  de  brugge  die  aldaar  H« 
over  de  rivier  de  Eem  legt  genaamt,  is  een  redelyk  Dorp 
niet  onvermaakelyk  aan  den  Eemftroom  ,  vermaart  we- 

gens de  fchoone  riviervifch  die 'er  gevangen  en  gegeeten 
wordt;  doch  by  overftrooming  van  de  Eem,  of  het  door- 
breeken  van  den  Zeedyk,  nevens  d' andere  Dorpen  daar 

I  langs  heene,  vry  zorgelyk  gelegen  voor  de  woede  van  't 1  Zuiderzeewater,  daar  het,  gelyk  ook  de  2  Emmeneffen^ 

Bunfchuten, Hilverfum, Baren ,ew  andere,  in 't  jaar  1702. ge- 
der  meer  hulpc  ,  aantaften  dorft  ,  zoo  vreeslyk  gaf'er  de  '  lyk meer voorheene, jammerlyk'tgevoelen  vangehadheeft 
Kaftelein  uit  zynehaaken  vuur  op.  Eindelyk  ,d'Ö ver fte  meer 
volk  en  toeftel  gekreegen  hebbende , en  de  Kaftelein  ziende 

dat  hetop'tnypen  aankomen  zou,alzoo  hy  zyne  zwakheit 
kende,  verzoekt  te  capituleeren ;  treedt  zelf  uit,  en  be- 

dingt goede  voorwaarden,  van  met  zak  en  pak,  en  vol  ge- 
weer, enz.  uit  te  mogen  trekken,  en  bygeleidt  te  worden 

naar  Utrecht,  of  Naarden.  De  Overfte  ftclt  zyn  volk  in 
ordre ,  om  dien  braven  Kaftelein ,  burger ,  of  boer ,  de  eere  te 
doen  van  daar  door  te  trekken.  De  Kaftelein  treedt  voor 
uit ,  gevolgt  van  zyn  Huisgezin ,  een  zoon  of  twee ,  en  boere 
knegts,t' zamen  omtrent  zoo  veele menfchen als  boven ge- iTieldt  is  uitmakende.  De  Overfte  dat  ziende,  en  geen  volk 
meer  verneemende,  wierd  zoogeemelyk ,  dat  hy  den  Kafte- 

lein wilde  doen  ophangen ,  omdat  hy,  geen  krygsman  zynde , 
een  ganfch  leger  opgehouden  had.  Doch  andere  Heeren  en 
Bevelhebbers  preezen  den  Boer,  of  Kaftelein,  dat 'er  een 
krygsmaus  hart  in  ftak ,  en  dat  hy  beeter  hadgedaan  dan  die 

EEM  ENE S,  een  Dorp  in  't  Sticht  Utrecht zie  op 
EMMENES. 

E  E  M  K  E  R  K ,  by  anderen  Eemskerk,  het  is  een  Dorp 
in  de  groote  Zuid-Hollandtfche  waerdt  geweeft  ;  2ie  op 
EEMSKERK. 
EEMLANDT,  dus  naar  de  rivier  (/'£fr/«  genaamt. 

Het  is  een  der  vierquartieren  van 't  Sticht  tZ/ref/^;,  en  daar 
by  een  der  vier  Maarfchalk-ampten.  In  of  onder  Eemlandt 
leggen  de  volgende  dorpen,  buurten,  huizen,  enz.  Afch- 
gat,  Bunfchoten,  voortvdts  met  poorten  en  wallen  om- 

ringt, Baren,  Duyts,  Haar,  Donckelaar ,  Eembrugge ,  Em- menes  binnens-  en  buitens-dyks ;  Hamersveldt,  Hooglands^ 
Zeldert,  Leusden  (zeer  oudt  cn  al  bekent  in  't  jaar  697.) 
Leusderbroek,  Maren,  Meersbergen,  Rensvjoude ,Stoutenburg^ 
Snorrenhoef,  Zevenhuizen,  Soefi,  Soefldyk,  IVoudenberg,  Tf- 
felt:  de  heerlyke  huizen  zyn ;  Renswoude,  Bornewal,  Dra' 
kejiein^  Geerefiein,  l.tehtenberg   i'rgHenJleia  ̂   Ter  Hem,  cm. 

Het 
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Het  is  aanmerkelyk  dat  Godele»de,  Abdiffe  van  ElteK^  gc- 
htQ\  Naerdinx landt hcgxy^enét  Muyden .,  Nacrden.,  I4^eejp , 
met  al  't  onderhoorige  ,  naar  de  gemelde  Godeknda  na- 

derhandt  GoyW?  genaamt,  t'zamen  met  Eemlandt.,  in  het 
jaar  1280.  aan  Grave  Fluris  van  Hollandt  verkoft,  voor  niet 
meer  dan  2^  Utrechtfchc  ponden  jaarlyks  :  doch  indien  hy 
in  gebreke  van  betalinge  bleef,  xouden  de  hem  opgedrage 
landen  met  der  daadt  weer  aan  de  gemelde  Abdilfe,  of 
die  na  haar  AbdifTe  zouden  zyn,  vervallen:  zie  breeder 

bericht  op  GOYLANDT.  .  In  't  jaar  15-28.  wierd  Eem- 
landt van  de  Gelderfchen  geplöndert,  en  Soefi  ten  deele  ver- 

brandt. 
EEMS  ,  ecne  Rivier,  dus  van  de  Nederlanders^  doch  van  de 

Duitfchen  Eynès,  Err.s  genoemt  ,  ontfpringt  in  't  Bisdom Paderborn,  niet  verre  van  de  zoo  genaamde  Stadt  ,  loopt 

door 't  Graaf]  chap  Rietberg,  Rheda  .,  't  Bisdom  Munfter , 
Oofi4Vieslandt ,  voorby  de  lïadt  Embden.,  en  eindelyk  door 
den  Dollattrt ,  aan  den  mondt  van  de£e/»i,in  deNoordtzee. 
EEMS  FORT;  zie  AMERSFOORT. 
EEMSKERK,  by  anderen  EEMKERK.  Het  is 

een  Dorp  in  de  Dortfihe  of  groote  Zuid-Hollandtfche  ivaerdt 
geweeft  ;  doch  by  dien  zoo  vreeflyken  inbreuk  des  jaars 

1421.  nevens  zoo  veele  andere  dorpen,  van 't  water  in- 
geflokt  en  overftroomt. 
EEMSKERK,  voortydts  een  adelyk  Geflacht  in  Zuid- 

Hollandt,  dat  waarfchynlyk  dien  naam  gevoert  heeft  van 
't  gedachte  verdronken  dorp  Eemskerk.  Eenigen  twyfelen 
evenwel  ,  om  dat  het  evcngelyke  wapens  als  't  geflacht 
van  Heemskerk  voert,  of  Eems-  en  Heemskerk  niet  wel  van 
èenen  flam  mogten  zyn.  Anderen  maaken  in  de  Geflacht- 
lyften  uitdrukkelyk  onderfcheidt  tuflchen  Eemskerk.,  in  de 
Zuid-Hollandfche  IVaerdt ,  en  Heemskerk  ,  by  Beverwyk  in 
Noord- Hol  landt:  meenende  dat  de  gelykheit  der  wapenen 
zou  konnen  ontdaan  zyn,  door  aan  den  anderen  te  huu- 
wcn  ,  of  anderzins.  Men  vindt  van  dit  Geflachte  ge- 
meldt  Gerard  van  Eemskerk.,  Ridder,  Heer  \^nüofihnizen , 
van  de  Cabcljauvjfchc  Faftie  binnen  Dort,  Raadt  van  Her- 

tog Jan  van  Beijeren,  met  Jan  van  NaerJ[en>  Burgemeefler 

der  zei  ver  Stadt,  Bondewyn  van  Sweetcn ,  "Jan  van  Inliet, 
W'tllem,  Heer  van  Buren,  en  Gysbert  Piek,  in  't  jaar  1419. 
twee  jaaren  voor  den  inbreuk  dfc  groote  Zuid-Hollandtfche 
Waerdt.  Hy  maakte  aan  't  Nonnenkloofter  van  S.  Agniet, 
binnen  öorï,  veele  goederen.  Barthout  van  Eemskerk ,Cano- 
nik  aldaar,  overleedt  in  't  jaar  1447.  Johenne  van  Eems- 

kerk hadde  ten  Gemaal,  in 't  jaar  i.\^'^.lVillem  van  Egmondt , 
Heer  van  Soetermeer,  zoon  van  Jan  van  Egmondt,  Schout 

van  Delft,  die  door  d' oproerige»  van  Maaslandt  aldaar 
doodtgeflagen  wierd.  Van  Pieter  van  Eemskerk  word  ge- 

wag gemaakt  op  de  jaaren  1400.  en  1434.  toen  zeer  oudt; 
zyne  Echtgenoote  was  uit  het  huis  Polanen.  Zyn  zoon 
Adriaan  had  ten  echte  Petronella  Oem,  dochter  van  Tileman 
Oem  ,hy  Margereta  van  Slingelandt ,  dochlev  van  Jan  van  den 
Tempel:  haar  broeder  was  Godfchalk  Oem,  Heer  van  Wyn- 
gaarden.  Zy  fiierf  in  't  jaar  14Ó1.  Hun  beider  zoon,  Tile- 

man van  Eemskerk,  overleedt  in  't  jaar  1472.  wiens  zoon 
"W^lS  Adriaan  van  Eemskerk,  gttron-wt  metAgata  vanden  Tem- 

pel,  geftorven  15'Q2.  nalatende  Tileman  van  Eemskerk, 
Adriaan,  Petronella,  en  Catharina.  Verder  vinden  wy'er 
geen  bericht  van. 
EEMSTEIN,  het  is  een  Kloofter  der  Regulieren  ge- 

weeft,  gcbouwt  in  't  jaar  1380.  volgens  Goudhoven,  of, 
volgens  anderen,  1382.  aan  de  rivier  de  Eem,  in  het  Am- 

bacht van£e/«,een  kleine  uur  va.n  Dordrecht ,  doot  Reynoud 
van  Mmnebocde  ,  een  ryk  en  voornaam  burger  der  voor- 

noemde Stadt,  die  uit  zyne  eige  beurze  de  reiskoften  be- 
taalde van  Mr.  Gerard  van  Br onkhorfi ,  Canonik  Utrecht, 

naar  Romen  in  't  jaar  1397.  gezonden,  van  't  Capittel  der 
Regulieren  van//^\W<.;//^»,  omeenige  zaaken, die 'c  Capittel 
aangingen  ,  te  veririchten.  Voor  IfyndeJJen,  leezeu  anderen 
If^indesheim,  een  vermaart  Convent  van  Auguftyner  Mo- 
nikken  op  den  Overyfelfchen  bodem  ,  by  Kampen  en  Zwol. 
De  Monikken  van  't  Kloofter  Eemfiein  waicn  Canoniken, 
naar  den  regel  van  S.  Augufiyn  :  echter  onder  het  Godts- 
huis  van  If^ indesheim  ,  dat  uit  vier  Conventen  beftont  ; 
namelyk,dat  van  S.Maria  te  U^mdesheim,  \>yZu)ol  in'tjaar 
1 387.  opgerecht ;  dat  van  den  Heilant  te  Eemfiein  by  Dort ,  in  't 
jaar  1380.  of  13S2.  Van  S.  Maria  by  Arnhem,  1392.  en  van 

't  Niew  Licht  by  Hoorn  in  't  zelfde  jaar.  Met  den  tydt  is 
dat  Capittel  zoodanig  aangewaffen  ,  dat  het  84  Mans-  en 
13  Vrouwenkloofters  cetelt  heeft:  waar  onder 't  Convent 
van  de  Regulieren  hy  Dordrecht  de  zevende  plaatze  in  ordre 

had.  Na  den  vervaarlyken  inbreuk  vau  't  jaar  1421.  op 
S.  Elizabets  nacht ,  waar  door  dit  Kloofter  mede  onder  de 

golven  raakte,  is 'er  een  ander  in  de  plaats  te  Kyfhoek,  in 
de  Zwyndrechtjche IVaerdt ,gi:\:io\xvfX.:  düch,gelyk  het  eerfte 
door  't  water,  zoo  wierd  dit  tweede  door 't vuur  vernielt, 
van  de  zoo  genaamde  l^^atergeuzen  uit  den  Briel ,  die'cr 
den  14  Junius  15-72  onder  Kapitein  Dirkifor,  den  brandt 
in  ftaken,  zoo  dat 'er  niets  meer  van  overig  is.  De  eer- 

fte Prelaat  in  't  jaar  1383.  was  Pater  Johannes  IViffonis , 
vtce  Prapofttus  :  vier  jaaren  daar  na  13S7.  Pater  Simon  de 
Schoonhovia  Prapojitus :  d'  eerfte  Prioor ,  1 388.  P.  Johannes  de 

EEM  EEN  EEP  EER  EES  enz.  169 
Horwincs  :  Ten  tyde  van  den  grootcn  vloedt,  in'tjaar  5 
142 1.  was  't  Pater  Johannes  Brunoms  de  ylfperen  ,  die  de  üaiv, 
overige  Monnikken  ,  van  't  verdronken  Kloofter  AV^fï/Zc-/»,  ̂ ^t.  ld. 
in  Kyjhoek  overbragt.    By  't  afbranden  van  net  tweede  f.  1312.* Convent  bekleedde  Pater  Johannes  Petri  ab  Hcrpt  dat  Idem 
ampt.    De  dragt  van  deze  Regulieren  beftont  in  witte  Ueu^u. 
caputiën  ,  vierkante  zwarte  bonetten ,  fmalle  beffen  van/.  1313. 
lywaadt,  zwarte  colletten,  en  witte  linde  fubtilen. 
EEND  RECHT,  eene  zoute  Rivier  in  Zeclandt,  wel-  Smalhg. 

ke  tegen  't  Ooften  der  ftadt  Ter  Tooien  legt,  daar  over  ziet  "^"^ 
men  een  Kroonwerk ,  Slikkenburg  genaamt :  ten  Zuiden  ver-  •^"''"^'^ 
eenigt  ze  zich  met  de  Oojlcr-Schclde;  maar  in  't  Noorden  i'*^* 
valt  ze  in  't  Slaak  van  Merk.    In  't  Ooften  heeft  ze  ge- 
meenfchap  met  httLange  zy«/^r ;gemeenlyk  gerekent  voor 
de  fchcidinge  tuflchen  Zcelandt  en  Brabandt.    Deze  rivier 
word  zeer  veel  bevaaren  ,   en  geeft  eenen  bequaamea 
dooriogt  voor  de  fchepen  uit  Hollandt  ,  Brabandt,  Vlaan- 

deren, en  eenige  deelen  van  Zcelandt. 
EEN  DRUM,  in  de  Groninger  Omlanden,  't  is  een  der  Houvt, 

49  of  5-0  Dorpen  van  't  quartier  Hunfmgo. 
EENIGENBURG  ,  een  Dorp  in  Noord-Hollandt ,  Houve 

onder  't  Bailjuuwfchap  van  S.  Marten,  behoorendc  onder  i  dtd. 
Alkmaar:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het  Alk-  M  i4t. 
maarfche  Claflls. 

EENSCHET,  een  Brabandtfch  Dorp  in  de  Meijerye  «"«f* 
van  'ƒ  Hertogenbofch  ,  onder  't  quartier  Oojlermyk.    Toen  ̂  
voortydts  gz\\ee\Brabandt  eene  jaarlykfche  becde  of  fcliat-  3^7' 
tinge  van  140000.  guldens  opbrengen  moft,  ftont  de  Mei- 
jery  van  den  Bofch  daar  in  geftelt  op  19379  guldens  ló  ftui- 
vers  3  penningen.    In  die  fom  was  't  quartier  Oofierwyk, een  van  de  vier  quartieren  der  Meijerye  ,  gefchat  op  490a 
guldens  10  ftuivers  9  penningen  ,  waar  in  het  dorp  ±.en- 
fchet,  t'zamen  met  Heukelen ,  twee  van  de  2Ó  of  27  dorpen 
van  dat  quartier,  moft  draagen  122  guldens  19  ftuivers  9 

penningen. 
EEPE,  een  Dorp  'mGelderlandt ,  ónder  't  quartier  van 

Arnhem,  oïFeluwe,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vor- 
ftendom.  Toen  geheel  Gelderlandt  met  Zutphen  ,  in  't 
jaar  15-47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  opgelegt 
was,  ftont  het  quartier  van  Arnhem  daar  in  op  1710S  gul- 

dens :  Tot  deze  fom  moft  de  Over-Feluwe  ,  een  der  vier 
verdeelingen  van  't  Arnhemji^he  qüZïtiQr ,  opbrengen  695-8 
guldens  :  die  omgeflagen  over  de  zeven  dorpen  van  dit 
deel,  ftont  het  dorp  Eepe  daar  in  op  904  guldens  12  ftui- 

vers 35  penning  gefchat ;  het  hoogfte  behalven  Dornfpyk^ 
en  For/ï. 
EERBOSCH,  een  Slot  of  adelyk  Huis  mGeldcrlandt  Houve. 

te  Dieter s,  in  't  ryk  van  Niewmeegen. 
EERDE, of  EERDEN, voor  deezen  een  zeer  ftcrk  Uouve 

Kaftecl  in  Zallandt, oi\dct  dc  Provintie  van  Overyjfel , gele-  Handv, 
gen  in  het  dorp  Ommen,  gebouwt  van  Everhar d  van  Effen,  Kronyk 
omtrent  het  jaar  J380.  Daar  uit  pionderde  en  beroofde  hy  ̂ 
de  daar  voorby  reizende  kooplieden  uit  Overyffel:  viel  ook  f"^- 
nu  en  dan  in  de  genoemde  Provintie,  en  inzonderheit  in 
Zallandt.    Hy  dwong  ook  eenige  Dorpen  in  de  Provintie 
vxwUtrecht.  In  't  kort,hy  pleegde  veel  gewclt.  Vermits  nu 
Floris  van  H'^evelinchovcn ,  Bifjchop  van  Utrecht,  zulks  niet 
kon  verdraagcn,  trok  hy  met  Jonker  Jan  van  Arckel ,Heei: 
Arnoudt  van  Egmondt  en  Tjjelflein ,  en  anderen,  derwaarts, 
en  belegerde  dit  roofneft,  het  Slot  Eerden  :  vyf  weeken  Qfjj^/ 

lang  ftont  het  allerlei  gewelt  van  oorlogsftormen  ui:,ein-  ƒ„/  '^J' 
delyk  moften  de  Burgzaaten  evenwel  zich  overgeeven.  póman'. 
BiJJchop  floris  ftak'er  den  brandt  in  ,  zoo  dat  het  ganfch  Gelder/. 
tot  affche  raakte.    Men  verhaalt  dat  de  balken  en  't  ander  gejchied. 
houtwerk  zoo  hard,  zoo  c;ik,en  zoo  vaft  in  malkanderen  2  deei, 
gewerkt  waren ,  dat  de  brandt  een  geheele  maandt  lang /o/  200. 
duurde  eer  alles  verteert  was.    M.  vander  Houve  fpreekt  idem 
ook  van  een  adelyk  huis  Eerde,  of  het  op  de  zelve  plaats  ifo!ive 
hertimmert,of  dat  het  een  ander  zy,  is  ons  onbekent. 

EERENVv^OLDE,  een  der  14  Dorpen  in  de  Vriefche 
Grietenij  e  T^etzerkfieradeel ,  in  't  quartier  Oofiergoo,  voe« 
rende  van  V^olde  zyncn  naam. 

E  E  R  N  S  M  A ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Vrïefche  mnftm^ 
Grietenije  Dongcradeel  ondcx  Oofiergoo. 
EERSTWOUD,  dus  gefpelt  in  de  lyft  der  Predikan-  fj^^^^ 

ten  van  Hollandt.  't  Zal  mogelyk  het  zelfde  met  AERTS-  Q^^jf, 
of  EERT  S  WOU  DE  zyn  :  heeft  Kerk  en  Predikant,  Leeuw. 
ftaande  onder  't  Claflls  van  Hoorn  ;  zie  op  AARTS-  ere. 
WOUDE. 
EERWOLDE;  zie  FERWOLDE.  Winfem, 
EESTERGA,  een  van  de  vyf  Dorpen  der  Vrlcfche 

Grietenije  Lemfierlandt ,  onder  't  quartier  van  dc  Zeven-  Idem,  • 
wolden. 
EESTRUM,  EST  RUM,  een  deri4  Dorpen  van  Uem 

de  Vriefche  Q\\e\.em]cT ietzerkfieradeel ,\X\.  't  quartier  Oofier- 
goo; het  heeft  zeer  ichoone  bouwlanden  en  veengronden. 

EET  EN,  een  Hollandtfch  Dorp,  grenft  -x-ixs.  Brabandt  Coudhj, 
en  Gelderlandt  ondcT  Heusdcn :  't  heeft  Kerk  en  Predikant , 
daar  het  dorp  Drongelen  mede  verknocht  is ,  behoorende 
onder  het  Clallis  van  Gornichem, 

EEUSSEN  (GERARD)  Burgemeefter  van  Enkhuizc» 
geweeft ,  een  aardig  geval  omtrent  hem;  zie  op  EUSSEN. 

Li  3  EEUS 
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E  E  U  S  SUM ,  ceii  adelyk  Huis  iu  dc  Groninger  Omlan- 

den, gt'lcf;cu  IC  Mlddeljliiin  ̂   oiidcr  't  quarticr  llunfinga. 
jituv»       EEUW,  ccn  Dorp  i:i  het  huidtlchap  Drc»th^  tuUchen 
t  dtel,    B.ukcvccri  cn  Eeuiv  ,  op  dcii  \vcg  uit  Drentb  naar  Fries- 
f)l.  184.  LikM;  dc  Staten  van  Ovcryjet  hebben  daar,iii  den  vorigcn 

oorlog  met  vS';>/;«yc«,  ccn  Schans  ter  bevrydiiigc  van  hun landt,  eenaamt  de  Zwarte»  D\k  ,  doen  opwerpen. 
EEWYK:,  ccn  Dorp  in  Geïdcrlandt;  ïic  EWYK. 
EEX  TE,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omlanden^  behoo- 

rcndc  aan  de  OHi^/totcn  van  Gronhigcn. 
EGBERT  MEYNERTSZ,  ccn  aanzienlyk  burger  te 

A>nJicrJau!.  Onder  de  beroerten  om  de  Religie, en  der  zel- 
ve zware  vcrvolgiiige ,  waren  die  van  den  Gereformeer- 
den Godtsdicnit  aldaar  taamelyk  ftcrk  geworden :  ondcr- 

tuUchcn  gaven  de  Roomfch-Catholyken  grootc  oorzaake 
tot  het  uitbarltcn  van  eenige  muiterijc  of  oproer.  DeRe- 
geeringe,  daar  over  bekommert  ,  tradt  met  de  Onroom- 
fchen  in  verdrag,  waar  by  hun  tocgcllaan  wierd  ,  buiten 
delladt  te  mogen  prediken.  Daar  na,by  eene andere  fchrif- 
telyke  overeenkomft,  eerft  en  buiten  verzoek  van  de  Ge- 

reformeerden reeds  op^efteU,  vergunde  de  Magiltraat  aan 
hen  het  precken  in  de  Stadt,  onder  voorwaarde  van  zich 
gehoorzaam  aan  de  Magiltraat,  enz.  te  toonen  ;  ook  ver- 

gunden zy  hun  der  Minrcbroedcren  Kerk.    Dit  verdrag 
was  gedagteekcnt  den  laatflen  September  ifóó.  en,  van 
wegen  de  Burgemeeftcren,denRaadt,en  de  drie  Schutterijen, 
onderteekent  van  de  Secretartjfen  Mr.  Frans  van  Delf,  en 
Dirk  IVoHtersz ,  die  zulks  ook  van  de  Gereformeerden  on- 
dertcekent  begeerden ,  als  gefchicdde.  Boven  aan  (tonden 
de  naamen  der  twee  Gereformeerde  Predikanten  te  Am- 
Jierdam ,  Petrus  Gabrièl  en  Jan  Arentfz.    Wy  gaan  VOOrby 
hoe  de  Lutherfchen  zich  hier  omtrent  droegen  ,  een  üok 
in  't  wiel  zochten  te  fteeken  ,  en  de  Kalviniften  by  de 
Magiltraat  zwart  te  maaken.    ÓndertufTchen  had  de  Ma- 

giltraat by  dit  verdrag  ( op  eige  beweeginge  en  buiten 
verzoek  der  Onroomfchen,  als  gezegt  is,  opgeltelt)  niet 
goedts  tegen  de  laatlten  in  den  zin;  waar  van  de  blyken 
haalt  volgden.  Dit  voor  af  aangemerkt ,  komen  wy  op  on- 
ïen  Egbert  Meynertfz,  een  zcer  geacht  en  bemint  man  van 
en  onder  de  Burgerije,  ook  uititeekende  in  de  Rhetoryk- 
kunft  naar  dien  tydt  ,  en  Vader  van  Sebajiiaan  Egbcrtfz , 
naderhant  Burgemeefler  ,  enz.  Egbert  was  ook  iCapitein 
van  de  Schutters,  hy  had  zich  van  den  toen  voorzitten- 
den  Burgenieelter  en  andere  Heeren  laaten  beweegen, 
om  het  voorgedachte  Verdrag  mede  te  ondertekenen; 
onder  voorweiidinge  dat  zulks  alleen  om  ruit  en  vrede, 

gefchiedde.    Ook  ftont  uitdrukkelyk  in  't  fchrift  ;  dat 
niemant,  uit  zaake  der  ondertekeninge ,  t' ecniger  tyde  ge- 
moeit  zoude  worden.    Maar  toen  Duc  d'Alba  in  't  landt 
gekomen  was,  en  de  vervojginge  allerwegen,  ook  \.eAm- 
flerdam,  weér  zeer  hardt  aanging, wilde  Egbert^mtx.  veele 
anderen,  zyne  behoudeniffe  in  dc  vlucht  zoeken,  (15-68.) 
Maar  de  Burgemeefters  'Jooft  Buyk  en  Simon  Cops  baden hem  te  blyven,met  verzekeringe,dat  niet  quaadts  behoef- 

de te  vreezen  ;  en  beloofden,  indien 'er  zwarigheit  opkoo- 
men  mogte,  hem  te  waarfchouwen  ;  ja  gaven  hem  onder 
Stadts  zegel  een  getuigfchrift,  dat  hy  ter  goeder  naam  en 
faam,  buiten  opfpraake  van  ketterye  of  eenig  wanbcdryf, 
(tont:  daar  op  verliet  hy  zich,  en  floeg  in  den  windt  den 
getrouwen  raadt,  en  al  het  fmeeken  van  zynen  zwager 
Laurens  Jakobszoon  Reaal ,  die  hem  badt  zich  van  daar  weg 
te  maaken.  Den  2  Maart  15-68.  wierd  hy  van  den  Onder- 
fchout  gevangen  genomen  ;  men  liet  hem  drie  maanden 
7ondcr  te  verhooren  zitten,  daar  na  ter  pynbank  gebragt 
(tont  hy  ze  door.    Het  bewys  van  den  Schout, tegen  hem 
ingebragt ,  wierd  t'eenemaal  valfch  bevonden;  deshalven 
verklaarde  de  Raadt-Penfionaris ,  Mr.  Adriaan  van  Zande- 
Iv»,  dat  men  hem  behoorde  te  ontflaan.   Echter  lietmen 
hem  gevangen  zitten,  en  men  gaf  den  Schout  Pieter  Pie- 
terfz  tydt,  om  de  zaak  inden  Raadt  van  troublen  te  bren- 

gen; daar  hy  Egbert  Meynertfz  ten  lade  lei,  dat  hy  over- 
lang van  Lutheranery  berucht  was  geweeft  ;  dat  hy  het 

Verdrag  van  't  jaar  i5'óó.  te  Amjlerdam  onderteekent  had, 
enz.    Daar  op  wierd  hy  veroordeelt  om  den  8  Oótober 
I5'68.  onthooft  te  worden.    In  de  gevangkenifle  kreeg  hy 
de  quaal  het  wa^cr  genaamt ,  daar  hy  des  avondts,  voor 
den  dag  dat  het  vonnis  zou  worden  uitgevoert,  aan  Itorf. 
Eenige  uuren  voor  zynen  doodt  zochten  ze  den  Genees- 
meelter,  over  hem  gaande,  te  beweegen ,  om  hem  door 
krachtige  middelen  zoo  lang  te  verfterken,  en  by  't  leven 
te  houden,  dat  hy 's  morgens  in  een  ftoel  gebonden  op  het 
Schavot  zou  gebragt  konnen  worden.  D'Artz  antwoord- 

de; hy  was  geen  Godt,  in  wie^s  handen  'smenfchen  le- 
ven (tont :  naar  ïyn  oordeel  zou  hy  den  middernacht  niet 

konnen  haaien.  Toen  hy  al  doodt  was,  wierd  hem  echter 
noch  in  de  gevangkeniffe  het  hooft  afgellagen ,  en  het  lyk 
door  eenige  Monnikken,  van  der  Cellebroederen  ordre, 
's  nachts  op  het  elendige  kerkhof,  als  eenen  misdadiger ,  die 
door  beuls  handen  geltorven  was  ,  begraaven.   Na  hem 

Itlem     wierden  noch  onthooft  Olfert  Henriks  zoon,   en  Pieter  de 
ibidtm.   Hit,  befchuldigt  dat  zy  in  der  Onroomfchen  predikatiën 

geweeft  waren. 

Comm. 

fol.  9^6. tot  ppc;, 

P.  C.  H. 
iJedtrl. 
Hiflor. fol.  193. 

Idem 
Hooft 
ibid. 

tdern Copitn, 
ƒ.  1015. Hooft 
fel., 193. 
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E  G  E  L  E  NB  U  R  G ,  ( 'T  HUIS  TE  )  ftaat  in  't  ̂uid- 
Oülten  van  het  dorp  Heiitgerloo,  andas  Ileiloo ,  behoorende  ''^"'^t onder  Alk. naar  in  Noord-tiollandt. 

E  G I  L  B  O  LDT  de  XIII  Bijfchop  van  Utrecht:  Hy  was 
een  l'^ries  van  geboorte,  droeg  den  naam  van  zonderlinge 
ootmoedigheit ,  goedcrtiercnheit  ,  en  godtvruchtigheit  in  q„ 

zyn  graf  :  doch  hy  bezat  den  Utrechtfchen  BijJchopsHoel  <^  gl'* 
niet  langer  dan  tien  (of  ves)  maanden  ;  terwyl  de  (tadt  Ichot' Utrecht  noch  ,  door  der  Noormannen  inval,  verwoclt  lag, 
hebbende  niet  alleen  dc  muuren  der  fiadt,  maar  ook  ker- 

ken cn  huizen  om  verre  geworpen.    Hy  Itorf  den  25-  Sep- 
tember ,  901 .  legt  in  S.  Salvators  Miinjler  begraaven ,  cn  word 

mede  onder  de  Ilviiigcn  gctelt.    Zyn  voorzaat  was  Odil- 
baldus ,  na  hem  (\\i?im  Radbod ,  van  moeders  wegen  uit  den 
Itam  van  den  Koning  der  Vriezen,  Radbod. 

Gelyk  de  regeeringe  van  dezen  Bilïchop  heel  kort  is  ge- 
weelt,  vindtmen  in 't  Batavia  Sacra  ook  alleen  van  hem 
aangctekent,dat  wy  hier, als  zommige  byzonderheden  be- 

helzende, geheel  laaten  volgen.  • 
Na  de  doodt  van  den  zaligen  Bijfchop  Odilbaldus  is  Egil- 

boldus,  die  ook  een  Vries  was, met  cenparigheit  van  (tem-  •^''f'" 
men  in  zyne  plaatze  aangeftclt,  en  de  dertiende  BifTchop 

geweeft.  Hy  was  een  man  van  een  onbefproken  leven, /"'^^ 
en  van  eene  groote  geleerdheit;  doch  heeft  de  Biftchoppe- 
lyke  waardigheit  niet  lang  bekleedt.  In  het  leven  van  Rad- 
bodus ,  by  Stirius  in  het  6  deel  van  de  Levens  der  Heiligen, 
voert  hy  den  naam  van  Egilbertus:  dan  Buchelius  wil,  vol- 

gens een  oud  handfchrift ,  Eylbodits  geleezen  hebben. 
Na  dat  hy  de  Utrechtfche  kerk  pas  tien  maanden  gere- 

geert  had,  is  hy  den  25-  September  zaliglyk  in  den  Heere 
ontflaapen,  en  in  dezelve  kerke  meiüdilbaldus  begraaven. 

Bokkenberg  fchryft,  op  het  zeggen  \ zn  j .  Gerbrand ,dz.l  hy 

niet  langer  als  zes  maanden  Bift'chop  is  geweeft  ,  zoo  als Snooy ,  Barlandus ,  en  meer  anderen  ouk  hebben  gedaan. 
Het  fchynt  ook  dat  Heda  de  woorden  van  Beka  aldus  be- 
greepen  heeft,  hoewel  hy  hem  zelf  twee  jaaren  regeerens toelegt. 

En  om  dat  zyne  regeeringe  zoo  kort  is  geweeft,  word 
hy  van  zommigen  overgeflagen.  Onder  anderen  heeft 
Regino,  fchryvende  over  het  jaar  899.  Radbodus  voor  dea 
nazaat  van  Ü^Z/VWc/?;/ opgegeeven ,  die  daar  in  door 
Mirceus,  in  zyne  Nederlandtfche  Jaarboeken, en  door Ma- 
billon ,  in  de  Jaarboeken  der  Benediktynen,  gevolgt  is  gt- 
weeft. 

EGMONDT  ('T  HUIS  TE)  ftaat  in  ' s Gravenhaage  Höhv, 
op  den  Vyvcrberg  en  Knetiterdyk  :  't  Wierd  in  't  jaar  1635-.  Band by  de  Vrouwe  van  Villers  bewoont.  JCrwj 
EGMONDT  ('T  HUYSTE)  o/^  denHoeve,  is  eeweeft  gouü. 

een  zeer  aanmerkelyk  Slot ,  het  grootfte  in  gthtcX  Hollandt ,  in  H'c 
waar  in  de  Heeren  en  Graven  van  Egmondt  zich  meeft  Holl.i 
plagten  te  onthouden,  eer  zy  ,  het  zy  door  huwelyken,  84 
erfenilfen,  of  aankoop,  veele  andere  Heerlykheden  he- Lttuu 
komen  hadden.    Ten  grootften  deele  is  het  door  Heer  ^ 
Arnoud  van  Egmondt  en  Tjeljiein ,  in  't  jaar  1307.  gebouwt ;  '3^ 
hy  deede  het  ook  met  eene  wyde  graft  omfingelen,  en  ee- 

ne vaart  van  Egmondt  o'p  Alkmaar  gx^z^tn.  Ondertuftthen 
zyn  de  grondtveften  en  eerfte  beginfels  van  dit  Slot  veel 
ouder,  dan  van  gemelden  Heer  Arnonds  tydt  :  vermits  die 
alreeds  van  Heer  Barrewoudt  van  Egmondt  ,  overleden 
1093.  gelegt  en  aangevangen  waren;  maar  volbouwt  door 
Heer  Dodo  van  Egmondt ,  geftorven  in  't  jaar  1200.  doch 
't  wierd  door  G:^we.Lodevjyk  van  Loon  (met  Vrouwe  Ada^ 
Gravinne  van  Hollandt,  omtrent  1204.  getrouwt  en  overle- 

den  )  in  brandt  geftoken  ;  wéér  door  IVotiter  van  Egmondt  ̂ U"** 
herbouwt,  die  het  leven  in  't  jaar  1208  aflei.  Naderhant 
heeft  dit  Kafteel  al  weder  zwaare  rampen  moeten  uit-  ̂ '^'J^^ 
ftaan,  waarom  gemelde  Heer  Arend,  of  Arnoud,  het  in  't  .^1*^ 
jaar  1307.  herftelde.  Anderen  zeggen  dat  het  Radbod,  vier- 
de  Heer  van  het  meergedachte  huis,  zou  herbouwt  hebben.  ̂ ^^^^ 
Jan,  eerds  Grave  van  Egmondt ,  if\6  overleden,  verbee-  ̂ eJen 
tcrde  het  op  niews  ,  maar  het  is  door  den  oorlog  met  o»ik 
Spanje»  ganlch  verwoeft,  zoo  dat  het  nu,  heel  vervallen,  ̂ .175. 
niet  anders  dan  dikke  en  ronde  brokken  der  muuren  ver- 

toont. Dit  verwoeften  gefchiedde  uit  fpyt,  om  dat  Grave 

Lamoraal  van  Egmondt  van  d'  andere  Nederlandtfche  Hee- 
ren afviel ,  en  zich  tot  den  Koningk  van  Spanjen  neigde,  al- 

hoewel hy  daar  door  zich  noch  zyn  hooft  niet  bewaarde :  jr^^^^j, 
ook  omdat  zyne  Zoons,  in  plaatze  van  hun  Vaders  doodt  te  /.n.^,. 
wrceken ,  den  Spanjaart  meer  dan  hun  eigen  Vaderlandt 
dienft  boden.    Het  behoort  nu  aan  de  Graajiykhcit  van  jjf„ 
Hollandt,  zoo  veel  de  hooge  Jurisdiétie  des  Graaffihaps  be-  ooudh 
langt;  de  andere  goederen  cn  Heerlykheden,  van  den  ge-  ibid. 
meiden  Grave,  zyn  by  ftukken  aan  verfcheidene  Heeren 
verkocht,  wegens  de  groote  fchulden  daar  het  Graaffchap 
Egmondt  mede  belaft  was ;  en  aldus  zoo  veel  als  te  niet 

gegaan  ;  zie  't  volgende. EGMONDT  OP  DEN  HOEVE ,  of  EGMONDT  5. 
BINNEN;  hoewel  'er  zyn  die  onderfcheidt  tulfchen  R«y 
Egmondt  binnen ,  cn  Egmondt  op  den  Hoeve  maaken.    Het  dUUo) 
was  voortydts  een  zeer  groot  en  ryk  Dorp, -of  V lek ,  met  Geogr. 
een  deftig  Kafteel ,  en  eene  groote  zeer  vermaarde  Abdye; 
maar  deeze  beide  Gebouwen  zyn  al  voor  lange  verwoeft. 

Het 
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Het  is  een  teer  vermaart  Graaffchap,  door  de  Grave»  van 

dat  Huis,  in  Noordt-Hollandt  geweefl  ;  het  legt  in  't Noordtwefter  deel  van  Kenuemer/amlt  ten  Weikn,  en  niet 
vefre  van  y^/XT,;^^r.-  welker  landtfcheidinge  vergecten  is. 

Het  Kloofter  wierd  in  't  jaar  889  gefiicht.  Het  Dorp  ot 
Vlek  Egmondt  voerde  eertydts  den  naam  van  Halle  ,  of 

Hallen.  In  het  jaar  1124.  liet  Heer  /Idclbold,  Abt  van  't 
Convent,  in  het  dorp  Egmondt  eene  fchooneKcrk,  ter 

etrt  vzn  S.  Maria,  bouwen.  Anderen  eigenen  de  llich- 

tinge  dezer  Kerke  aan  Grave  *  Diderik  den  I.  en  dat  ze  ter 
cere  van  S.  Alben  gedicht  zoude  zyn.  Weer  anderen, 
dat  /Idclbert  deze  Kerk  veel  heerlyker  gebouwt  heeft  ,  na 
dat  ze  van  de  Noormannen  vernielt  was.  De  Schryver 
van  S.  Adelberts  leven  ,  die  ontrent  den  tydt  van  Diderik 

de»  II.  heeft  geleeft,  zegt  dat  deze  plaats  eerft  Halla  ,  of 

Hallen,  geheten  was :  maar  dat  ze,  na  't  verdryven  van  't 
Heidendom, //.ff  mmda  genoemt  wierdt;  welke  woorden 

hacmunda^mi  is  het  zuyver,oideze  zyn  m»)met'er  tydt  in 
Egmondt  verandert  zouden  zyn.  Want  toen  S.lVilHbrurd  ter 

deezer  plaatze  was  gekomen,  om  't  Evangelie  te  verkondi- 
gen, en  alles  met  afgodery  vervult  zag,zeide  hy  tegen  zy- 

ne  Difcipelen ;  Mundate  hac  (  Reinigt  dit ) :  maar  nadat  hy  de 
Chriftelyke  Religie  daar  geplant  zag,  zeide  hy  H-iïLC 
MUNDA  (nu  is  het  rein).  Schoon  nu  deze  Schryver 
van  S.  Adelberts  leven  voor  't  jaar  1000  geleeft  heeft, 
houden  het  eenigen  echter  voor  een  Monniken-verdichtzel , 
't  zy  van  hem  zelf,  op  't  voorgeeven  van  eenigen,  zyn 
werk  ingelyft,  of  van  anderen  naderhant  daar  ingeflanft ; 
zy  willen  ook  dat  de  naam  Egmondt  ontltaan  zoude  zyn 
van  't  riviertjen  Eg,  dat  zynen  mondt  of  uitloop  by  dat 
Dorp  hadde.  Dit  word  verder  zeer  waarfchynlyk  voor- 
gegeeven, vermits  men  in  veele  oude Latynfche brieven  en 
Bullen  geen  Httc  munda,T[\z^.ï  Egmunda  vindt  :jaP. iJmW- 
rius  getuigt  ,  verfcheide  oude  Brieven  en  Chartres  gezien 
tc  hebben, waar  in  Itont  Egmondt ge\ee,en  op  de£^.Daar  tegen 
te  willen  inbrengen,  dat 'er  nu  geen  riviertje  Eg,  of  Beek 
omtrent  wordt  gevonden,  geldt  niet:  want  nu  is'er  de 
Rhyn  ook  niet,  die 'er  nochtans  voortydts  heen  geloopen heeft.  Men  vindt  in  een  Handtveft,of  Giftbrief  van  Grave 

Arnoudvan  Hollandt,  geftorven  in  't  jaar  988.  deze  Latyn- 
fche woorden  In  villa  Bergan  ab  occidente  Rheni  pofita  qua- 

tuor  manfis;  dat  is,  In  het  dorp  Bergen  ten  lueflen  van  den 
Rhy»  vier  Manfen.  Het  dorp  Bergen  legt  by  Alkmaar  en 
Egmondt : ótL'iT  uit  blykt  dan  dat  de  Rhyn,  met  eenen  arm, 
dwars  door Rhynlandt ,  in  dien  tydt  tot  Alkmaar,  Egmondt, 
en  Berden  ,  ook  in  zee  geloopen  heeft  ;  zie  voorts  op 
BERGEN.  Dit  heeft  dan  zommigen  grondt  gegceven , 
om  den  naam  Egmondt  af  te  haaien  x^n  Eng- Mondt,  als  of 
daar  de  nauwe  of  Enge  mondt  des  Rhyns  geweeft  zoude 
zyn.  Egmondt  binnen,  o[  op  den  Hoef,  heeft  Kerk  en  Predi- 

kant,  (taande  onder  't  Claffis  van  Alkmaar. 
EGMONDT  OP  ZEE,  een  Dorp  aan  dc  Noord- 

zee, niet  verre  van  Egmondt  binnen.  Het  word  gezcgt  van 

Walger,  oiValger»  met  eene  Kapél  daar  by,ter  eere  van^i'. 
Agnes,  gedicht  te  zyn.  Deze  iValger ,  of  IValther ,  noemt- 
men  den  zoon  van  Dodo,  die  de  zoon  was  van  IVolbrand, 
zoon  van  Ratbod  den  I.  wiens  vader  was  AdgHlus  de  II. 
eerde  Chriden  Koningk  der /^w^f»;  maar  op  dieGeflacht- 
rekeningen  is  geenen  daat  te  maaken.  Na  de  doodt  van 
Walger,  zou  de  Heerlykheit  van  Egmondt  op  zee  gekomen 
zyn  op  zynen  zoon  Dodo  den  II.  in  't  jaar  1074.  wiens 
txi'^&w^vca.Beerwald,  of  Beroald,'m ]anr  1093.  was.  Bm  - 
tuald  had  een  jonger  zoon  van  dien  naam, een  groot  voor- 
flander  van  de  vry  heden  van  het  klooder  te  Egmondt  op  den 
Hoeve:  hy  holp  den  Abt  Gualther  veel  met  geldt  ,  om  het 
Klooder,  of  Convent  te  verniewen ,  zonder  dat  hy  eeni- 
fe  vergoedinge  begeerde,  anders  dan  dat  hy  en  zyne  na- 
omelingen  den  Titel  van  Advokaaten  der  Abdye  zouden 

voeren  :  behalven  dat  bewees  hy'er  noch  veele  andere 

*  De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  wyft  aan  dat  Diderik ,  ge- 
meenlyk  cerfte  Grave  van  Hollandt  geheeten,  d'eerfte  Graaf  niet van  Egmondr,  cii  vooral  geen  Graaf  van  Hollandt  is  geweeft;  de- 
wyl  ten  zynen  tyde  Hollandt  noch  onbekent  was;  en  dat,  toen  de 
naam  van  Hollandt  opquam  ,  daar  door  eigentlyk  Zuid-HoUandt 
wierd  verftaan  Verder  tekent  hy  aan ,  dat  de  gemelde  Diderik  te 
Egmondt  niet  eene  Kerke  ,  maar  eerft  eene  houte  Abdy  heeft  ge- 
fticht  voor  de  Nonnekens  van  S.  Bencdicius  Order  ,  en  dezelve  uit 
zyne  goederen  begiftigt.  Maar  dat,  na  zyne  doodt,  zyn  Zoon  eene 
fteene  Abdy,  met  eene  fteene  Kerke  daar  by,niew  van  den  grondt 
heeft  dgen  ophaalen ,  zonder  te  ftc-llen ,  tot  wiens  eere  deze  Ker- 

ke gellicht  zy.  Verder  meldt  de  Schryver  dat  deze  Zoon, nadat  liy 
de  Nonnekens,  wegens  d'onvciliglieit  door  het  Üroopen  der  Vrie- 

zen, uit  deze  Abdy  genomen  hadde ,  Monniken  uit  de  zelve  Örder 
daar  in  geplaatft ,  en  met  groote  landerijen  begiftigt  heeft;  waar 
na  hy'er  ook,  beneffens  zynen  Vader,  in  beuraaven  is;  zie  in  't 
vervolg  op  EGMONDT.  (T  KLOOSTER  VAN;  Hy  zegt 
ook  dat  de  H.  Adelbertus  zich  te  Egmor.dt  heeft  opgehouden  ,  en 
gehuisveft  was  by  eenen  zekeren  Egio ,  van  wien(gaathy  voort)  het 
gemelde  Dorp,  zoo  als  het  zeggen  15, den  naam  van  Egmondt  heeft 
gekregen;  dat  dan  noch  een  andere  naamsoirfprongk  zoude  zyn 
als  boven  aangeiekent  liaan.  Die  verder  eene  levenslchets  wil  zien 
van  den  H.  A  D  E  L  B  E  R  T  U  S ,  zie  boven  op  zynen  naam. 
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gunden  aan.  Dodo  volgde  zynen  Vader  Beroald,  die,  zon- 
der kinderen  dervende,  zynen  broeder  Beerwold  ten  Erf- 

genaam liet.    Hy  wierd  in  't  jaar  11 14.  te  l^erona  van  de 
Vriezen  verflagen.  Zyn  nazaat  was die  in 't  jaar  1 168. 
ttSchorel  zyn  volk  vergaderde,  cn  Schagen  verbrandde, oin 
dat  de  Vriezen  tot  diic  keeren  toe  Alkmaar  door  't  vuur 
verteert  hadden;  maar  de  Vriezen  overrompelden  hem,ea 

verfloegen  zyn  heir  t'eenema.il  in  den  drydt.  Zyne  Gemalin 
baarde  na  zyne  doodt  U  alther  of  Gualter ,  de  Ouade  ge- 
bynaamt ,  die,  tot  zyne  jaaren  gekomen,  de  Abdye  van 
Egmondt  veele  giften  zyncr  Voorvaderen  ontrok  ;  onder 
anderen  ook  deze  volgende :  de  boven  eerdgemelde  Wal- 

ger hadt  dit  Dorp,  ten  diende  van  zyuc  verarmde  ingezete- 
nen, gedicht,  om  in  de  Noordizee  vry  te  mogen  vilfchen, 

zonder  eenige  andere  bezwaarniflen,  dan  dat  zy  aan  het 
klooder  te  Egmondt  den  tienden  vifch  zouden  gceven  : 
m?LiiLX  If^algcr  de  Quade  ,z\x\\mox.  te  vetten  brok  aaiigegroeit 
ziende,  cn  het  dorp  ongemeen  welvarende,  ontrok  het 
Klooder  dit  ook,  met  meer  andere  voordeden  en  rechten. 
Hy  lei  ook  die  van  Egmondt  zwaarder  laden  op.  Ten  ty-  ♦ 
de  van  Willem  den  Goeden,  Heer  van  Egmondt,  waren  in 
hdde  d'' Egmonden  veele  hcerlyke  Familien ,  (ontrent  het  jj,^ jaar  1310. )  namelyk  die  van  Renejje ,  Coevel,  Sonneveldt,  Montan. 

Raaphorfl,  Rietwyk,  Banjaart ,   enz.  zoo  dat  Egmondt  '\n  ihid.  fol. dien  tydt  by  andere  deden  in  Hollandt  ,  ten  aanzien  van  i;6. 
den  luider, mogt  vergeleken  worden; doch  het  wierd  van  Goudh. 
de /^r/V^e»  verbrandt ;   zie  op  EGMONDT  OP  DEN  s.va» 
HOEVE.   Egmondt  op  zee  heeft  Kerk  en  Predikant ,  daan-  Leeuw, 
de  onder  't  Clafiis  van  Alkmaar. 
EGMONDT  ('T  KLOOSTER  VAN)  is  eene  zeer  OH.Kr. 

vermaarde  Abdy  geweed  :  waar  van,  behalven  dat'er  reeds  fil.  239. 
van  gezegt  is,  noch  't  volgende  daat  aan  te  tekenen.  Dit  Con-  F//cer. 
vent  wierd  in  het  jaar  8S9.  gedicht.  Ruim  yojaaren  daar  na,  de  Com. 
963.  onder  de  regeeringe  van  Diderik  den  II.  Grave  van  W"'' 
Hollandt,  quamen  de  Vriezen,  dezen  jongen  Vord  verach-  T^*<"^'A 
tende  (dus  fpreeken  zommigeSchryvers)  op  Egmondt  aan, 
en  verbrandden  het  klooder,  door  Diderik  den  I.  gedicht, 
tot  den  grondt  toe;  pionderden  al  les,  en  voerden  de  Non- 

nen weg:  want  eerd  was  't  een  Nonnen-Convent  van  S. Benedióius  orden.    Diderik  de  II.  deed  het  weer  van  deen 

opbouwen, (te  vooren  was  het  van  hout  geweed)  en  del- 
den'er  Monnikken  in.   D' eerde  Abt  wordt  gezegt  Heer 

Monabold,  in  't  jaar  910.  geweed  te  zyn.    De  vyfde  was 
Heer  Steven  van  Egmondt  ,  in  het  jaar  105-7  Abt  daar  in  Idem 
geworden;  zyn  Spysmeeder  betrapte  eenen  dief,  die  een  O.H.Kr. 
tonne  boter  uit  de  kelder  gedolen  had;hy  bragt  hem  voor  ri*« 
Heer  Steven,  die  zynen  Bedienden  bekeef,  als  te  llrafgie-  Leeuw. 
rig  ,  en  liet  den  dief  niet  alleen  de  boter  wegdraagen, 
maar  gaf  hem  noch  kooren  daar  by  ,  zeggende;  dat  boter 
zonder  broodt  niet  gezondt  noch  goedt  voor.  den  honger 

was :  hyoverleedt  in 't  jaar  1083.  De  zevende  was  Heer  Am-  "^^ melyn,Ti;apellaan  vanPf^ro»e//tf  ,Gemalinne  van  Grave Floris 
den  II.  geweed:  maar  vermits  hy  't  Convent  niet  wel  re- 

geerde, wierd  hy,  door  't  gezagh  van  den  Jïili'chop  van 
Utrecht,  nadat  hy'er  vyftien  jaaren  was  in  geweed,  in  't 
jaar  1 129  afgezet.  De  vyftiende  Abt  was  Heer /).•?/(■,  die  wei- 

nige dagen  na  zyne  verkiezinge  dorf.    In  zyne  plaatze 

quam,  in  't  jaar  J329.  Heer  Tsbra>idt:  maar  hy  word,  we- 
gens zyn  quaadt  leven,  onder  de  Abten  niet  getelt  ;  cn 

daarom  voor  den  zedicndcn  gerekent  Heer  Lubbert  van 
Egmondt:  dces  verworf  datde  Abten  Staf  en  Ring,  als  de 
Bidchoppen  ,  zouden  m.ogen  draagen,  verdeelde  de  inkom- 
den  der  Abdye  in  dertig  proven  ,  zoO  dat  maar  dertig 
Monnikken  t'eener  tydt  in  het  Klooder  zouden  mogen 
zyn;  dorf  in 't  jaar  1263.    Tudchen  de  Heeren  '^2.\\  Eg- mondt en  de  Abten  van  het  Convent  onrdont ,  om.trent  het 
jaar  ISJO.  een  groote  twid.    De  eei  dgenoemden  hadden 
het  Klooder  veele  goederen  onttrokken  ;  die  de  laatden 
vergoedt  wilden  heboen  :  daar  uit  fproten  roverijen ,  brandt- 
dichtingen ,  en  doodtdagen  ;  fomtyds  wat  fmoorende  en 
fmokende,  fomtydts  in  volle  vlam,  en  dat  duurde  tot  het 

jaar  1437.  wanneer, door  tullchenfpraake  van  Hertog  Ehi- 
lips  va»  Biirgirndiën ,  op  bevel  van  den  Paus,  tot  eene  han- 
delinge  van  verdrag  wierd  getreeden ; ook  door  Vonniüe, 
tegen  des  Abts  meeninge  ,  de  Heerlykheit  van  Egmondt 
ganfch  vande  Abdye  afgezondert,  vry  gekent  en  verklaart: 
daar  by  noch,  dat  de  Landen  ,  door  de  Heeren  y^iW  Egmondt 
in  bezit  genomen,  aan  hen  zouden  blyven.    Dit  veroor- 

zaakte eenen  grooten  haat  en  verbitteringe  in  de  Abten,  Goudh, 

zoo  dat  dit  Vredcnsverdrag  haall  weer  in  duigen  viel,  in  d'o. 
maar  geenzins  ten  voordeele  van  den  Prelaat  en  zyne  ̂ oU.Kr, 
Monnikken.    Heer  Claas  van  Adrichem  wierd  14-Ó.  de 
drie-en-dertigde  Abt ;  hy  had  eene  harde  tegenparty  aan  p^'^^j]; 
Weevjan,  natuurlyke  zoon  van  \r{ex\.og  EhiUps  van  Bur-  z."*''^' 
gundièn,  Proüd  van  S.  Donaas  te  Brtfgge  ,\.\,3L-iï  hy  ontquain  ̂ '    ̂   ' zyne  laagen.    Bijjchop  David  van  Burgundien  had  die  van 
Utrecht  in  den  ban  gedaan,  doch,  d(  or  't  gczagh  van  den Paus,  heeft  deze  Abt  hen  weer  van  dien  Dan  ontflagen : 

hy  trok  naar  Zeelandt,  ter  bruiloft  van  Heer  'A'olfrt  van Borfelen,  Heer  van  ter  Veer;  da;.r  dronk  hy ,  als  om  prys, 
met  de  andere  gaden  wyn  daar  zout  in  wierd  geuorpcu: 

doch  op  'i  gemak  gegaan  zynde,  wierd  hy  daar  op  doodt 

geven* 
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gevonden  in  't  jaar  1481.  De  hatrte  Abt  van  Egmondt  is 
Heer  (Jovaiirt  va»  Mierlu  gcwcclh  Want  in  het  jaar  i yyó. 
wicrd  , onder  deNederlandtlchc  beroerten, de/.c  lou  rykc  , 
vermaarde,  en  ieet  groote  Abdye,  waar  in  de  oude  Grave» 
va»  llolLiriM  begraaven  lagen,  t'eenemaal  verb  andt,  cn 
is  woed  gebleven.  Zy  luid  ecne  7.eer  tretielylveö<^/;o/At'fX', 
van  zeer  veele  oude  gedrukte ,  c;i  ook  gelciirevenc  boeken: 

daar  by  kollelyke  kelken,  kerklieraaden ,  enz.  het  v.elt'de lot  trot  ook  het  Kalleel.  In  de  groote  z;ial  van  dat  Sloth 

hingen  alle  de  Heeren  cn  Graven  van  Egmondt  naar  't  le- ven atgebeeldt. 

EüMüNDT,  (HEEREN  VAN )  d' eerftc  word , alhoewel  met  veele  onzekerheit  en  gemengde  fabelen, 
JKadjoU  ̂ c[\e\t  gevveell  te  zyn,  omtrent  het  jaar  800  zoon 
van  Adgild.,  en  zoons  zoon  van  Radbod.,  beide  Koningen 
ècx ytiez.cK  ;  hy  won //  o/Zr^ïWii,  die  Vader  wierd  vanRadbad 
den  ll\  wiens  zoon  was  Dodo.,  cn  zyn  zoon  If'alther die naliet  Dodo  den  UI.  Vader  van  Beerwald,  wiens  eene  zoon  , 
Steven,  Abt  van  Egmondt  wierd  ,  en  Beerwuldt  Heer  van 
Egmondt.  Hy  wierd  van  de  l^riezen  by  Vroom-n  en  Alkmaar , 
in  't  jaar  \iïa.  verflagen:  't  zelfde  wedervoer  zyneii  zoon 
Allardt,  oi  /Übert  van  Egmondt  door  de  Vriezen  by  Schorel, 
in  het  jaar  1 168.  Heer  Alberts  zoon  ̂ iVahber  van  Egmondt, 
de  Quudc  gebynaamt,  overlceJ.t  1208. had  gewonnen  Heer 
Willem,  W^iiix  Arcndt,  cn  Heer  Gerard:  Heer  Arendt  lïotf 
in  Syriên  in  't  jaar  1217.  Willem  wicrd  zynen  nazaat  in  de 
Hce'^rlykheit  van  Egmondt  ,  begaf  zich  ook  ter  Kruisvaart 
tegen  StaJingers ,(ioo  genaamde  Ketters )  daar  hy  in  het 
jaar  I244fneuvelde.  Had  tot  echtgenoote  Vrouwe Zi(j^/e%e, 
dochter  van  Heer  EngeWert  van  Amfiel,  en  by  haar,  onder 
meer  andere  kinderen,  zynen  nazaat.  Heer  ̂ /-^/V/^»»  van  Eg- 

mondt, gcftorven  1304.  ( 1296. )  nalatende  by  Vrouwe/^^^^^, 
dochter  van  den  Hertog  van  Alilane»  ,  Vrouwe  Halewyn 
van  Egmondt,  Jonker  Gerard  van  Egmondt,  (voor  ïynen 

Vader  geftorven)  Willer/t  en  Wouter,  d'een  na  den  ande- ren Heer  van  Egmondt,  Ni  daas  van  Egmondt,  Domprooft 
V  Utrecht,  en  Alydt  van  Egmondt:  de  jonglte  20on  van 

Heer  Gerard  van  Egmondt  ,  'Jan  van  Egmondt  genaamt, 
heeft  het  Huis  Meerejlein  gebouwt.  Van  hem  zyn  ge- 
fproten  de  Edelen  van  Egmondt  van  Meerejlein,  en  de  Hee- 

ren van  Kenyienbiirg.  De  verdere  Geflachtiylt  kan  men 
vinden  by  W.  van  Goudhoven,  en  S.  van  Leeuwen:  alleen 

zullen  wy  noch  iets  van  eenigen  dezer  Heeren  in'tbyzon- der  zeggen.  Huct  Jan  van  Egmondt ,  Ridder,  zoon  van 
den  gemelden  Heer  Wouter  ,  die  de  zoon  was  van  Heer 
Willem, \s  geweell  een  der  eerden  in  de  Cabeljauwf the  Factie 
I35'i.  dorf  i3i';9,  en  wierd  te  32/é'//?é'««  begraaven;  had  ter 
Gemalinne  Vrouwe  Cuidyn  van  Amfiel,  zuder  en  Erf- 

dochter van  Heer  Arcndt,  Heer  van  Tffeljlein.  Onder  zy- 
ne  veele  zoonen  en  dochteren  ,  wierd  Heer  Arendt  zyn 
nazaat,  getrouwt  aan  Inlente ,  dochter  desGraafs  van  Lei- 
niugen  aan  den  Rhyn:d(izs  deedt  het  Slot  van  Egmondt  met 
eene  breede  graft  omringen  ,  en  ecne  vaart  tot  Alkmaar 
van  Egmofidt  af  graaven  ;  hy  leefde  in  groote  tweedracht 
met  den  Abt  van  Egmondt  ,  fundeerde  te  TJfelflein  een 
Klooder  van  B<?r«W3'««r  Monnikken  in 't  jaar  1394.  Hy 
maakte  zich  in  de  oorlogen  tegen  de  Vriezen  vermaart; 
florf  1409.  Zyn  zoon  Heer  Jan  van  Egmondt ,  met  de  Bel- 

len gebynaamt,  omdat  hy  ten  dryde  gaande  zilverc  bellen 
droeg,  had  heimelyk  Vrouwe  it/^jr/^i  van  Arckel  getrouwt , 
dochter  van  J'?» »  laatden  Heer  van  Arckel ,  byd'eenige 
zuder  van  Remaid,  Hertog  van  Gelder,  kinderloos  gedor- 
ven ;  dont  in  groote  tweedracht  met  Hertog  Willem  van 
Beijeren,  Grave  van  Hollandt ,  wegens  deszelfs  oorlog  re- 

gens den  Heer  van  Arckel,  en  ter  oorzaake  des  Abts  van 
Egmondt,  tot  wiens  voordeel  Grave  Willem  vonniflfe  ge- 
velt  hadde:  Hy,  weigerig 't  vonnis  te  voldoen,  wierd 
tot  tweemaalen  toe  voor  den  Grave  gedagvaardt  ;  doch 
niet  vcrfchynende,  gebannen  ,  en  zyne  goederen  wierden 
aangeflagen  :  hy,  mtt  llennk  van  Rietvelt ,  begaf  zich  met 
twee  hondert  gewapende  mannen  naar  IJfelflein,  by  zyne 
IVioeder  en  Broeder:  daar  op  wierd  YJfelflein  belegert:  zie 
hier  van  in  't  breede  de  Hollandtfche  Kronyk.  Hy  deede, 
door  Heer  Gysbert  van  Mynden  ,  gevangen  neemen  Heer 
Willem  van  Matenés ,  Abt  \zn  Egmondt ,  met  zynen  Prioor, 

Broeder  Henrtk  van  Muyden  ,  en  hen  zetten  op  't  huis  te 
Roosendaal  in  Gelderlandt ,  in  't  jaar  1425'.  Dus  kreeg  hy  zy- 

ne Hecrlykheit  van  Egmondt  vry  van  alle  gerechtigheden, 
die  de  Abten  van  Egmondt  daar  op  plagten  te  hebben  :  dorf 
in  't  jaar  I45'7.  cip  het  Slot  Egmondt,  na  dat  hy'er  42  jaa- 
ren  lang  Heer  van  was  geweed.  Zyn  oudde  zoon.  Heer 
Arendt  van  Egmondt,  wierd  Hertog  van  Gelder  en  Grave  van 
Zutühen  gchuldlgt ,  in  het  jaar  1423.  noch  maar  14  jaaren 
oudt.  Hoe  hy  aan  dit  Erf  quam,  en  hoe  hy  regeerde;  zie 
op  ARNOUD  VAN  EGMONDT.  De  tweede  zoon 
van  Heer  Jan,  broeder  van  Arendt,  was  Heer  Willem  van 
Egmondt,  Heer  van  Yffeljlei»  ,  Leerdam,  Schoondervoort , 
Haaflrecht ,  en  Baar  ;  ook  in  het  jaar  1475'.  Stadthouder 
van  Gelderlandt;  welk  Vordendom  Hertog  Karei  van  Bur- 
gundien  van  Hertog  Arnoud  van  Gelder  ,  broeder  van  de- 

zen Heer /^///fw,  gekocht  had, en  daar  na  door  gewelt  van 
vyapenea  gewonaen.  Hy  had  ter  Gemalinne  Vrouwe /^«Z- 

E  G  M 

ItiTg,  dochter  van  Grave  Frederik  van  Meurs,  ovcrlecdt  m 

't  jaar  14S3.  oudt  71  jaaren.  Zyn  zoon  Heer  Jan  van  Eg- mondt,  geboren  1438.  wicrd  Ridder  gcllagcn  te  Jerufalem;  Gou.l 
zie  iet  aanmeikeiyks  van  hem  op  EGMONDT  (JAN  fol.  [■>, 

GRAVE  VAN)  want  hy  wierd  de  eerde  Grave  van  Utui,' Egmondt,  daar  toe  door  Keizer  Maximiiiaan  van  Ooftenryk,  ibid. 
in  't  jaar  ̂ Sf.  verheven.  Zyn  zoon  Jan  de  IL  en  tweede 
Grave  van  Egmondt,  Heer  van  lloogwoude,  Aartswoude  en 
Baar,  Ridder  van  't  gulde  Vlies,  Kamerling  van  Keizer 
Karei  de  V.  nam  15-27.  te  BruJJel  ter  Gemalinne  Vrouwe 
Francoife  van  Luxemburg ,  zuder  en  Erfdochter ,  of  Vrouwe 
van  Heer  Jakob,  Prins  van  Steenhuyzen  en  Gavre  ,  Heer. 
van  Eiennes  en  Gruphuizen ,  Armentiers ,cn  Auxy ,2L\\c}A^Gr- 
lykheden  in  Vlaanderen:  hy  vergezelfchapte  Keizer  Karei 
op  meed  alle  zyne  gedaane  reizen,  zoo  naar  Spanjen,  als 
naar  halten,  Duttfchlandt  ,  Engelandt,  en  Neder  landt,  tot 
dat  hy  in  het  jaar  15-28.  te  Ferrare  ziek  wicrd,  en  te  ̂Ha- 

nen [\o\{,  niet  ouder  dan  29  jaaren;  behalven  eene  doch- 
ter Margaretha  van  Egmondt  (getrouwt  aan  Heer  Ntcolaas 

van  Lotharingen ,  Grave  van  Vaudemont ,  Stadthouder  van 
Limburg,  by  wien  zy  won  Louifa  ,  geworden  Gemalinne 
van  Henrik  den  IIL  Koning  van  Vrankryk)  liet  hy  na  twee 

zoonen, A^«r^/,  derde  Grave  van  Egmondt,  Heer  vanP«r- 
merende ,  lioogvjoude.  Baar ,  ent.  Lamoraal  van  Egmondt. 
Karei  wierd  Kamerling  van  Keizer  Karei  den  V.  Hy  trok 
met  hem  uit  Nedertandt,  door  Duttfchlandt  en  Italién,  naar 
Barbaryen  in  Africa,  tot  het  ongelukkig  beleg  van  Algiers. 
In  het  te  rugge  keeren  was  hy  met  den  Keizer  in  eene 
Galei,  leedt  veele  rampen  door  onweer  :  wierd  te  Car- 
ihagena  in  Spanjen  ziek,  overleedt  na  vier  dagen  in  het 
jaar  15-40.  en  legt  te  Murcia,  in  het  koningkryk  Granada^ 
begraaven.  Vermits  hy  ongetrouwt  dorf,  wierd  zyn  broe- 

der Lamoraal  zyn  Erfgenaam;  zie  op  EGMONDT 
(LAMORAAL  VAN).  Onder  den  gemeldcn>»,  tweeden 
Grave  van  Egmondt,  brandde  in  het  jaar  I5'27.  het  dorp 
Egmondt  geheel  af ;  het  Slot  zou  gelyken  ramp  wedervaa- 
ren  zyn,  indien  niet  Heer  Jan  van  Waffenaar,  des  Graven 
Schoonbroeder,  toen  daar  zynde  ,  dit  onheil  door  zyne 
goede  voorzorge  en  vlyt  hadde  voorgekomen  en  verhin- 

dert. Het  dorp  Egmondt  op  den  Hoeve  wierd  herbouwt, 
en  is  van  vermaakelykcgelegentheit,noch  heden taamelyk  1'% 
wel  bewoont  :  maar  het  is  nu  van  zoo  grooten  luider  -Wo/i 
niet,  als  wel  in  ouder  tyden :  want  toen  mogt  het  byna 
met  de  Steden  van  Hollandt  gelyk  geacht  worden  ,  ja  be-  ̂ "y* 
hoefde  voor  zommige  niet  te  zwigten. 
EGMONDT,  (JAN  HEER  EN  EERSTE  GRA- 

VE VAN)  is  in  het  jaar  1438  geboren  ;  te  Jerufalem  Rid- 
der geflagen  in  het  jaar  1465-.    In  het  naar  huis  keeren  lie- 
pen zyne  dienaars  van  hem  weg;  daar  benevens  wierd  hy 

zoo  ziek,  dat  hy  niet  over  den  weg  gaan  kon; en,  tot  zyn 
noch  grooter  ongeluk,  was  hy  geldeloos.  Eenen  Jan  Me- 
lifz,  dien  hy  van  de  galei  en  flaverny  verlod  hadde,  droeg 
hem  eenige  mylen  verre  op  zyne  fchouderen  ;  toen  hy 
eindelyk  weêr  in  Hollandt  gekomen  was, maakte  hy  dezen 
zynen  zoo  getrouwen  Dienaar  Bailjuuw  van  Egmondt; 
zie  JAN  MELISZ.    Hy  zelf  wierd  in  het  jaar  1481. 
Kadelein  van  Gorkum;  veroverde,  door  eene  zonderlinge 
lid,  de  dadt  Dordrecht.   Nadat  Heer  Joos  van  Lalain  voor 
Utrecht,  in  het  jaar  1483  om  hals  geraakt  was,  wierd  hy  ia 
zyne  plaats  Stadthouder  van  Hollandt  ;  in  het  jaar  1484. 
kocht  hy,  van  Heer  Bahhafar  van  Wolkenflein ,  de  Hecrlyk- 

heit van  Purmerende;  trouwde  daar  na,  'm^sGravenhagey Vrouwe  Magdalena  van  Waerdenburg ,  Grave  Joris  dochter. 
In  het  jaar  148Ó.  verhief  Keizer  Maximiiiaan  hem  ten  eer- 

den Grave  van  Egmondt.    In  't  jaar  1490.  wilde  hy  de  q^u, 
Monnikken  van  Egmondt  reformeeren  ,   vermits  \n  het 
Convent,  wegens  't  afwezen  van  den  Abt,  geene  goede  HtllT> 
tucht  gehouden  wierd.  Hy  floot  de  onwillige  Monnikken  ƒ»/.  u 
in  een  kelder:  en  haalde  uit  S.  PaulusAbdy  van  Oojlbroek,  P-Mu 
in  het  Sticht  Utrecht,  andere  Broeders  in  hunne  plaatze:  inGi-, 
delde  eenen  niewen  Prood  ,  Prioor,  Koder,  enz.  aan :  J'^"'' 
Toen  de  opgeflote  en  gevangen  Monnikken  daar  in  niet 
bewilligen  wilden  ,  wierdenze  losgelaten  ;  en  yder  met 
eene  lyfrente  van  100  guldens  jaarlyks  wechgezonden  :  al 
dat  werk  befchikte  hy  in  't  afwezen  van  den  Abt,  Heer 
Jordaan  van  Driel,  een  Gelders  Heer;  die,  door  giften  en 

gaven,  aan 't  Hof  veele  vrienden  gemaakt  hebbende  de  ver- drevene Monnikken  weêr  door  den  Bifjchop  van  Kamerié 
(op  dien  tydt  in  den  Haag  zynde)  in  de  Abdye  zocht  te 
brengen.    Deze  Prelaat  dreigde  de  niew-aangcdelde  Be- 
veis- en  Amptlieden  van't  Convent,  indien  ze  niet  tfdaan 
en  zyn  bevel  gehoorzaamen  wilden,  in  de  gevangkenis  te 
laaten  fmyten.    Door  't  vertoog  van  den  x'idvokaat  M'.  x«« 
Marten  V ijjcher  veranderde  de  Biflchop  wel  eenigzins  van  Bat.l- 
voorneemen  ,  echter  huurde  hy  's  anderendaags  alle  de /«/.';• 
wagens  die  in  den  Haag  te  bekomen  waren, om  zyne  drci-  P-A^'i 
gingen  uit  te  voeren.    Grave  Jan  van  Egmondt,  zulks  ter 
ooren  komende,  quam  by  hem,  floeg  hem  zachtjens  op  i37* 
den  arm,  en  zeï  in  gramfchap;  Heer  Bifjchop,  morgen  zal 
ik  als  Grave  te  Egmondt  verfchynen  :  zyn  broeder  Heer  Fre- 

derik, Grave  van  Buur  en,  deedC  cv  by  ;  dathy  ,omdes  Bijfchops 
voorneemen  te  verhinderen  ,  w»  bloet  niet  fpaaren  zou.  De 
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Prelaat,  dezen  ernft  ziende,  quam  tot  verdrag:  de  niewe 

Pruolt,  Prioor,  Kolkr,  en  de  verdere  geregelde  Mon- nikken zouden  het  Convent  inhouden,  met  eene  eerlyke 

wedde  van  2500  guldens;  de  andere  inkomften  ,  ncvcDS  het 

huis  van  den  Abt,  zou  Heer  Jordait  -van  Driél  met  zynen 
aanhang  genieten  :  hy  echter,  vreezende  voor  Grave  Ja»., 

begaf  zich  naar  Breda  ,  daar  hy  aan  eene  beroerte  over- 
leedt.  Boven  de  gedachte  Heerlykheit  van  Purmerende  , 
kocht  Grave  j'tfw  noch  de  Heerlykheden  \:in  Hoogwoude,  en 
van  Aartsivoude,  van  Heer  IVHlem  van  Hoogwoiide.  Toen 

hy  77  jaaren  oudt  w^as,  en  32  jaaren  als  Stadthouder  van 
Hollandt  geregeert  hadde  ,  llorf  hy  op  het  Slot  te  Egmondt, 

in  't  jaar  ifió.  By  zyne  Gemalinne,  Magdakna  van  IVaar- 
denhurg.,  had  hy  17  kinderen  gewonnen;  maar  veelc  v/a- 
ren  jong  geftorven.  Zyn  zoon  Jan  volgde  hem  in  het 
Graaffchap  Egrmndt en  de  verdere  Heerlykheden  ,  van 

wien  gekomen  is  Karei,  derde  Grave  van  Egmondt -/doch 
ongetrouwt  overlydende  ,  wierd  zyn  broeder,  Lamoraal., 
zynen  Erfgenaam ,  en  vierde  GrrtX'e  vanEgmondt;  van  wien 
wy  vervolgens  zullen  fpreeken. 
EGMONDT,  (LAMORAAL  VAN)  vierde  Grave 

van  Egmondty  Prins  van  Gavre  én  6teenhuiz.e»  Heer  van 
P ur merende  Hoogvjoude  ,  /lartswoiide  ,  en  Beyerlandt^  in 
Hollandt ;  van  Fiennes ,  Sotiegem  ,  Dondes ,  Armentiers ,  en 
Auxy,  in  Vlaanderen;  van  Gaasbeek  (d^ch  wéér  verkocht) 
in  Érabandt;  Ridder  van  't  Gulde  Vlies,  Stadthouder  van 
Vlaanderen  en  Artoys :  was  in 't  jaar  15-22.  geboren.  Hy 
deed  het  gedachte  bedyken ;  zie  op  BEYER- 
LANDT ;  trok  met  Keizer  Karei  de  V.  naar  Barbarijen., 

in  't  jaar  15-41.  en  quam,  na  veele  ongelukkige  bejegenin- 
gen ^ter  zee,  over  Corftca  en  Genua.,  door  Italtên  en  Lotha- 

ringen., weer  in  't  Vaderlandt:  zyn  GeflachtregiÜer  is  ten 
deele  hier  boven  verhaalt;  de  volle  Lyft  kan  men  h'^  Goud- 

hoven, en  S.  van  Leeuwen  vinden  :  ook  is  alreedts  aange- 
wezen, hoe  hy  door  de  doodt  van  zynen  broeder  Karei 

Erfgenaam  wierd  van  alle  deszelfs  Heerlykheden  en  goe- 
deren. In  't  jaar  if44.  nam  hy  ter  Gemalinne  Sahina,  van 

Beyeren  ,  dochter  van  Paltsgrave  Jan, Grave  \3.nSpanheim, 
Zufter  van /r^^er/'^,  n^derhunt  Paltzgrave  KeurvorJ}.  Op 
zyne  bruiloft  te  Spiers  waren  perfoonlyk  tegenwoordig 
Keizer  Karei  de  F.  met  zynen  broeder  Ferdinand,  toen  Ko- 

ning van  Hongarijen  ,  en  naderhant  cok  Keizer  ;  nevens 
Aartshertog  Maxir/siliaan, zoon  van  Ferdinand,  mede  Keizer 
geworden ; alle  de Keurvorften, nevens  veele  andere Prinf- 
ftn.  In  het  jaar  1546.  wierd  hy  te  Utrecht  Ridder  van  't 
gulde  Vlies:  hy  vergezelfchapte Prins  Philips  van  Spanjen  in 
alle  de  Steden  van  Nederlandt ,  toen  hy  daar  als  toeko- 

mende Heer  gehuldigt  wierd.  Jn't  jaar  15-^.  was  hy  met 
Keizer  Karei  in  d-at  ongelukkig  beleg  voor  Mets  ;  trok  in 
't  jaar  i5'5'4.  naar  Engelandt,  om  den  handel  van  't  huwe- 
lyk  tulTchen Koning i-'/5'/7«)>/  den II van  Spanjen,  met  de  Ko- 
ninginne  Maria  van  Engelandt  by  te  woonen.  In  het  jaar 
15-5-7.  bevondt  hy  zich  in  den  vermaarden  flagvan  S.  Qumtyn 
in  Vrankryk,  en  was  wel  de  voornaamlte  aanvoerder,  be- 
leider,  en  't  grootfte  werktuig  der  overwinninge,  die  Koning 
Philips  daar  bevocht  op  de  Franfchen.  In  het  volgende  jaar 
floeg  hy  de  Franfchen  nochmaals  by  Grevelingen  in  een 
veldtflag.  In  't  jaar  15-5-9.  g'"g  naar  Parys,  en  onder- 

trouwde daar,  in  den  naam  van  Koning  P^'/?/?/,  de  dochter van  Frankryk.  Koning  Philips  ,  uit  de  Nederlanden  naar 
Spanjen  vertrekkende  ,  bleef  Lamoraal  Stadthouder  van 
f/laandet^en  en  Artoys.  In  den  tydt  dat  de  Nederlandtfche 
Provintiën,  wegens  de  verbreekingeder  Privilegiën, 't  in- 

voeren der  Inquifitie,  niew^e  Biffchoppen ,  enz.  vol  beroer- 
ten waren,  is  hy,  op  begeerte  der  tlertoginne  van  Parma, 

Gouvernante  der  Nederlanden  ,  naar  Spanjen  getrokken, 
om  zyne  Majefteit  den  elendigen  en  zeer  gevaariyken 
(laat  dezer  Nederlanden  voor  te  draagen.  Hy  wierd  van 
Philips  eerlyk  genoeg  ontfangen,  doch  valshartig:  wanthy 
was  alreeds  op  hem  misnoegt  ,  onaangezien  zyne  groote 
dienden,  omdat  \\\ ,  {Lamoraal)  \.oen¥^on\n^PhHips  uit  de 
Nederlanden  naar  Spanjen  voer  ,  nevens  de  Prins  van 

Oranje  (14'^illem)  het  bevel  hadde  geweigert  over  de  Spaan- 
fche  foldaaten,  die  de  Koning  op  zyn  vertrek  in  deze  Pro- 

vintiën wilde  laaten  blyven,  tegen  's  Landts  privilegiën, 
enz.  Ook  had  hy ,  nevens  dc  gemelde  Prins,  en  de  Grave  van 
Hoorn,  in  brieven  aan  zyne  Majefteit  geklaagt,  over  de 

quaade  gangen  van  den  Kardinaal  Granvelle , lemens' 
voorrechten  ürydig ;  verzoekende  ontflaginge,  en  verlof 
om  niet  langer  te  mogen  verfchynen  in  den  Raadt ,  daar 
Granvelle  alles  naar  zynen  wil  bedelde.  Na  dat  Lamo- 

raal den  quaaden  en  inwendigen  ftaat  deezer  Provintiën 
aan  Philips  vertoont  hadde,  wierd  hy  met  eene  ydele  hoop 
weer  naar  de  Nederlanden  afgevaardigt :  want  nauwelyks 
was  hy  te  rugge  gekomen,  of  men  vernam  uit  onderfchep- 
te  brieven,  van  Spanjen  herwaarts  aan  de  Landt voogdefTe  , 
de  Hertoginne  van  Parma,  gezonden;  dat  de  voornaamlle 
Neêrlandtfche  Edelen  alreeds  ter  doodt  gedoemt  ;  de 
oude  Privilegiën  verbeurt  verklaart  ;  de  Voorftanders  der 
voorrechten,  om  't  dulden  der Onroomfchen ,  als  anders, 
te  vuur  en  zwaardt  veroordeelt  waren.  Daar  op  werdt 
eene  vergaderinge  te  Dendcrmonde  beftemt,  om  te  beraadi- 
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flaan  wat  beft  gedaan  wierde.   Yder  hadt  het  oog  op  den 
(irave  Lamoraal,  als  Zeer  ervaren  in  zaaken  van  oorlog 
en  vrede: maar  hy  verklaarde  den  Koning  getrouw  te  wil- 

len blyven  ,  en  te  gchoorzaamen  in  alles  wat  hy  mogte voorneemen.    Voorts  oordeelde  hy,  dat  men  door  zachte 
raadtflagen  en  handelingen  's  Konings  gemocdt  mort  on- 

dergaan, en  zoeken  te  vcrmorwen  :  ook,  indien 'er  iet.te 
vooren  gefchiedt  mogte  zyn  ,  zulks  door  niewe  gehoor- 
zaamheit  trachten  te  verbeeteren ,  enz.  De  Landtvoogdes 
dwong  alle  Gouverneurs  der  Nederlandtfche  Provintiën 
en  Steden  te  zwecren;  Dat  zy  voor  Vyanden  zouden  houden^ 
alle  die  Koning  Philips  hun  naamkovdig  zou  maaken  ,  zonder 
lemant  uit  te  Jluiten.    Dit,  als  eene  harde  en  bezwaarlyke 
zaak,  wierd  van  veclen  geweigert  ;  echter  Lamoraal  en 
eenige  anderen  deeden  den  eedt  ;  dien  ook  met  de  daadt 
bekrachtigende,  en  vyandtlyk  handelende,  die  hy  {Lamo- 

raal) te  vooren  hadt  aangenomen  te  befchermen ;  dat  henl 
echter  van  den  fmadeiyken   doodt  geenzins  bcvrydde. 
Noch  in  't  zelfdejaar  quam  de  Hertog  van  Alba,  met  een  zeer 
groot  getal  Spaanjche  Soldaaten,  in  de  Nederlanden.  Prins 
iVi Hem  van  Oranje,  en  andere  Grooten  ,  voorziende  het 
gevaarlyk  onweder,  weeken  by  tydts  het  landt  uit.  Grave 
Lamoraal  van  Egmondt ,  en  Grave  Philips  van  Hoorne  ,  ne-  (j^^," 
vens  andere  voornaame  Heeren  ,  bleeven.    Duc  d'' Alba  „„„'Ji 
lokte  hen  ten  Hove,  en  deedt  hen  ylings  gevangen  nee-  f.ii.  'iA, 
men.    Zy  verzochten , volgens  de  privilegiën  van  't  Gulde  31 
Vlies,  voor  hunne  Mede-Ridders  enEedtgenooten  te  recht  Bo'rNed^ 
gefteit  te  mogen  worden:  maar  't  wierd  geweigert.   Ver-  Oorloge» 
mits  zy  zich  tegen  d'ondraaglyke  bedryven  van  Granvelle  1  B  föl. 
gekant  hadden,  wierd  hun  ten  lafte  gelegt ,  al  wat  fe-  i2.f»4. 

dert  dien  algemeenen  haat  tegen  dien  Prelaat  voorgevallen  ̂ -/"-iM» was.    Hoe  groote,  getrouwe,  en  uitftekende  dienden  zy  '3'« 
Koning  Philips ,  en  Keizer  Karei  gedazn  beidden  ;  hoe  Hoorns-  '?4« 
Cr.tholyk  zy  ook  waren  ,  't  mogt  hen  niet  helpen.   Alba  '^i- 
deed  nen  te  Brujfel  opentlyk  door  den  Beul  het  hooft  af- 
flaan ;  en  de  hoofden  op  itaaken  zetten.    Een  afgryffelyk 
fchoufpel  voor  den  Nederlander!  maar  't  geen  Spanje  geen goedt  heeft  gedaan.    Want  naardien  Koning  Philips  en  liggfff 
Duc  d^  Alb.1  gemeent  hadden  daar  door  alles  zoodanig  in  ni^  fol 
fchrik  te  Hellen, dat  niemant  handt  noch  mondt  meer  zou  51. 
durven  roeren ,  viel  het, in  tegendeel , alles  recht  verkeert  163. 
uit.   Egmondt  wOiS  omtrent  46.  en  Hoorne  fo.  jaaren  oudt,  183. 
toen  zy  beide  op  het  Schavot,  door  handen  van  den  Scherp-  Ponta», 
rechter,  ftorven,  den  5'Junius  15-Ó8.  Egmondt  wierd  teSot-  Celderf. 
tegem,  by  zyne  moeder,  VronvieFranpoife  van  Luxemburg ,  gefchied. 
begraaven.  Hy  liet  na,by  zyne  Gemalinne,  Vrouwe  Sabi-  ̂ -ded, 
na  van  Beyeren,  elf  levende  kinderen  ,  acht  dochters  en/"'  Jif» 
drie  zooncn.    De  dochters  waren  Vrouwe  Leonora  van  ̂ •'^^ 
Egmondt,  getrouwt  aan  Heer  George  van  Hoorne,  Grave 

\  Zin  Hout  kerken  in  Vlaanderen 'fbroeder  van  Heer  Philips  van  '^"''j">'S Hoorne,  Pleere  van  Heeze ,  in  't  jaar  lySo.  te  Quercy  ont-  ^' 
hal  ft ;  Ma  ria  van  Egmondt ,  Nonne  geworden  in  d'  Abdye  rJi"*,^ 
te  Camere  by  Brujjel ;  Franpoife  van  Egmondt,  15-89  onge- 
huuwt  overleden ;  Magdalena  van  Egmondt ,  getrouwt  aan  i„  ̂'q' Heer  Florts  van  Stavelo  ̂ Gmve  \zn  Herlies,  Heer  van  Glayon  jiollKf. 

en  Haveskerk  in  Vlaanderen;  Vrouwe  Maria  Chrijlina,  eerft  y^/,  j^j* Gemalinne  van  Heer  Odoard  van  Bornonville ,  Heere  van  Lceuvj. 
Capres  in  IValfchlandt ;  daar  na  vanHeer  IViller/i  vanLalain,  Bat.  Ut. 
Grave  van  Hoogjhaten;  en  eindelyk  van  Grave  Karei  van  fel.  9^4, 
Mansvelde;  Vrouwe /?»»<3, Nonne  geworden  in  hetClarif-  vUierJ» 
fenKloofter  hyAtrecht,  in  't  jaar  1588;  Vrouwe  Sabina  van  Com. 
Egmondt  ,  Vrouwe  van  Beyerlandt ,  in  het  jaar  15-95".  te  Holl.  ̂ 
Delf  getrouwt  aan  Grave  Georg  (by  Meteren  Everhard)  inPhiU 
van 66/»7i, overleden  zonder  kinderen,  hy  in  het  jaar  1600. 
zy  1614.  binnen  Delf;  eindelyk  Jenne  van  Egmondt  ,  ook 
Nonne  te  Camere  geworden,  daar  na  Priores  in  S.  Eliza- 
beis  Kloofter  te  Brtiffel.    De  drie  zoonen  waren  Philips^ 
Lamoraal,  en  Karei;   zie  de  volgende  Post.  Idem 
dat  de  onruften  eerft  in  de  Nederlanden  ontdaan  waren,  Leeunr. 

delde  Grave  Lamoraal  van  Egmondt  zich  zeer  hevig  aan  te-  il>''d. 
gen  de  Onroomfchen,  en  handelde  zeer  dreng  met  hen:  Go'^dh. 
hy  liep  geheel  Vlaanderen  door  ,  verdreef  de  Predikanten 

overal ,  en  vervolgde  de  Gereformeerden ,  Luterfchen ,  enz.  p"*''"* 
rufteloos  :  de  Steden  ,  daar  ze  meeft  in  gevonden  wier-  • 
den,  bezwaarde  hy  met  Guarnizoenen,  liet 'er  veele  han- 

gen, doodtllaan,  geeftelen ,  enz.  zelfs  liet  hy  Predikanten , 
die  hy  eerd  toegelaaten  hadde,  door  den  drop  en  aan  gal- 

gen om  't  leven  brengen.    Hy  was  van  eene  meer  dan  Rgyj^ 
gemeene  lengte,  wel  in 't  vleefch  ,  en  fterk,  gezwindt  jveVrr/, 
van  gang,  gefpraakzaam,  beleeft,  voorzichtig,  ervaren  ocrlog. 
in  den  oorlog,  en  onvertzaagt  in  den  ftrydt  ;  en  daarom  fol.  4. 
ook  van  Duc  d'Alba  benydt  ,  gehaat ,  en  by  den  Koning 
zwart  gemaakt.    In  den  aanvang  der  Nederlandtfche  be- 

roerten hield  hy  de  ftreng,  tegen  de  praktyken  en  fnoode 
aandagcn  van  Granvelle,  met  de  andere  Grooten  en  Hoo- 
ge  Edelen :  maar  toen  hy  bemerkte  dat  dit  zeer  euvel  by 
Koning  Philips  wierd  opgenomen,  liet  hy  de  ftrenge  los, 
en  veranderde  ,  gelyk  aangewezen  is  ,  van  bedryt.  Als 
Prins  IVillem,  op  d'aankomfte  van  Duc d' Alba,  nzar  D;.itfch' landt  uit  de  Nederlanden  vertrok  ,  daar  Egmondt,  op  zyne 
groote  dienden  fteunende,  wilde  blyven  ;  zei  de  Prins 

('t  gefchiedde  by  IVillebroek)  tegcns  hciii:  Gy  zulf  de  brug- 
Mm 
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TtirUitl-  ~^'*»  VJitar  over  Je  Spa-injaarts  /»  dc  Ned^rlandm  zullen 
Oi>r/Mf >  m-ur  doiir  over  zsuJc ,  zullen  ze  de  brugge  afbreeken. 

Vermits  hy  oii.k-r  dc  'aair/,ienlyk(le  Edelen  ia  cenc  ïcer hoogc  acluingc  lloiit,  moil  hy  uit  den  weg  zyn  gcruimt ; 
ook  alle  anderen  die  ccnigïins  ,  tot  voorllandt  van  's 
Landts  privilei^ien ,  een  wakend  oog  hielden,  en  iets  uit- 

werken konden, hoeRooms-Cathülykïy  ook  anders  mogten 
lyn.  l3e  Franjcbe  Gezant  te  BruJJcl,  die  hem  zag  onthoof- 

den, Ichrcef  aan  zynen  Koning:  Dat  hy  het  hooft  had  zien 
vallen  van  de»  gecuen  ,  wiens  dapperheit  Frankryk  tweemaal 
badde  doe»  beeven;  zinfpeclende  op  de  twee  zwaarcNedcr- 

Pontan.  laagen  der  Franfihe»  by  S.  Quintyn  ,  en  Grevelingen  ,  daar 
Celderf.  Egmondt  wel  de  meefte  eer  in  gegecven  wierd.  Dc  hcvig- 
gtjchiid.  (Ie  Schryvers,  aan  den  Spaanfihea  kant,konnen  niet  nalaa- 
zB.  jol.  teii  inct  lof  van  hem  te  fpreeken;  zelfs  tot  in  zyne  doodt 

toe.  Meerbeek  verhaalt  het  omtrent  aldus:  „Eer  de  Hertog 
„  van  Alba  naar  l^rieslandt  wou  trekken  ,vondt  hy  geraden 
„  dc  Graven  van  Egmondt  en  Hoor»  te  doodcn  ,  om  dc 

„  Spaanfihe  Soldaatcn,  't  hunner  bcwaringe  geltclt,  mede te  konnen  neemen;  hy  decdc  hen  van  Gent  naar  BruJJel 
haaien,  en  3000  gewapende  Spanjaarden  op  de  Merkt 
in  flagorde  Hellen.  Men  v.egt  dat  deGrave  y^w Egmondt., 

^  als  een  kloek  man, zich  niet  verfioegtoen  men  hem  zyn 
„  vonnis  te  kennen  gaf,  alleen  ftoorde  hy  zich.  datmen 
„  hem Ferrader  noemde.  En  daar  van  fpreekende ,  7.eide  by ; 
„  Dat  het  eene  al  te  ftratte  Sententic  was ;  dat  hy  dezelve  niet 
„  verdient  hadde ;  dat  de  groote  dicnftcn ,  aan  zyne  Maje- 
„  Jleit  gedaan,  ccnen  meerderen  loon  waardig  v/aren,  als 
„  zyne  misdaadt  ftrafte;  doch  dat  hy  zich  naar  den  wille 
„  Godts  voegde,  's  Nachts  eer  hy  Itorf  fchreef  hy  eenen 

„  brief  aan  den  iCo«/'»ff- ,  dien  hy  aan  Mart  'tnus  Ruthovius^ 
„  BiJJchop  vanTperen.,zyaQn  laatftcn  Biechtvader, gaf,  waar 

„  in  hy  den  Koning  minnelyk  zyne  Vrouwe  en  kinde- 
„  ren  beval.   Hy  quam  ongebonden  op  het  Schavot,  met 

1  B.  fil. 

Jï./ioi. Jttm^B. fot.  17  i- 

.83. 

ReyJ. 
Jol  30. 

Adr. van 

Mcerb. 
Cr.  Kr. 
d'.r  Ntd 

fol.  164.  " 

» 

EGM  EGU  EïL  EKE  EKI  ELB 

van  daar  in  Hollandt  in  't  jaar  if9j'.  bleef  een  wyle  tydts,',j^^^.  , met  bewilliginge  der  State»  Generaal y  op  zyn  vadcrlyk  erf  j  p  g 
i  Egmondt:  maar,  wegens  de  gedachte  fchuldtbelallinge-,  \i„x^ 
trok  hy  in  't  jaar  i6of.  weCr  naar  Vraukryk  ,  daar  hy  ter  Hifi.tU- Gemalinne  nam  Vrouwe  Maria  de  Pterre  l^ifve ^  des  Her-  franco 
togs  van  Rohaas  Nicht  :  hy  begaf  zich  met  haar  naar  Hene-  />4^.jri, 
gotmeay  daar  hy  van  daan  trok  ,  en  (lorf  te  Brugge  in  't 
jaar  1617  kinderloos.  Zyne  goederen  waren, ter  oorzaake 
als  boven ,  voor  de  fcliuldcn  verkocht :  Hoogwoude  en  Aarts- 

~ene- 

vcr- 

de 
Heerlykheit  van  F  ar  merende  .,\s.oc\iXcxi  de  Staten  van  Hollandt 

in 't  jaar  1Ó17.  Grave  Karei  van  Egr/ioadt^  Prins  van  Ga' 
veren,  Heer  van  Fiennes,  enz.  Ridder  van  het  gulde/^/;>/, 
Stadthpuder  van  Namen,  tradt  in  huwelyk  met  Vrouwe 
Maria  va»  Lents  ̂   Erfdochter  des  Barons  van /faZi/^»)',  in 
Artots ,  weduwe  van  Heer  Antonis  van  Croy  ,  Heere  van 

Croy,  die  hem  baarde  Grave  Loduwyk  van  Egmondt,  in  't 
jaar  tóoo.  Vrouwe  Magdakna  va»  Egmondt, 'm  't  jaar  1Ó13 getrouwt  met  Heer  Karei  van  Ambcrg,  Prins  van  Chimay, 
broeder  des  Hertogs  van  Aarfchot.  Vrouwe  N.  N,  van 

Egmondt,  in  't  jaar  161  ï  geworden  Gemalinne  van  Relnier 
van  Renejje,  Burggrave  van  Montenaken  genoemt.  Grave  ̂ '^'^ , 
van  M^arfufé;  en  dan  noch  Juftr.  Sabina  van  Egmondt  de  ̂'"*^'>' 
jongfte.  Grave  Lodcwyk,  Prins  van  Gavre  ,  Grande  van  'f'  '31 
Spanje»  ,  Ridder  ,  en7.  ,  nam  tot  echtenoote  Margareta^  b  "ji 
dochter  des  Graafs  van  Barlaimont ,  won  by  haar  Philips  f!'^. 
"jan  Egmondt,  Prins,  Grande,  Ridder,  enz.  geboren  te  °" Brujfel,  en  daar  met  groote  plechtigheit  gedoopt :  wierd  i| 

geheven  van  d'(nfante  Ifabelk  Clara  Eugenia, uit  naam  des  )•« 
Konings  van  Spanje»,  als  Gevader.  *  • J£  G  M.  O  N  D  1\  (  N I G  L A A  S  V  AN )  geboortig  van  Gmdèi 
Igmondt,  een  Karmeliter  Monnik,  en  Leeraar  der  Godtge-  itjj 

Z!t  dien 
brief  m 
Uoofts 

Hifi.  fol. 
181. 

Jtiliaan  Romer  0,  Hieronymus  de  Saline,  en  den  Biffchop  \  lcerlhek  te  Leuven.    Hy  heeft  met  Defiderius  Erafmus  ge 

t',««3/'^rf«,in'tzwart  gekleedt, met  eenen  hoedt  op  zyn  ' -  -■'^  /i-i.i   ,.  .    .  . 

hooft,  en  eenen  langen  Nagttabbert  van  zwart Da'maft. Na  eenige  woorden  tegen  den  Bilfchop  gefproken  te 
hebben,  knielde  hy  op  twee  zwarte  fluweele  kufTens : 
dcedt  zyn  gcbedt,  en  zynen  nachttabbert  uit; toen,  dea 
hoedt  afneemende  trok  hy  eene  flaapmuts  over  zyne  eo- 

twift  over  sommige  ftukkeu  en  poinden  der  Religie, leef- 
de noch  in  't  jaar  ipi. 
EGMONDT,  ('tBAILJUUWSCHAP  VAN)  in  ̂ i^^^ 

Hollandt;  daar  onder  hebben  behoort  (volgens  de  verdee-  ulu^A 
linge  van  Hollandt,  in  Bailjuuwfchappen  naar  de  fchilt-ta-  Handv 
len  van  't  jaarj436)  Nork  ,  Hoogwoude  ,  en  Aartsvjoude,  xr.il 

en,  en  zyne  handen  t'zamen  leggende-.  \eTV,'a.chtte  0.':de  Karfpel,  Backom,  IVarmenhuizen,  Haringkarfpel,  Pel- ftl.^ji 

me- 

len flag  ,  die  terftondt  volgde 
delyden  met  dezen  Graaf:  want  hy  was  van  elk  om  zy 

Yder  had  groot 

ne  beleefthcit  bemint  en  geëert;  ja  ook  veele  Spaanfihe  :  jE  G  U  M 

ten.  Huisduinen ,  Purmer landt,  met  de  Stede  Purmerende, 
EGUM,  .SGUM,  een  Dorp  in  Frieslandt;  zie  op 

Cafpar, 
E>!S T'tfc. 

Hij/lor. 
ex  Fr. 
Lanario, 

„  Soldaaten  beweenden  zyne  doodt  met  traancn  ,  ver- 
„  baart  over  dit  ftuk ;  't  welk  de  onrtantva^ige  Fortuin 
„  daar  voor  al  de  wereldt  had  betoogt.  De  Graaf  van 
„  Hoorne  kreeg  ook  den  zeiven  loon.  Ue  hoofden  wier- 
„  den  wat  tydtsop  twee  pylaaren  gertelc  cm  gezien  te  wor- 
„  den,  enz.  Don  FranaJ'cus  Lanarius  ,  in  ïyn  hiftorifch Compendiiim ,  in  het  Italiaanfch  uitgegeeven,  fpreekt  kort 
van  dezen  handel  aldus.  „  Den  1  en  z  Juniui  zyn,  op  bs- 

EiL  A,  dochter  van  Ratbod  den  I,  Koning  der  Friezen.  SchotaP 
De  Saxifche  Schryvers  verhaalen  eendrachtig,  dat  zy  de  Kr.vi 
Gemalinne  geworden  is  van  hunnen  Koning  Edelhard,  Friesl. 
vaderlykenOom  van  den  grooten IV itekind;  (die  metKarel  fol.  58. 
de  Groote  zwaare  oorlogen  gevoert  heeft )  zy  baarde  hem 
Albigo,  eenen  zeer  dapperen  Kapitein  ;  die  met  IVitekind 
tot  net  Chriflen  geloove  gebragt  is. 

EKEST£E:        "    "  ~ 

:  200  heeft  de  vader  van  onze Hif- 

vel  des  Hertogen  van  Alba     Bruffel  21  Edelen  onthooft, '  toriën,  met  zyne  eige  handt,  die  ik  zelf  gezien  hebbe,  aan- 
als  meede  fchuldig  aan  de  rebelly.   Dsn  5-  der  zeiver ' 
maandt  lyn  op  de  groote  Merkt  de  beide  Graven  van 
Egmondt  en  Hoorne  ,   derwaarts  van    Gent  gevoert 

geteekent  dat  van  de  Ouden  gefchrevenls.   Doch  het  is  aerm. 
onzeekcr,  of  zy  daar  mede  hebben  willen  te  kennen  gee-  infer. 

,  ,  ven  een  plaats  aan  de  rivier  de  Ec  ,  of  de  Hofft«de  van  rom,i\ 
geftraft  geworden  op  de  zelve  wyze.    De  doodt  deezer  I  Eko.   Wy  noemen  het  hedendaags  <iE<iEïlièC<l5<!£.  Het  pag.H' 

beide  Heeren  was  den  Nederlanderen  in  't  gemeen  ongc-  j  is  een  Dorp  van  het  Oldampt ,  paaiende  aan  een  ander,  147. 
looflyk  fmertelyk.  De  Keizer  zelf,  gelyk  ook  de  Keur-  dat  ̂ ècccmbe  gcnaamt  wordt;  waar  mede  het  te  zaamen 

de  gedaante  van  geen  verachtelyk  Steedtje  vertoont. 
EKI:  dit  is  een  plaats  boven  den  oever  van  den  Rhyn 

en  andere  Vorflen  des  Ryks ,  hadden  een  zonderling  mi 
haagen  aan  decze  rechtspleegingen  :  waarom  ook  de 

„  Prins  van  Oranje  dies  te  ligter  vergimt  wierd  krygs- 
„  volk  te  mogen  aanneemen.    Op  de  Vredehandelingc  te 
Keulen,  door  den  Keizer  uit  eige  beweegingc,  ter  bemidde- 
linge  van  Spanjen  en  de  Nederlanden,  voorgeftelt,  v/ierd 

B/w<     eene  Medaillie  gezien ,  op  de  doodt  dezer  Graven  zinfpee- 
MedatU.  lende  ;  op  d'  eene  zyde  (tonden  twee  Nederlanders  vech- 
aifi- tende  tegen  twee  Spaanfihen ;  op  d'andere  zyde  ,  de  hoof- 
JO'        den  der  onthalsde  Graven  op  een  ftaak ,  met  deze  woor- 

den Praflat  pugnare  pro  P atria  ïS79-  dat  vs,  beter  te  flryden 
voor  V  Faderlandt :  aan  d'  andere  zyde  Quam  fimulata  pace 
decipi ;  dan  door  eenen  geveinsden  vrede  bedrogen  te  worden. 
EGMONDT,  (PHILIPS  LAMORAAL,  en  KA- 

REL  VAN)  zoons  van  Lamoraal  van  Egmondt,  boven 

gemeldt.  Py&;7//'j, als d' oudfte,  wierd  in  zyn  Vaders plaatze 
Grave  van  Egmondt,  enz.  Ridder  van  't  gulde  Vlies  en 
Stadthouder  van  Philips  zont  hem  \^-Xi.t  Vrankr^^k , 
ter  huipe  van  de  Catholyke  Ligue  ,  tegen  de  Hugenooten  en 
Koning  Henrik  den  IV.  daar  hy  in  den  flag  by  Tvry  ifop. 
ïonder  kinderen  na  te  laaten,  fneuvelde.  Daar  door  qua- 
men  zyne  Hcerlykheden  op  zynen  volgenden  broeder  La- 

moraal.   Hunne  vaders  goederen  waren  door  Duc  d^Alba 
verbeurt  verklaart;  doch  hy  de  Pacificatie  van  Gent  v/ier- 

IGoudh.   den  de  kinderen  weêr  in  't  bezit  gertclt.   Maar  vermits 
indeO.  Philips,  niet  gedachtig  zyns  vaders  fmadigen  doodt,  van 
Holl.Kr.  de  Staten  Generaal  z{gevz\ïen  was  ,  en  zich  in  dienft  van 
fol.  131.  Koning  Philips  begeeven  hadde,  wierden  zyne  in  FJollandt 
Leeuw,   leggende  goederen  aangeflagen,die  zeer  bezwaart  met  fchul- 
Xat.  ill.  den  waren.   Zyn  broeder  Lamoraal,  die  Erfgenaam  was, 
f"^-  953-  had  lang  te  Leuven  ter  rtudie  gelegen:  trok  van  daar  naar 
Em.van  yrankryk  by  Koning  tlenrik  den  IV.  quam  weêt  in  Brabant  j 

ftroom,  van  de  goederen  viinHatto,  die  verbeurt  gemaakt  ,-^,7, 
waren  in  het  jaar  95'3.  tocgelegt  aan  de  Kerke  van 
Utrecht.   Hedendaags  Icit'er  een  Dorp  EK  geheeten,  aan 
den  flinker  kant  van  dc  rivier,  tuffchen  de  ftadt  Rhenen  en  ; 

IVyk  te  Duurflede. 
EKING  A,  een  adelyk  Huis  onder  't  Dorp  IVinfum,  winftn 

gelegen  in  de  Vriefche  Grietenij  Baardcradcel ,  onder  't 
quartier  Weflergoo : .EL  AH  UI  ZEN.  een  der  Dorpen  van  dc  Vriefche  winfm 

Grietenij e  Hemelumer-Oldevaart  en  Noordwoldc ,  in  't  quar- 
tier IVeflerg  0. 

ELBURG,  de  vyfde  en  laatfte  Stadt  det  Veluwfche 

Steeden  ,  onder  't  quartier  van  Arnhem  in  Gelderlandt. 
Het  legt  vier  uuren  van  Harderwyk,  eveJi  zoo  verre  van 

Kampen,  en  byna  in  't  midden  van  deze  beide.  De  oudt- heit  van  deeze  Stadt  is  onzeker  :  maar  ais  men  de  hui- 
zen en  wallen  met  opmerking  beziet,  fchynt  ze  onder  de 

Gelderfche  Steden  als  't  jongde  kindt ,  en  ,  volgens  de 
Gefchiedfchry vers ,  onder  Hertog  IVillemden  L  met  muu- ren  en  verten  voorzien  te  zyn  door  Arendt  van  Boekop, 

Richter,  Amptman  en  Rentmeerter  van  de  Veluwe  ,  in  't 
jaar  139$-.  De  Hertog,  die  de  plaats  om  haare  bequaame 
gelcgentheit  beminde  ,  had  hem  gezegt ,  dat  hy  ze  met  r  ̂  

rtraaten,  bruggen,  merkten,  poorten  en  muuren ,  rtadts- 
wyze,  opmaaken  en  verfieren  zoude; om  hetGarthuis  van  ̂ 4,.  y,; 

den  /pi, 

*  De  verdere  afdalinge  van  dit  doorluchtig  Gedachte ,  my  tot 
noch  toe  onbckent,  kan  ik  hier  niet  ter  neder  ftellen  ,  maar  wc\ 
dat  in  Spanjen  de  laatlte  van  dien  doorluchtigen  Stam  overleden  is, 
naar  ik  meeue ,  aan  de  roode  loop.  R. 

PantM 

Gdderj, 

ge[chit(\ 

1  dttl,\ 
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E  L  B 

den  H.  Geejl,  met  de  wydfte  afgelegene  huizen  in  cenen 

kring  te  betrekken,  beving  Boekop  het  ftcedtjcn  in  t  vier- 
kant, zulker  wyze,  dat 'er  de  beek  midden  doorliep,  de 

twee  poorten  naar  de  buitenweiden  (trekten,  en  de  derde 

naar  de  Zuiderzee  :  hy  rechtte  in  de  kcrkftraat  een  verhe- 

ven gebouw  op,  met  overwelfde  kelders, nu  't Raadthuis, 
met  opgaande  trappen  :  achter  was  een  boomgaart,terzyde 
een  vertrek  als  een  keuken-kamer;recht  daar  tegen  over  fton- 
den  drie  huizen  tot  Paerdeftallen  gefchikt:  vermits  de  burgers 

weinige  in  getal  waren  ,en'er  de  Vorft  menigmaal  quamom 
zich  wat  te  verluftigen  ,  vraagde  die  zynen  Amptman  en 
Rentmeelter,  dienhy  dus  bezig  vondt,  op  wiens  koften  hy 
dit  werk  aanving?  iSoehp  antwoordde, op  de  beurs  en  tot 

gemak  van  mynen  genadiglten  Heere.  Het  antwoordt  be- 
haagde den  Vorft  zoo  wel,  dat  hy  hem  de  gedachte  hui- 

zen, en  tegelyk  den  zilveren  beeker  daar  hy  uit  dronk 
vereerde.    Boekop  daar  tegen  fchonk  aan  den  Vorft  een 

Felitwfih  Paerdt  ,  dat  een  Hert ,  van  de  Brakken  opge- 
fpoort,door  zynen  fnelten  loop  achterhaalen  kon.Boekops 
oudfte  zoon  is  geweeft  Droflaart  van  Harderwyk ,  dniT  na  van 
Hattem.  Omtrent  des  naams  oorfprongk  van  Elburg  wordt 

vry  wat  gehafpelt.  Geleerden  zyn'er  die  den  naam  af  haa- ien willen  van  Jilius  Gracilts  ,  eenen  Romeinfchen  Legaat 
I3evelhebber  over  Nederlandt  ten  tyde  van  Nero ,  als 

Ailius  Burgt  ,  Edelen,  of  Eêlen  Burgt,  om  dat 'er  zich  vee- Ie  Edelen  onthielden  ;  of  wel ,  omdat  het  gebouwt  zou  zyn  | 
op  eenen  Polder  d'  Elle  of  El  geheeten,  en  daar  van  den  | 
naam  van  Elburg,  gekregen  heeft.    Valkenier  houdt  Elburg  1 
voor  eene  Grensfterkte  der  Romeinen,  (naar  vermoeden  j  j 
van  hen  gefticht,  en  Alifo-bnrgt  ̂ enzzmx ,  maar  hy  bekent  j 
dat 'er  weinig  blyk  van  is.   Tacitus  fpreekt  ook  van  een  i 
/llifo  Caflellum,  dat  echter  dit  Elburg  wel  zou  konnen  ge-  ] 
weeft  zyn  :  de  Lezer  neeme  de  keure.    Elburg  legt  viak 
aan  ftrandt  van  de  Zuiderzee,  aleens  z\% Hardervjyk,  en  is 
de  tweede  Zeeftadt  van  Gelderlandt,  genoegzaam  van  leef-  ! 
togt  voorzien,  inzonderheit  van  vifch  en  wilde  eei.dtvo-J 
gels,  die  met  menigten  in  de  daar  omtrent  zynde  kooijen 
gevangen  worden.  Het  heeft  boven  dat  zeer  goede,  vette,  | 
en  daar  door  fchoone,en  vruchtbaare  bouw- en  weilanden. 
In  het  jaar  1480.  ten  tyde  éM Elburg  onder  het  gebiedt  van  j 
Maxirntltaan  van  Oojlenryk  ftont  ,  hebben  die  van  Zutphen, 
door  Ltnteloo  aangevoert,  de  Stadt  by  nacht  overrompelt, 
de  inwoonders  gevangen  genomen,  en  op  groot  rantloen 
geftelt.    In  het  jaar  i  ƒ21.  wierd  by  deze  tladt  die  bloedige  . 
flag  tuflchen  de  Overyjfelfchen  en  Hertog  Karei  van  Gelder 
gellagen,  in  het  dorp  Aperloe,  dxi'c  Hertog  Karei  de.  zege  be-  i 
vocht,  ten  deele  door  het  toedoen  en  de  hulpe  der  Elbur- 
geren  Zeven  jaaren  daar  na  heeft  £/^«r^,  onder  of  in  den  ! 
oorlog  tuflchen  Keizer  Karei  den  V.  en  gemelden  Hertog, 
zich  aan  den  Keizer  overgegeeven ,  die  daar  een  Blokhuis 
liet  maaken.  Geduurende  den  oorlog  tuflchen  Spanjen  en 
dtn  Staat  \s  Elburg ,  da.n  aan  de  Staatfchen,  dan  weer  aan  de 
Spaanfchen  overgtgaan,  doch  eindelyk  aan  den  Staat  gebleven. 
In  den  oorlog  van  den  Staat  tegen  de  Franfchen ,em.  1672. 
was  in  deze  Stadt  niet  een  eenige  foldaat,  geene  amuni-  i 
tie,noch  iet  tot  verweering.  Deganfche  verfterking  beftont 
alleen  in  vier  bolwerken ,  t'eenemaal  vervallen ,  en  eene  on- ! 
diepe  graft.  Eenquaadwillig  burger  had  alles  bekent  gemaakt ! 
aan  Hautyn,  een  barbiers  zoon  vznlVyk,  in  dienft  van  den  ' 
Biffchop va^i Munfler, enOvciile  van  hem  gemaakt; die  zich  j 
met  600  Ruiters  en  Dragonders  op  weg  begaf,  en  den  9  O. 
of  19  N.  Styl  van  de  maandt  Junius,  voor  de  Poort  van 
de  ftadt  verfcheen.  Die  van  binnen  waren  buiten  ftaat  van 
eenige  tegenweer  ;  traden  derhalven  tot  een  verdrag,  en 
gaven  de  Stadt  over, onder  beding  van  vrye ocfeninge  van 
religie ,  en  behoudt  van  ly  f  en  goedt ;  ook  dat  die  wilden ,  bin- 

nen een  half  jaar,  vry ,  met  al  dat  ze  hadden ,  zouden  mogen 
vertrekken:  de Magiftraat  zou  in  haare  ampten  blyven,  en 
de  ftadts  inkomften  in  dien  ftaat  daar  ze  in  waren.  Maar 

terftont  dwongen  de  Biffchopfchen d^ Elburgers ,beh2.\ven  koft 
en  drank  voor  de  Bezettinge ,  groote  gcldtfommen  af.  De 
Dorpen  Oudebroek  ,  Epe  ,   Heerde  ,   en  Minfpeet  wierden 
gcbrandtfchat  :  ook  wierd  den  om-  en  ingezetenen,  die 
binnen  Elburg  goederen  gevlucht  ,  of  geburgen  hadden, 
veel  geldt  afgeperft,  om  hunne  goederen  weer  te  mogen 
krygen,  fchoon  ze  by  verdrag  vry  bedongen  waren.  Toen 
nu  de  Franjchen de  jaaren  1673  en  1674, alle  hunne  ver- 

overingen in  de  Nederlanden,  immers  zoo  fpoedig  als  zy 
die  in  gekregen  hadden,  moften  verlaaten , trok  devyandt 
ook  mlM  Elburg : m^.ix  de  burgery  van  dit  fteedtjen  ,  alreeds , 
onder  hun  acntien-maandig  verblyf,  elendig  uitgemergelt, 
moft  echter  voor  hunnen  uittogt  noch  12000  guldens  tot 
brandfchat  opbrengen.    Hier  voor  is  gezegt,  dat  gemelde 
Hautyn  de  ftadt  Elburg  wel  wegens  den  Btjjchop  van  Mun- 
yïer  ingenomen  hadde,  en  met  Bilfchoplyke  foldatery  be- 

zet ;  maar  eenige  dagen  daar  na  quam  de  Hertog  van 
Luxemburg ,  met  eenige  Franfche  Bevelhebbers ,  daar  binnen  ; 
hy  deed  aanftondts  de  BiJJchopfen  vertrekken  ,  en  hen  een 
deel  van  hunnen  roof  overgeeven :  dat  gedaan  hebbende, 
reedt  Luxemburg  wéér  weg  ,  en  gaf  bevel  aan  de  Magi- 

ftraat,  dat  zy  den  Marcjuis  de  Chamilly ,  in  alles  dat  hy  hun 
beveelen  en  ordinecreu  zou,  hadden  te  gehoorzaainen :  de 

^ema , 

I  deel 

^fl.fol. 

303. 
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ELB  ELC  ELD  ELE  27$ 
Marquis  quam 'er  den  10  JuÜus  N.  ftyl  binnen,  en  rechtte een  niew  verdrag  met  de  Magiftraat  op,  aangaande  het 
onderhouden  van  de /ri?«/ï^e  Bezettinge  met  fpys  en  drank, 
zulker  wyze  ,  dat  ze  yder  dag  in  de  eerfte  maandt  daar  l<^em 
voor  35-  Ryksdaalders  betaalen  zouden  ;  daar  na  in  de  ̂^i'^eri. 
tweede  maandt  daaglyks  15-  Ryksdaalders;  des  zouden  de  P-  s66. 
Dorpen  Oudebroek  en  Doornfpyk  hunne  fchattingen  en  tri- 

buiten ,  van  wat  naam  die  wezen  mogten  ,  alleen  aan  de  '^^'"^"Jg 
ftadt  Elburg  opbrengen,  en  voorts  gevrydt  zyn  en  blyven  "Z'-^"" van  alle  laften,  contributiën,  en  afperffingen;  was  gete- 
kent  r,  Julius  1672.  binnen  Elburg:  Le  Marquis  de  Chamilly. 
Maar  de  Franfihen  hielden  het  beding  alzoo  weinig  als 
de  Munflerjchen  gedaan  hadden:  want  korts  daar  na  witrd 
deze  Stadt,  nevens  andere  fteden  op  de /^e/zï'zv? ,  aangezegt , 
hunne  Gecommitteerden  op  den  Quartierdag  te  Arnhem  te  idem 
zenden  :  en  Elburg,  moft  boven  't  verdrag,  noch  het  aan-  Valken, 
deel  in  den  zeer  grooten  eifch  der  Franfchen  over  de  gan-  ibid, 
fche  Provintie  van  Gelderlandt  draagen  ;  beloopende  voor 
de  Stadt  30C0  guldens. 
ELCKÉR2ËE ,  een  Zeeuwfch  Dorp  en  Heerlykheit  op  Small. 

hei  E\\?indt  Schouwen ,  redelyk  groot ;  en  al  eenen  langen  groote 
tydt  bezeten  geweeft  van  de  Éamilie  van  delVitte,  zich  Zeeuvjf. 
fchryvende  de  IVitte  van  Elckcrzee.    De  Heer  dezer  Heer-  f^ronyk 
lykheit  was ,  omtrent  het  jaar  1095-.  Comelis  delVttte,  Heer  M  6j>j. 
in  Ellemeet ,  Superintendent  over  't  geheele  Eilandt  Schou- 

wen, Burg,  en  IVefilandt,  welk  ampt  hy  bedient  heeft  fe- 
dert  het  jaar  1667.    't  Heeft  Kerk  en  Predikant  ,  ftaande onder  het  Claflis  van  Schouwen. 
ELDEN,  een  Gelderfch  Dorp  in  de  Overbetuwe.    Toen  Houvt 

in 't  jaar  15-47.  over  ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  Handv. 
fchattinge  van7j-ooo  guldens  was  geftelt,  wierd  het  quar-  Kron-^k 
tier  van  Niewmeegen,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vor-  ideel, 
ftendom,  in  die  fom  gefchat  op  24342  guldens  ;  daar  toe  foL  79. 
moft  de  Overbetuwe  ( eene  der  zes  verdeelingen  van  'f  Nlew- 
meegfch  quartier  )  3896  guldens  opbrengen  ;  welke  omgella- 
gen  over  de  24  of  25-  Dorpen  der  Overbetuwe  ,  quam  hel 
dorp  Elden  op  ib2  guldens  3  ftuivers  4'  penn.  te  ftaan. 
ELEMPT,  eene  Heerlykheit  en  Erfampt  'm  Gelder- landt,ondet  het  quartier  van  lioermonde;  zie  op  ELMPT. 
ELEONORA,  zufter  van  Eduard  den  IH.  Koning  van  q  jj^rr 

Engelandt ;  tweede  Gemalinne  van  Reinald  van  NaU'auw, laatfte  Graave,  en  eerfte  Hertog  van  Gelder  ;  zy  trouwde  Gelria 
aan  hem  omtrent  het  jaar  1332.  was  opdruiftig  en  gezwol-  /»  Reyn. 
len  van  aangezicht.    Eenige  quaadtaardige  Hovelingen  11. 
maakten  Reinald  wys  dat  zy  Melaats  was.   Hy  deed  haar 
daarom  ganfch  afgezonden  van  zich  wuonen  ,  dat  haar 
niet  weinig  verdroot.  Op  zekeren  tydt  nam  zy  beide  haa- 

re jonge  zoonen,  Eduard  en  Reinoud,  by  de  handt,  deedt 
over  haar  bloote  lichaam  een  hemdt  van  de  allerfynfte  zy- 
de,en  een  tabbert  over  't  hemdt: dus  toegeftelt, verfcheea 
zy  op  het  Hof  te  Niewmeegen ,  daar  de  Staaten  des  Landts 
by  Reinald  vergadert  waren ;  zy  liet  hemdt  en  tabbert  tot 
op  de  fchaamte  toe  nedervallen,  en  zei  in  de  volle  ver- 
gaderinge  ,  met  traanen  in  de  oogen,  tege  .s  haren  man; 
„  Myn  Heer,  ik  ben  hier  gekomen  om  ootmoediglyk  te 
„  begeeren ,  dat  kenniflfe  genomen  moge  worden  van  de 

„  geftalte  myns  lichaams,  of 'er  eenige  befmettinge  aan 
„  is;  dan  of  ik  zoo  gaaf  en  frifch  ben,  als  eenige  Vrouws- 
„  perfoon  zyn  mag.    Hier  ftaan  onze  kinderen  ;  zulke  Pontan. 
„  vruchten  hadden  wy  in  meerder  getal  konnen  hebben,  Gelder/. 
,,  indien  booze  tongen  hun  vergif  niet  uitgefpogen  had- 

„  den.    MiflTchien  zal 'er  een  tydt  verfchynen  (wanneer  '^'^^'^j 
„  't  Vorftelyk  zaadt  met  deeze  twee  fpruiten  uitgeftorven  f'^'  *^9* 
,,  zal  zyn  )  dat  men  onze  fcheidinge  zal  beklaagen.  Her- 

tog Reinald  zag  nu  met  berouw  het  bedrog  van  anderen , 
en  zyne  lichtgelovigheit;  alle  de  Heeren  ftonden  verwon- 

dert ;  en  de  profecye  van  Eleonora  is  niet  onvervult  geble- 
ven, vermits  haar  tweede  zoon  Eduard  de  laatfte  was  uit 

den  mannelyken  ftam  \n  Gelderlandt,  De  koningklyke  Vor- 
ftlnne  Eleonora  heeft  elf  jaaren  na  haaren  echtgenoot,  Her- 

tog Reinoud ,  in  eenen  kuilFchen  weduwlyken  ftaat  ge- 
leeft  ;zy  ftorf  in  het  jaar  I^SS-     niet  (als  zommige  fchry- 
ven )  in  'j  Graven-dal ,  nevens  haaren  man  ,   maar  te 
Deventer  in  't  Minrebroederen  Kloofter,  voor  het  groot 
Autaar,  ondereenen  zark  van  Marmer  fteen,  begraaven ; 
welk  Kloofter  van  haar  gefticht  was.  Op  haar  doodtbedde  idem 
maakte  zy  alle  hare  gereede  goederen  ,  ringen  ,  en  zyde  ibid 
gewaaden  aan  S,  IValburgs-kerk.    Onder  meer  andere  ge-  fol.  140* 
bouwen  van  haar  doen  ftichten,  fchryftmen  haar  ook  toe 
het  bouwen  van  het  zeer  vermaaklyk,  en,  te  dien  tyde, 
onwinbaar  Rofendaal,  dat  by  haar  overlyden  noch  niet  vol- tooit was. 

E  L  E  T  H  A  is  een  Dorp  in  Drenth ,  naaft  aan  Gronin-  Alting 
gen,  hebbende  een  Gerichtfchout  met  een  fterk  Slot,  be-  not, 
hoorende  aan  een  aanzienlyk  Geflacht  ,  het  welk  ik  be-  Gerrrt, 
vonden  heb  dat  de  geflachtnaam  van L»<fo^^  gehadt  heeft:  infer. 
Die,  dewylze  van  de  partye  der  Gelikons  waren,  (volgens  Tem.iu 
't  verhaal  van  Mf«fo)  eerft  in  het  jaar  125-1  van  de  Groneber-  fol.  Al* 
gers  hebben  moeten  uitftaan  het  verbranden  van  het  Dorp, 
daar  na  in  het  jaar  125-6.  de  verwoeftinf?  van  het  Slot. 
Meneo  noemt  het  ELETH  A ,  daar  wy  het  EELDE  noemen , 
om  dat  de  TH  in  dien  tydt  voor  een  D  gebruikt  wierd. 
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Wlnfim. 

Oerm. 

Ini'er, l'iin.  2. 

fil.  57. 

MSmtt. 
Infcr. 
ƒ  IV.  5. 
Grut. 
Infcrip. 

M- 

CCLI
V. 

cr 
CCLIX. 

\Ahing 

Kot. 
Cerm. 
Jnf.P.Z 
f»g'  47 

Ueda  in 
Willebr. 

Zie  S.  de Vries , 

algem, 
Hiftor. 
Gedenk- boek fol. 

310. 

930. 

17<5  ELI 

E  L I N  G  A ,  een  Staate  of  adclyk  Huls  in  't  Dorp  Sex- 

bierum ,  ouder  de  l/riej'che  Grictcnije  BarraJeel,  iu  't  quar- 
ticr  l4'eJiergoo. E  L  I  N  U  M.  Decïe  naam  vindtmcn  alleen  op  eenige 

pcnnin;;kjens  ,  die  ik  op  Dorejladtum  hier  boven  gezegt 

hebbe  dac  hy  Toorburg  gevonden  lyn.  Ueda  en  Jhhiiis  getui- 

gen, dat  zy  in  het  dorp  roorburg  geilen  hebben  dc  over- 
blyüelen, ruïnen,  en  onderaardtlche  nuiragiën  van  eenen 
zeer  grooten  omtrek, die  de  gemeene  praat  der  menfchen, 
met  verdichtzelen  vermengt,  door  overleveringe verbreidt 
heeft,  dat  van  het  Kalleel  ELIN  U  M  zouden  zyn:  van 
welk  Kalleel  Hcda  zegt, dat  Kchcr Aurelianus  de  Üichtcr  is 

geweelljdeze  gilfnige  opmakende  uit  eenige  penningkjens 
daar  ter  plaatze  gevonden,  waarop  men  het  oplchrift  van 
AURELIANlfS  leert:  daar  het  echter  overvloedig  blykt 

uit  Tap iJ'cMs ,  d^t /lurelianus ,  nadat  hy  Overftej's  gewccÜ van  de  zesde  GaUifche  Keurbende  ,  nooit  weer  in  deeze 

plaatzen  gekomen  is ;  waar  uit  ik  vermoeden  heb  eekre- 
gen, dat  op  deze  penningen  niet  gellaan  heeft  AURE- 
LIA N I ,  maar  A  U  R  E  L I  A  N  T-  dat  is ,  van  AureUus 

Antoninus;  van  welken  Keizer  ook  uitdrukkelyk  gewag 
maakt  deMylfteen,  die, vier  uuren  gaans  van  yoorbterg^hy 
het  dorp  iBonflet  gevonden  is.  Want  het  heeft  ligtelyk 
konncn  gebeuren  dat  eenige  letters  ,  namelyk  de  lange  I 
en  de  T,  wat  uitgcfleeten ,  en  alle  de  overige  geheel  uitge- 

gaan zynde,  (dewyl  van  dezelve  ganfch  geen  gewag  ge- 
maakt wordt)  men  het  opfchrift  niet  wel  anders  heeft 

konnen  leezen  als  AURELIANI.  Want  na  dat  Marcus 
Aureltus  van  Antoninus  Pitts  voor  zoon  aangenomen  is, 
heeft  hy  den  naam  \anAKtoni»us^  ja  dat  meer  is,  dien  van 

y£/;*x  by  den  zynen  gevoegt:  gelyk  Antoninus  dien  van  zy- 
nen  Vader,  iELIUi)  HADRlANUS,  die  hem  aangeno- men hadde.  Het  is  derhalven  veel  waarfchynlyker,  dat 
Keizer  Marcus  het  Merkt-vlek  van  Hadrianus  ter  eere  zyns 
Vaders  en  Grootvaders  vergroot  heeft,  en  het  zelve  naar 
den  Geflachtnaam  van  JEL.  HADRIANUS  ook  den 
naam  van  iELIUM  gegeeven  heeft;  als  dat  zulks  gedaan 
is  van  Keizer  Auretianus ,  wien  Hadrianus  en  Antoninus  noch 

goedt  noch  quaadt  gedaan  hadden.  En  het  moet  nie- 
mant  vreemt  dunken  dat  de  Naam  en  Toenaam  ,  in  dus- 

danige benaamingen ,  te  faamen  gepaart  gaan  :  want  ge- 
lyk Trajanus  de  Legerplaats,  de  Keurbende,  en  Volkplan- 
ting (Colonia)  lang  van  te  vooren  ULPIA  TRAIaNA 

heeft  laten  noemen;  alzoo  heeft  Keizer  Marcus  dit  Merkt- 
vlck  FORUM  ^LIUM  ADRIANUM  genoemt; 
waar  van  de  ftempelfnyder  des  pennings  E  L  I  N  U  M 
heeft  gemaakt.  Hier  uit  nu  meene  ik  dat  niet  weinig 
licht  zal  trekken ,  het  geene  wy  op  lyne  plaatze  van  het 
FORUM  ADRIANl  zullen  zeggen. 

E  L  I S  TA ,  ( ELST )  is  een  aanzienlyke  Hofftede  van 
den  eerden  rang  in  het  Landtfchap  Bathua,  (de  Betuwe) 
welke  Keizer  Henrik  dc  II.  weleer  tot  een  huisvefting  voor 
zich  en  zyn  Hofgezin  verkoren  heeft  ;  gelyk  zulks  blykt 
uit  zyne  Handtveft  van  den  jaare  1003.  De  Grootvader 
van  Karei  den  Grooten  heeft  dezelve  gefchonken  aan  de  Kerke 
van  Utrecht ,  in  het  zesde  jaar  van  Koning  üiderich,  dat 
is,  in  het  jaar  722  na  de  geboorte  van  Chnfius.  De  zelve 
heeft  ook  den  naam  van  Marithaime  gehadt,  na  een  zeker 

Slot  daar  omtrent  gelegen.  Als 'er  naderhant  eene  verwif- 
feling  wierd  gemaakt,  tuffchen  den  Biflchop  van  Utrecht 
en  den  Graaf  van  Gelder.,  van  plaatzen,  die  de  een  in  des 
anders  landt  hadde,  is  deze  plaats,  in  den  jaare  1225-.  ook 
tot  deGelderfihen  overgegaan.  De  zelve  behoudt  den  naam 
van  ELST,  leggende  in  het  midden  tuffchen  Niewmee- 
gen  en  Arnhem. 
ELISTE,  een  Dorp  met  een  Slot  onder  Gelderlandt 

in  de  Betuwe:,  zie  op  ELST. 
ELIZABETH,  dochter  van  Jakob  den  I.  Koning  van 

Engelandt,  Schot  landt,  en  Tr  landt  ,  gehuuwt  aan  Frederik, 
Paltsgrave  Keurvorjl  aan  den  Rhyn, heide  gekroont  Koning 
enKoninginne  va.n Boheemen:  doch  ook  beide, na  den  on- 
gelukkigen  Veldtflag  by  Praag,  genoodtzaakt  het  Ryk  te 
verlaaten.  Zy  namen  hunnen  toevlucht  tot  den  Vereenig- 
den  Staat,  daar  zy  ook  ftaatelyk  ontfangen  en  onderhou- 

den zyn.  Zy  was  van  een  veel  manhaftiger  gemoedt  dan 
haar  Vader  Jakob;  ook  dan  haar  man  de  Paltsgrave  Keur- 
vorji,  die  de  Boheernfche  kroon,  waar  toe  hy  door  de  Sten- 

den verkoren  was ,  niet  aangenomen  zou  hebben,  te  ge- 
moet  ziende  de  gevolgde  zwarigheden  ;  indien  niet  zom- 
mige  Vorften,  en  inzonderheit  zyne  Gemalinne£//?;<?/^e/^, 
hem  daar  toe  ernftig  aangeport  hadden.  Zy  hem  zoo 
traag  en  beklemt  ziende,  om  tot  befluit  te  komen,  liet 
ïich  hooren ;  Hoe  danl  hebt  gy  een  Konings  dochter  ten  huwe- 
iyk  durven  verzoeken ,  en  durven  bejlaajien ,  en  durft  gy  nu  geen 
konings  Kroon ,  die  U  huis  gebragt  wordt ,  aanvaarden  ?  Zy 
beide  uit  den  Palts  naar  Boheemen  vertrokken  ,  en  zich  te 
IValdfeJfel  bevindende  ,  quamen  de  Gezanten  der  Bohcern- 
fche-,  Silefifche,  en  Moravifche  Stenden  hen  daar  verwel- 

komen: in  gefprek  getreeden ,  bedankten  zy  de  niewe  Ko- 
ninginne  zeer  ,  dat  zy  haren  Heer  en  Gemaal  had  helpen 
bewecgen  tot  het  aannecmcn  der  wettige  hem  aangebode 
Kroone.  Daar  op  zy  ia  de  Franfche  taaie  ( insgelyks  van  dc 
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Gedeputeerden  gefproken)  antwoordde:  „  Dat  ik  gedaan 
„  hebbe  ter  eere  van  Godt ,  en  tot  welftantder  Frotellantfc 
„  Religie, is  van  my  met  eene  goede  meeninge  gefchiedt, 
,,  ook  wil  ik  het  in  het  toekomende  aan  myne  goede 
„  genegentheit  en  wille  niet  laaten  ontbreeken ,  daarop 
„  mogen  dc  Stenden  zich  geruft  verlaaten.  Te Pr<a<jg geko- 

men wicrd  zy  (  nevens  haren  man)  den  28  Odober  1619, 
hy  den  2^ dezer  maandt,  O.  Styl ,  gekroont.  Aan  haar  wier- 
den  groote  gefchenken  van  dc Boheemfche  Stenden, op  haa- 
ren  geboortedag,  gedaan;  de  voornaamÜe  Burgervrou- 

wen van  Praag  quamen  met  aanzienlyke  vereeringen  by 
haar,  daar  onder  eene  koilelyke  Kinderwieg  van  ehben- 
hout,  heilagen  met  zilvere  vergulde  nagelen ,  rykelyk  met 
cedele  gcÜeenten  bezet,  en  daar  by  een  kiftjen  met  zeer 
koftelyk  kindergocdt.  Haaft  daar  op  volgde  de  ongeluk- 

kige nederlaag  ,  en  de  gedachte  hunner  beider  vlucht  uit 
Boheemen.  Toen  Palts-Gravc  Frederik  haar  ten  huwelyk 
verzocht, liet  ook  de  Koning  vanSpanjen  het  zelfde  doen  : 
Eenige  Grooten  rieden  haar  liever  eenen  Koning,  dan  ee- 

nen Paltsgrave  te  trouwen  :  „  By  den  Koning  zou  zy  Ko- 

,,  ninginne  zjn  en  blyven  ;  by  den  anderen  alleen  Palts- 
„  gravinne:  Zy  gaf  hen  tot  antwoordt  ;  liever  wilde  zy 
„  eene  vrye  Vorllinne  in  Duitfehlandt ,  dan  eene  Slavinne 
„  in  Spanjen  zyn.  Hare  zinfpreuk  was:  Myn gemoedt  blyft 
onbeweeglyk.  Zy  heeft  het  verlies  harer  Staaten  en  goede- 

ren geduldig  gedraagen, ook haareBallingfchap kloekmoe- 
dig doorgeftaan :  was  eene  vruchtbaare  moeder  ,  als  die 

haren  man  acht  toonenenvyf  dochteren  heeft  gebaart,  drie 
te  Heydelberg  in  den  Palts  ,Fredrik  Hendrik,  dew  l  Januarius 
1614.  O.  St.  overleden  den  7  Januarius  1629.  Karei  Frede- 

rik, den  22  December  1617.  na  de  14'^ejlfaalfche  Vrede  acht- 
fte  Keurvorjl  gew orden  ■,Elizabeth,  den  26  December  1618. 
Eenen  te  Praag  in  Bohemen,  namelyk  Prins  Robert, den  17 
December  1619.  Eenen  te  Cujlrin  ,in  \  Br andenburgs- landt , 
Maurits,  den  6  Januarius  1620.  Eindelyk  acht  in  Hollandt, 
zïs  Louifa  Hollandina ,  den  18  April  1Ó22  ;  Lodewyk  ,  den 
21  Auguftus  1623;  Eduard,  den  6  Oétober  1624;  Henriet- 
te,  den  7  Julius  l626;  Phtlippus,  den  26  September  1627, 
en  overleden  den  24  Januarius  1631  ;  Charlotte  ,  den  19 
Decemlier  1628;  Soph:a,  den  13  Oélober  1630;  Gujlavus, 
den  4  Januarius  1632.  Buiten  twyfel  zou  dit  vruchtbaare 
paar  meer  kinderen  bekomen  hebben,  indien  koning  Fre- 

derik langer  geleeft  hadde:  want  hy  was  niet  meer  dan  3Ó 
jaaren  oudt  toen  hy  ftorf ,  en  zy  van  den  zelfden  ouderdom. 

Ten  tyde  van  zyne  doodt  waren 'er  noch  tien  kinderen 
in  't  leven.  Nu  is  dc  mannelyke  ftam  van  hun  beide 

ganfch  uitgeftorven. ELIZABETHS  CONVENT.  Het  is  een  Kloofter 

'm''s  Gravenhage  geweeft ;  nu  is  't  de  niewe  Groenmerkt: 
Het  huis  daar  aan  behoorde  omtrent  vyftig  jaaren  geleden 
aan  Jonker  Nikolaas  van  den  Bouchorjl. 
ELLEMEET,  eene  Heerlykheit  in  Zeelandt,  op  't  Ei- landt  Schouwen:  in  dit  Ambacht  ftaan  wel  taamelyk  veel 

huizen  en  hoeven ,  doch  van  malkandereh  verre  afgezon- 
dert,  en  weinige  dorpswyze.  De  Kerk,  die  daar  voortyds 
heeft  geftaan  ,  is  in  de  eerfte  beroerten  met  Spanje»  om 
verre  geraakt,  en  naderhant  niet  weer  opgebouwt. 
ELLEWOUTS-DYK,  een  voornaam  Zeettwfch  Dorp , 

op  't  Eilandt  Zuid-Bevelandt,  dicht  aan  zee,  met  een  oudt 
zeer  zwaar  Kafteel ;  dat  begint  te  vervallen,  't  Was  in  't 
jaar  i5'47.  met  Koudorp , groot ,hy  de  breedte,  3898  gemee- ten :  maar  het  heeft  federt  door  de  zee  veel  verloren  ;  zoo 

dat  in  't  jaar  1643  Ellewoutsdyk  ,  Coudorp  ,  Drieweegen  en 
Everinge  t'zamen  noch  geene  35-00  gemeeten  konden  uit- 
maaken.  De  Kerk  en  Predikant  liaan  onder  't  Claffis 
van  Zuidt-Bevelandt. 
ELLINGEN,  eenGelderfih  Dorp  in  Veluwe-zoom, 

of  onder 'tquartier  van /fr»^m.  Toen  in 't  jaar  15'47.  ganfch 
Gelderlandt  en  Zutphen  op  eene  jaarlykfche  fchattinge  van 

75-000  guldens  gezet  waren ,  ftont  het  quartier  van  Arn- 
hem, of  Feluwe ,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorften- 

dom,  in  die  fom  geftelt  op  17108  guldens:  daar  toe  moft 
Veluwe-zoom,  een  der  drie  deelen  yznWeluwfche  (\mr- 
tier  ,  de  fteden  in  't  byzonder  gefchat  zynde  ,  geeven 
15-5-0  guldens ,  welke  omgeflagen  over  de  twaalf  of  dartien 
Dorpen  dezes  deels,  quam  Ellingen  op  61  guldens  i  ftuiv. 
11  penning  te  ftaan. 
ELMPT,  ELEMPT,  eene  Heerlykheit  in  Gelderlandt 

onder  het  quartier  van  Roermonde  ,  onder  het  Droftampt 
van  Monifort.  Toen  geheel  Gelderlandt  met  Zutphen  eene 
fchattinge  van  75-000  guldens  moft  opbrengen,  was  het 
quartier  van  Roermonde ,  een  van  de  vier  quartieren  van  dit 
Vorftendom,  in  die  fom  geftelt  op  19275- guldens  :  Het 
Droft-Ampt  van  Montfort  (een  van  de  zes  verdeelingen 
des  Roermondfchen  quartiers)  moft  daar  in  draagen  2737 
guldens  12  Huivers  3J  penning  ;  dit  omgeflagen  over  de 
12  Dorpen  van  dat  Droftampt,  en  de  Heerlykheit  Elmpt^ 
boven  de  voorgaande  Ibmme  op  zich  zei  ven  alleen  gefchat, 
zoo  quam  het  te  ftaan  op  272  guldens  8  ftuivers  8  ̂  penn. 
Het  word  ook  onder  de  platte-landtfche  Erfampten  van  't 
Roermondfch  quartier  ,  niet  onder  de  acht  groote ,  maar 
onder  dc  achtien  mindere ,  getelt. 
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ELSHOUT,  een  der  Dorpen  van  HoUandt  ̂   onder  de 
hecrlykheit  van  Heusden.  De  Predikant  van  Bartwyk, 
ftaande  onder  't  Claflis  van  Heusden  y  bedient  te  gelyk  Lis- hout. 

ELS  EN  ,  eene  buurt  in  het  Landtfchap  Twenth^  be- 
hoorende  onder  Ryjfen ,  een  der  negen  Gerechten  van 

2" Mjenth  in  Overyffel. 
ELSLO  ,  een  der  dertien  Dorpen  van  de  Vriefche  Grie- 

tenij e  Stellingwerf  Oojieinde ,  het  quartier  der  Zevenwolden, 
ten  tyde  der  Burgundifche  regeeringe,  toegevoegt  :  onder 
dit  Elllo  hoort  de  buurt  Tronde. 

ELST,  ELISTE,  ook  MARITHAIME  gehee- 
ten,  een  aanzienlyk  Dorp  met  een  Slot,  gelegen  in  de 
Over-Betuvje  ,  tulfchen  Niewmeegen  en  Arnhem.  Karei 
Martel  ontnam  het  den  Grondtheer  Everhard,  wegens  zy- 
ne  ontrouw  tegens  der  Franken  Krc^on ,  en  fchoorvoeting 
om  't  Chrirten-geloof  aan  te  neemen;  en  fchonk  het  aan 
B'j/chop  IVtllibrord  t' Utrecht.  In  het  jaar  15-88  zyn  de  Ntew- 
meegers  in  de  Betuwe  gevallen,  hebben  daar  veele  Dorpen 

geplondert,en  Elft  verbrandt ;  de  oorzaak  daar  van  wcet- 
men  niet  zeker  .vermits  die  Dorpen  onder  brandtfchatting 
ftonden,  doch  het  vermoeden  is, dat  de Spaanfche Soldaa- 

tendat gedaan  hadden  by  mangel  van  betalinge.Toen  in't 
jaar  i5'47  geheel  Gelderlandt  nevens  Zutphen  eene  fchattin- 
ge  van  75-000  guldens  opbrengen  molt  ,  was  't  quartier 
van  Niêvjmeegen ,  een  der  vier  quartieren  van  dit  Vorftcn- 
dom,  daar  in  op  24342  guldens  geftelt ;  in  die  fom  moft 

Üver-Betuvje  (een  der  zes  verdeelingen  van  het  Ntevj- 
meegfch  (\\x^xüe.r)  draagen  389Ó  guldens  :  welke  verdeelt 
over  de  25-  of  26  Dorpen  van  het  Over- Betuwfche  gedeelte, 
moft  Elft  daar  toe  geeven  5-46  guldens  10  ftuivers  2;  penn: 
verre  het  meefte  boven  alle  andere  Dorpen. 

ELTEN,  een  Droftampt  dat  vooitydts  onder  'tGraaf- 
fchap  Zutphen  heeft  behoort.  Hertog  Karei  van  Burgundièn 
fchonk  het  aan  den  Vorft  van  Kleej,  die  hem  veele  dien- 
rten  gedaan,  en  ook  veel  aan  ditDroftampt  te  kolle  gelegt 
hadde  :  daar  by  noch  het  Kerfpel  en  de  liroek  van  Angerluo, 
zyi.de  het  voornaamfte  gedeelte  van  het  Richterampt  van 
Doesburg.  Deze  gifte  is  naderhant  door  den  Aartshertog 
Maximiliaan  van  Üoftenryk  beveftigt. 
ELTERKLOOSTER,  een  graaflyk  Convent  op  den 

IVtttenberg,  in  de  oude  brieven  genoemt  ELTNON  ;  het 
is'trykfte  en  oudfteKloofter  in  geheel  Gelderlandt  geweeft, 
voorzien  met  eene  groote  menigte  heerlyke  goederen, aan 
het  gedachte  Convent  leenroerig,  li-^tchman.  Gr  ave  van 
Zutyhen,  is 'er  ftichter  van  geweeft ,  die  het  S.  Vhus  toe- 

eigende: hy  onttrok  het  de  wereldtlyke  handt  ,  en  ftelde 

het  in  'tjaar  970  onder  ''x.  Bisdom  van  Utrecht;  verrykte 
het  ook  met  zeer  veele  goederen: als  met  de Koerten( Cur- 

ies )  van  Heiteren ,  Ferme ,  Vorthutjen ,  Embr  'tk ,  Hamma ,  Lye- merfche  ,  Rhynharen  ,  Redtchern  ,  Ringart  ,  Grefen ,  Hotla , 
Tiurnma,  Ltendle ,  Ley/a ,  Torvefch,  Thuldeneft  ,  Nachele , 

«n  voort  met  dat  de  'Grave  bezat  in  de  vyf  Graaffchap- 
fen  van  Herneffe ,  Fomelge  ,  Merrno  ,  Tuerrne^  en  Midage. 
n  het  jaar  973  is  deze  gift  van  den  jongen  Keizer  Otto  te 
Niewmeegen  bekrachtigt  ,  geprezen  ,  en  't  Convent  noch 
daarenboven  vereert  geworden  met  den  tol  van  de  vif- 
fcherye  in  't  dorp  ,  en  van  de  Rivier  den  XiJel:  dit 
^a/o»,dat  in  den  Giftbrief  ftaat , neemen  eenigen  \oor  Sallik 
aan  den  Tjjel;  anderen  voor  Sellem  by  Deutecom.  Keizer 
Lothurius  de  IV.  heeft 'er  in  't  jaar  1134.  noch  twee  talen- 

ten jaarlyks,  uit  de  fchattinge  van  Doesburg.,  by  gedaan. 
Wtchmans  dochter  .,Adelhetd.,\\z<ii  gchuuwtÜ<2/i^m^, dertien- 

de Grai/e  van  Kleef.  Hy  wederfprak ,  na  de  doodt  van /^^/c/»- 
>M<j«,  zulk  eene  overdadige  gifte,  en  bewetrde  dat  hy,  vol- 

gens de  Saxtfche  keuren ,  zoodanig  eene  inakinge  niet  had 
vermogen  te  doen ,  buiten  Adelhetds  kennilfe.  Keizer  Otto 
de  1 1 1.  dagvaarde  de  ftrydende  partyen  voor  zich  te 
Niewmeegen :  daar  Adelheid  met  haren  man  eindelyk  in  de 

vervreemdinge  bev/illigden  :  ja,  befchonken  't  Convent noch  daar  boven  met  de  halve  inkomften  van  Emmerik., 
Arnhem,  Putten.,  ̂ pel.,  Hervelt ,  Redichem ,  Lienden ,  Brum- 
men,  Honnepe,  enz.  Dan  noch  kreeg  Elten  al  de  vryheden 
welke  de  drie  Kloofters  van  Effenden,  Guiden,  en  ihtid- 
lingburg  genoten  ;  nevens  het  recht  ,  van  alleen  herten 
en  hinden  te  mogen  jaagen,  in  de  vier  bolTchen  van  Steen- 
revjold,  Overwichey ,  Mulo  ,  en  Subort  ;  zelfs  ook  't  vlie- 
fend  wildt  tot  in  andere  bolTchen  te  mogen  vervolgen. 
)it  Elfer  Kloofter  was  een  Jongkvrouwen  Convent  ,  had 

echter  al  mede  het  recht  van  de  jagt.  De  Paus  vergoft 
aan  deze  Nonnen ,  dat  zy  eene  Abdilfe  onder  haar  zelfs 
mogten  verkiezen  ,  wanneer  de  Abdye  open  viel :  maar 
daar  voor  nioften  ze  jaarlyks  een  pondt  zilver  in  zyne 
Schatkift  leveren.  Evenwel  quam'er  deeze  verbintenille 
noch  by;  dat  de  verkiezinge  van  d' Ahdijje  met  believen 
van  den  Biffchup  -van  Utrecht  gefchieden  moft.  Ook  wa- 

ren zy  gemagtigt  om  haar  zel/s  eenen  Advokaat  aan  te  ftel- 
len.  Zie  van  d'Abdifle  van  Elten  iet  aanmerkelyks  op 
EEMLANDT:  en  van  alles  breeder  bericht  op  GOY- 
LANDT. 

De  zeer  beroemde  Heer  Anthonius  Matthceus,  Hooglee- 
raar in  de  Rechten  in  de  Academie  te  Leiden ^  heeft  voor 
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weinig  jaaren,  uit  de  Archiven  van  Utrecht,  in  het  licht  cerm. 
gcgeeven  een  Htftortfch  Verhaal,  dat  Zeer  goedt  is,  te  Gro-  mfpart 
ntngen  opgeftelt  in  den  jaare  1232.  het  welk  wy  meermaals  ̂ .bag.^\ het  Perkamenteboek  van  Utrecht  noemen.  Hier  in  wordt  de 
naam  van  ALTIN.£  in  het  meervoudt  te  recht  aan  deeze 

plaatze  gegeeven  ,  om  dat 'er  twee  plaatzen  van  deezen 
naamtyn;  namelyk  het  ïij003-<ïElten  op  den  <ïElretmbetg / 
en  het  ̂ btt-<a\tm  I  of  %aA^-<it\ttn  I  onder  aan  den 
voet  van  den  Berg.  Keizer  Otto  de  Groote  heeft  het  door 
eene  omzetting  van  letteren ,  toen  gebruikelyk,  ELTNON, 
in  plaatze  van  Elten,  genoemt;  als  hy  aan  dit  niewge- 
bouwde  Stift  de  Vorftelyke  waardigheit  toeftont  ,  in  het 
y 1 1 1  jaar  zyns  Ryks,  zynde  het  943  (Id  cccc  xliii) 
in  de  tydreekcninge  na  Chriftus:  want  dat 'er  voogefchre- 
ven  is  geweeft  ,  in  plaatze  van  het  XII  I.  en  het 
{lo  c  c  c  c  X  c  II I )  993  na  de  geboorte  van  Chriftus,  blykc 
klaar  uit  de  tweede  Indiólie  naar  de  inftellinge  van  Con- 
ftantinus.  Als  hy  daar  na,  in  den  jaare  970.  de  gifte  ver- 

grootte, noemde  hy  het  den  Berg  A/^É-»,  (ALTINA)  en 
het  dorp  Heltren.  Doch  Keizer  Otto  de  lil.  in  het  jaar 
996.  noemt  hei  Altenas ,  en  met  een  bedorven  woordt<ïDeft* 
mail.  Einde\yk  Kehei  Lotharius  de  II.  in  het  jaar  1134. 
ELTENA:  Doch  by  de  geenen  die  Latyn  fchryven  is  het 
in  den  tydt  van  de  Ottoos  gemeenlyk  genoemt  geweeft, 
het  kloofter  van  Altena  {Altenatenfe  Ccenobium)  als  of  het 
woordt  Altenas,  dat  Otto  de  Hl.  gebruikt,  was  de  Nomi- 
nativus,  gelyk  de  Latiniften  fpreeken,  waar  van  de  Geni- 
tivus  Altenatis  quam.  Het  is  gelegen  op  de  grenzen  van 
Zutphen,  op  den  rechter  oever  van  den  Rhyn  ,  een  halve 
gemeene  Duitfche  myl  beneden  de  fcheidinge  van  de  ri- 

vier, zynde  allermeeft  verryki  van  den  Grave  MnZutphen, 
Echter  erkent  het  hedendaags  den  Hertog  van  Kleef  voor 
Befchermheer :  Keizer  Otto,  die  hem  zelf  aangeftelt  heeft, 
noemt  hem  den  Mondboir  {Mundibardus):  ook  blykt  het 
uit  den  Giftbrief  van  Otto  denlILd^Vet  dicht  by  een  bofch 
geweeft  is,  ELTENA  genaamt. 
EMANUEL ,  EMIVI ANUEL ,  C  DON  )  zoon  van  Don  Metertn 

Antonio,  gekroont,  maar  haaft  daar  na  verdreven  Koning  fol  igr. 

yi ̂ .n  Portugal ,  door  Kon'mg  Philips  den  II.  van  Spanjen.  Den  Grootii 
rneeften  tydt  hadde  deze  Emanuél  met  zynen  Vader  in  bal-  '^aarb. 
lingfchap  geleeft,  en  was  mecft  opgevoedt  in  Vrankryk  en  fol-  3*0. 
Engelandt.    Hy  quam  eindelyk ,  met  zynen  broeder  Don  ̂ "off 
Chriftophoro,  in  Hollandt ;  daar  de  Staten  Generaal  hun  be-  ̂ fderl. 
fcherminge  en  eenige  bevorderinge  beloofden.   Middcler-  ̂ 'ï^"'- 
wyle  dat  Prins  Maurits  met  het  Leger  van  den  Staat  te  ̂"^■'^^9*. velde  was  ,   wift  Don  Emanuél  zich  zoodanig  bemint  te 
maaken  by  Emilia,  volle  zufter  van  den  Prins ,  beide  uit 
de  dochter  van  Hertog  Maunts  van  Saxen  gefpioten  ,  dat 

zy  zich  in  perfoon  uit  '/  Gravenhage  naar  't  leger  voor 
Brevoort  begaf,  om  gemelde  haars  Broeders  bewilliginge, 
tot  het  huwelyk  met  Don  Emanuél ,  te  verwerven.  Hy 
floeg  het,  op  verder  beraadt,  af:  en  ter  tydt  toe,  dat  Don 
Emanuél  bewezen  zou  hebben  wie  zyne  moeder  was :  want 
men  hield  hem  niet  voor  echt ,  maar  baftaardt.    Hy  had 
ook  ganfch  geene  middelen  ;  maar  moft  leeven  van  de  gif- 

ten van  anderen:  daar  noch  't  verfchil  inde  Religie  by 
quam.    Zy,  eene  volle  weigeringe  voorziende,  immers 
lang  uitftel  ,  en   nu  al  dertig  jaaren  oudt  ,   heeft  Don 
Emanuél  heimelyk,ten  overftaan  van  eenige  getuigen,  ge- 
trouwt.    Toen  nu  de  Staten  Generaal ^Frins  Maurtts,  enz. 
zulks,  hoewel  te  laat,  zochten  te  verhinderen,  wierd  ze 
doodelyk  ziek.    De  Prins  ,  uit  het  leger  in  den  Haag  ko- 

mende, moften  zy  beide  (zonder  dat  Maurits  deeze  zyne 
zufter  zien  of  fpreeken  wilde)  uit  deeze  Provintiën  ver- 

trekken: zy  zetteden  zich  binnen  H^'efel  ter  neder.  Echter  idem 
wierd  in  November  1608.  nadat  zy  binnen  elf  jaaren  tydts  Meteren 
t'zamen  al  verfcheide  kinderen  hadden  overgewonnen ,  M  613. 
door  tuflchenfpraake  van  verfcheide  uitlandtfche  Gezanten 
en  anderen ,  de  verzoeninge  tulTchen  den  Prins  en  zyne  . 

Zufter  uitgewerkt.    Don  Emanuél  wierd  van  den  Staat  .  ['."'M'** vyf  hondert  guldens  ter  maandt  toegelegt.    In  Februarius 
1624.  wierd  hem  dat  penlioen  voor  noch  een  jaaringewil- 
ligt,  onder  voorwaarde  ,  dat  hy  niemant,  behalven  zyne  Y  J^f/^ 
Domeftiken ,  zou  toelaaten  in  zyn  verblyf  ter  Mille  te  ko-  ^j^; 
men.  Vermits  hy  nu  meer  en  meer  begon  te  merken  dat 
hy  een  onwaardt  gaft  in  Hollandt  was ,  tradt  hy  met  Ifabel" 
la  Clara  Eugenia  ,  die  de  Spaanfche  Nederlanden  regeerde, 
in  onderhandelinge,om  binnen  BruJJel  het  overige  zyns  le- 

vens door  te  brengen  :  deedt  afftant  van  zyne  aanfpraak 
op  Portugal,  en  bequam  daar  door  van  Koning  Philips  eea 
jaarlyks  inkomen  tot  zyn  onderhoudt.    Zyn  eene  zoon. 
Don  Guiljelmo  Loris,  wierd  Ridder  van  Malta  ,  doch  ver- 

liet na  eenige  jaaren  die  Orden  ,  en  begaf  zich  tot  den 
echten  ftaat  :  d' andere  zoon  begaf  zich  in  een  Kloofter 
des  Carmes  de'chauJJ'e's.    Naderhant,  onder  deeze  of  geene 
voorwendinge,in  Hollandt  komende,  nam  hy  de  Gerefor- 

meerde Religie  te  Delf  aan.    Eenigen  tydt  daar  na,  eene 
Compagnie  Ruiters  voerende,  wierd  hy  by  Gelder  gevan- 

gen ,  en  wéér  in  een  Kloofter  geftoken  :  ontquam  het 
andermaal  in  't  jaar  1643.      »      '^^  Nederlanden  alhier 
wederkomende  ,  verklaarde  hy  by  den  Gereformeerden 
Godtsdienft  te  willen  blyven.  Alle  de  dochters  van  Do» 
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Emanntï  bleven  by  hare  moeder ,  en  iyn  in  de  Gereformeer- 

de religie  opgevoede.  Emiliay  over  het  teflament,  eu  de 
ertverdeelinge  van  haren  vollen  broeder  l-'rins  Maurits niet  wel  te  vreden,  belloot  uit  het  landt  te  trekken.  Zy 
hadde  eene  rente  van  1000  Ryksdaalders  jaarlyks  op  de 
Generaliteit^  die  maakte  zy  tot  gereedt  geldt  ,  kocht  een 
Kadeel  en  Heerlykheit  niet  verre  van  CenJve.  Do»  Em- 
7n.injict,cen  palpoort  bekomen  hebbende  voor  7ich  en  7,yne 
iS  dienaaren,  nam  den  24  April  1626  zyn  aflcheidt  in  de 
\'crgaderinge  van  de  Staten  Generaal,  en  begaf  zich  naar 
BruO'el;  Printes  Emilia  nam  ook  in  Mai  daar  aan  volgen- 

de, door  eenen  brief,  haar  affcheidt  van  de  /ll?emeene  Sta- 
ten, en  vertrok,  als  gezegt  is,  naar  Geneve.  Na  't  over- 

lyden  van  Prinfes  Ermlia.,  trouwde  hy  aan  Donna  Louija 
d'  Ofirio,  Dame  d'  Hvnneur  van  de  Infante  Ifatella;  l\c  van 
den  handel  van  Prinlclfe  Emilia,  met  haren  Don  Emaniti'l 
•va»  Portugal,  noch  cenige  zonderlinge  aanmerkelykheden 
op  EMILIA. 
EMANUEL  PHI LIBERT.  Hy  wierd  in  het  jaar 

ifj-ó  van  Koning  Philips  den  II.  op  het  verzoek  van  Kei- 
zer Karei  den  V-  die  de  Regeeringe  hadde  afgelegt  ,  tot 

Gouverneur  der  Nederlanden  aangellelt  :  was  Hertog  van 
Savoyen;  maar  door  den  Koning  van  Vrankryk  uit  zyn  be- 

zit gedreven.  In  het  jaar  15- 5-8  zondt  Koning  Philips  hem 
met  een  zwaar  heir  naar  Vrankryk,  daar  hy  zich  zoo  dap- 

per queet,dat  hy,in  den  daar  op  gevolgden  Vrede  tulfchen 
Vrankryk  en  Spanjen  ,  in  zyn  Hertogdom  herftelt  wierd: 
waar  op  Vrouwe  Margareta  vanOoJlenryk,  Hertoginne  van 
Parma  en  Plaifance  ,  in  het  jaar  ISS9-  Landtvoogdeire 
in  zyne  plaatze  quam.  Zyne  andere  bedryven,  tot  den 
Nederlandtfchen  Staat  niet  behoorendc ,  gaan  wy  voorby. 

E  M  A  N  UEL  VAN  METEREN  ;  een  goedt  en  wel 
bekent  Hilloryrchryver;zie  METEREN.  (EMANUEL VAN) 

EMBRICI  VILLA,  (EMMERIK).  Het  is  klaar  dat 
deze  plaats  haren  naam  heeft  van  eenen  Embrich,  oi  Eme- 
rich,  een  man  van  aanzien,  die  Graaf,  Schout,  of  ten 
minden  Hoevenaar  daar  van  was.  Ik  zou  niet  durven 
verzeckeren  dat  het  eene  van  de  Koningklyke  Hof-fteden 
geweeft  zy;  hoewel  men  vindt  dat  het  Hof  van  den  Keizer 
Ludovicus  Pius  in  het  jaar  828.  zich  hier  eenigen  tydt  op- 

gehouden heeft.  Het  is  een  aanzienlyke  Stadt  op  den 
rechter  oever  van  den  Rhyn,een  uur  gaans  boven  de  fchei- 
dinge.  Eerft  is  zy  van  de  Geldêrfchen  ,  die  haar  van  de 

Kerke  van  Utrecht  hie] den  ,  aan  die  van  X/e^/"  verpandt , 
en  daar  na  in  eigendom  overgegeeven.  In  de  Handtveften 
van  Otio  den  Grooten,  van  den  jaare  970,  van  Otto  den  III. 
van  den  jaare  996.  van  Lotharius  den  II.  van  1134.  als  ook 
in  de  lyll  der  Leenmannen  van  Utrecht,  word  de  zelve 
EMBRICA,  of  EMERICA,  genaamt.  (Zie  verder 
van  deze  Stadt  op  EMMERIK.) 
EMBS,  eene  Rivier,  dus  genaamt  van  de  Hoogduit- 

fchen  ,  by  ons  E  E  M  S  ;  zie  boven  op  dien  naam. 
E  M  E  L  I S  S  E ,  het  is  een  treftelyk  Dorp  in  Zeelandt, 

op  het  Eilandt  Noord-Bevelandt  ,gty}Q.QÜ.;  maar  in  het  jaar 
15-30  ondergeloopen,  en  met  zoo  veele  andere  van  de  gol- 

ven bedekt  gebleven. 
EMEL-OORDT,  EMMEL-OORDT,  eenEilandtje 

\z\\J.J.  Pontanus,  t' zamen  met £w, onder  deVeluwe  ge- 
ftelt  :  het  legt  niet  verre  van  Urk  ,  tegen  Elburg  over, 

dicht  by  Kampen  ■,'m  oude  tyden  was  het  een  Rhyn-Eilandt, 
nu  maar  een  fnippertje  daar  van  uit  de  Zuiderzee  uitky- 
kende.  De  Schippers  worden  in  den  zomer,  by  ftil  we- 

der daar  langsvarende,  in  het  fchuiven,  fteenen  en  ftraaten 
gewaar ;  een  vafte  blyk  dat  de  menfchen  weleer  hebben 
gegaan,  daar  dc  viirchen  nu  zwemmen.  Emel-oordt  cn Ens 
worden  van  zommigen  Kamper-Eilanden  geheeten ,  en  dit 
word  in  eenige  fchriftcn  Emmelweert  genaamt.  Toen  hier 
noch  veel  landt  was  ,  wierd  het  aan  't  Noordt-oofteinde 
taamelyk  volkryk  bewoont:  maar  toen  de  zee  daar  een 
groot  gedeelte  van  wegnam,  moften  de  inwoonders  ver- 

huizen, en  zich  in  het  Zuiden  neêrflaan,daar  het  Eilandt- 
jen  noch  hedendaags  bevolkt  is;  hoewel  niet  met  over- 

vloedige bewoonderen.  Het  droeg  toen  ,  volgens  't  ge- 
tuigcnilTe  van  oude  lieden  ,  den  naam  \zn  Maanhuizen ; 
doch  vermits  Emel-oordt  het  befte  en  bekendfte  deel  was, 
is  de  benaminge  van  Maanhuizen  achter  gebleven  ,  en  de 
eerfte  noch  in  wezen.  Ten  Zuiden  wordt  het  van  Ens, 
met  of  door  eene  floot  ,afgefcheiden  :  ten  Ooften  en  Wei- 

ten is  het  eveneens  als  met  een  dykjen,  rondtom  beide 
heenen  loopende,  befchanft.  Buitens  dyks ,  over  eenige 
jaaren  noch  geen  landt  geweeft,  is  het  nu  met  riet  bezet: 
't  welk  vry  veel  dienft  bybrengt  tot  de  behoudenüre  van 
't  Eilandtjen,  by  eenen  feilen  ftormwindt  de  kracht  der 
zee  en  golven  daar  op  breekende  ,  eerze  gewelt  tegen  't 
dykjen  doen.  Wanneer  deeze  Eilanders  een  zwaar  on- 

weer aan  zien  koomen  ,  fteekenze  zelfs  het  dykjen  deur, 

op  dat  het  door  't  aanklotzen  der  zee  niet  geheel  vernielt 
mogte  worden.  Binnens  dyks  is  het  landt  zeer  laag  ,  en 
doorgaans  gebroken,  zoo  datmen  over  planken  van  't  ee- 

ne landt  tot  het  ander  moet  gaan  :  alleen  is 'er  een  padt 
dat  van  de  huiwn  naar  de  Kerk  loopt,  die  vry  hooger  is 
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dan  't  landt,  zynde  een  oudt  vervallen  gebouw  ,  op  een 
iioop  vervuilde  koemift,  met  eenige  zooden  uit  de  fluoten  j 
en  van  het  landt  vermengt,  gegrondtveft  :  hunne  huizen 
hebben  diergelyke  fundamenten :  de  werven  hunner  wo- p""»; 
ningcn  moeten  ze  wel  met  plank-  en  paalwerk  tegens  1"' 
eenen  inbreuk  verzorgen ;  vermits  het  al  dikmaals  is  ge-  -^'"fii 
beurt  dat  de  zee  ,  werven  en  huizen  doorbreckendc  , ' 
hunne  koeijen  tot  den  buik  toe  in  't  water  bragt.  Het  ge- 

tal der  huizen  op  dit  Eilandtjen  is  vyf-cn-veertig  ;  veele 
van  die  zyn  in  het  midden  afgcfchoten  ,  om  van  twee 
huisgezinnen  bewoont  te  konncn  worden  :  zy  geneeren 
zich  met  het  verkoopen  van  eenige  waaren  ,  die  zy  met 
hunne  kaagen  (op  vyf  na  zoo  veel  in  getal  als  huizen) 
door  byna  geheel //oZ/rtW/ vervoeren,  en,  naar  gelegent- 
heit  der  plaatze,  een  redelyk  kapitaal  konnen  uitwinnen 
en  daar  van  opleggen:  maar  zy  hebben  den  grootften  roem 
van  oprechtigheit  niet.  Nauwelyks  drie  of  vier  perfoonen 
zyn 'er  op  de  ganfche  plaatze  anders  dan  van  den  Rooms- Catholykcn  Godtsdienft;  alle  aangewende  vlyt  ,  om  hen 
tot  de  Gereformeerde  religie  over  te  brengen,  is  tot  noch 
toe  vergeefs  geweeft.    De  Predikant  van  Ens  plagt  om  de 
veertien  dagen  zich  naa.v Emel-oordt  te  vervoegen,  om  daar 
te  prediken ,  doch  niemant  wou 'er  tot  het  gehoor  komen ,  v 
ja  zy  zeiden  tegens  hem;  hy  mogt  wel  achter  blyven;  maar 

;  evenwel  wilden  ze  hem  zyn  jaarlyks  traétement,  hondert 
I  en dartig guldens  bedraagende,geerne  geeven ;dus moft hy , 
]  niet  tegenftaandeal  zynen  ernft  en y ver, daar zynen arbeidt 
I  en't  leerampt  ftaaken.  De£»?(r/-öori^i?r/fchynen  ,zoo  in  taal.  Idem 
plompe  kleedinge,  en  zeden,  fchier  als  wilde  menfchen,  Comn 
( immers  ten  tyde  van  Pontaan,  1660. )  te  zyn.   Noch  ter  fol.  8i, 
dezer  tydt  vindtmen'er  eene  groote  onordentlykheit  in  de 
byeenkomften  van  Man  en  Wyf ,  zonder  eenige  voor- 
gaande  Kerkelyke  of  Gerechtelyke  afkondiginge:  zylieb-  i^^f^ 
ben  eene  gewoonte  dat  de  Bruidegom  en  Bruidt,  's  nachts 
op  het  bedde,  van  de  jonge  lieden  (met  beider  kennifte)  ̂   * 
beloopen  worden  ,  die  dan  luidtkeels ,  fira/7o/ï.'  Bruiloft'. 
uitroepen;  welke  bruiloft  daar  na  gehouden  wordt  met 
eenige  tonnen  bier  ,  op  zulk  een  tydt  als  't  hun  gelegen 
komt,  te  drinken, en  dus  te  na-bruiloften.  Voor  af,  ofwel 
na  dien  tydt,  worden  de  niewgepaarden  van  eenen  Room- 
fchen  Priefter,doch  heimclyk  ,  in  den  huwelyken  ftaat  be- 

veftigt.    Nauwelyks  zyn 'er  op  't  geheele  Eilandtjen  vyf 
of  zes  paaren,  die  blyk  zouden  konnen  toonen  waar,  of 
van  wien  zy  getrouwt  zyn,  dan  alleen  op  zoodanig  eene 
wyze.    Van  oude  tyden  af  hebben  verfcheide  Heeren  het  Uem 
gebiedt  over  Emel-oordt  gehadt;d'Oudfte,dicn  men  vindt,  Comn 
is  Heer  Herman  van  der  Kuynrc  ,  die 'er  in  't  jaar  1425'  ƒ<>/.  8i 
Heer  over  was ,  blykende  uit  eenen  bezegelden  brief,  in 
^iix^dtwszayohannes  Sanders ,  omtrent  1690.  Predikant  te 
Ens:  Ook     er  hekcm  Gerard  van  Soudenbalg,  van  Utrecht y 
en  na  zyne  doodt  wierd  het  van  zyne  weduwe.  Vrouwe 
Barbara -van  ̂ bkoude heieten;  de  laatfte  is  geweeft  Heer 
Jan  van  der  IVerve ,  van  wien  de  Stadt  Amfieldam  deeze 
Heerlykheit  gekregen  heeft.  Wegens  de  gemelde  Stadt  zyn 
de  Eilandtjens  Urck  en  Emel-oordt  beftiert  en  bezorgt  ge- 

worden van  den  Heer  Andries  de  Graaf,  als  daar  over  aan-  ̂ ^^^ 
geftelden  Heer :  daar  na  door  den  Heer  Johan  Huidekooper ,  jj^j 
Heer  van  Maarjfeveen ,  enz.  Zie  ook  op  Urk,  daar  eenige 
byzonderheden  zullen  voorkomen. 
EMENES,  een  Dorp  in  't  Sticht  Utrecht;  zie  op  EM- MENES. 
E  M  E  S  E :  Aldus  noemen  de  Inheemfche  Schryvers  en  Mtin[ 

de  Gedenkrtukken  van  de  oude  tyden  altydt  de  Rivier,  l^ot. 
die  de  Romeinen  AMISIA,  en  de  Barbare  Latiniften  Germ. 
EME  SA  geheeten  hebben.    Heda  noemtze  AMASIS, 
en  Ubbo  Emmius  A  M  A  S  U  S  :  Maar  hier  van  word  be- 

nedcnop  EMETHA  overvloedig  gefproken.  f'^'^" EMETIL,  METIL,  eene  Schans  gelegen  tuflTchen  zeven 
Zuidhorn  en  Midwilde  ,  omtrent  een  myl  van  Groningen,  bedr^ 
Grave  Willem  Lodewyk  van  Naffauw  heeft  deze  Schans,  in  van 

het  jaar  I5'89.  den  Spaanfchen  ontweldigt,  en  noch  fterker  Willen 
doen  maaken  :  evenwel  heeft  Verdugo  ,  eenig  volk  van  cnMa 
Parma  by  de  zynen  gekregen  hebbende,  de  zelfde  Schans  ritsii 
in  't  zelfde  jaar  weer  vermeeftert.  Maar  toen  Prins  Mau-  ^9 
rtts,'m  't  jaar         Deventer  verovert  hadde ,  begaf  hy  zich 

naar  Frieslandt,  om  Groningen  aan  den  Staat  te  brengen:  ̂''"fi' doch  ziende  dat  zich  daar  omtrent  veele  zwarigheden  op- 

deeden,  vergenoegde  hy  zich  voor  dien  tydt  met  het  in-  ̂ C"^' 
neemen  van  Delfzyl,  het  Fort  of  de  Schanlfe  van  den  Op-'^^J^ 
Jlag,  en  deze  Sterkte  Emetil  wech  te  neemen;  daar  Gro-  ̂   ' wWw  na  drie  jaaren  op  volgde. 
EMETHA.  De  Abten  van  JVerum  maaken  dikwyls  Altint, 

gewag  van  deze  plaats  ,  als  van  een  Hofftadt  {Villaym  Hot. 
Fiveltngo,  die  aldus  genaamt  is  van  de  rivier  Emefa  ,  waar 
uit  toen  een  Haven  hier  naar  toeliep.  Even  eens  noem- 
den  dc  Romeinen  die  plaats  Amtfia,  daar  de  Ree  was  van 
hunne  fchepen,  als  leggende  aan  den  inham  van  de  rivier 
Amifia,  de  {Eems.)  Hedendaags  behoudt  dezelve  insge- 
lyks  de  benaming  van  EMEDA  of  EMDA,van  deEems^ 
hoewel  die  wat  verder  daar  van  af  is.  Men  ziet  derhal- 
ven  dat  deze  plaats  den  zeiven  naam  in  driederlei  geftalte 
nu  en  dan  gekregen  heeft,  nanjelyk  van  AMISIA, 

EME- 
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EMETHA,  enEMDA.  De  Roomfche  Vlooten  plag- 
ten  by  dctc  plaats  altydt  op  anker  te  leggen,  tot  dat  de 

iiCgers,  van  hunnen  togt  tegens  AeChaukkc>zo{Cheruske»wt- 
dcrkomende,  ingefcheept  waren  ia  de  vaartuigen  ,  waar 
mede  zy  daar  gebragt  waren  ;  gelyk  wy  op  een  andere 
plaats  gctooüt  hebben.  De  naam  wy  ft  de  gclegentheit  genoeg 
aan  ,  die  noch  overgebleven  is  aan  een  zeer  klein  Dorp, 
aan  den  Wcftkant  van  deFivel,  of  het  üamfier  diep,  gele- 

gen drie  uuren  van  de  ftiidt  Gromngen,  een  genleene  Duit- 
Iche  myl  van  Wcrum,  en  een  weinig  verder  van  Appr/iga- 
dam.  De  Wereldtbefchryver  Ptolemwus  heeft  dceze  zeltde 

plaats  in  7,yncn  tydt  al  gctelt  onder  de  beruchtfte  plaatzen 

van  het  Over-Rhynfch  Gcrman'ièn.  Immers  het  is  een  aan- 
iicnlyk  Merktvlek  geweeft  ,  zoo  lang  men  daar  heeft 
konnen  hebben  het  gemak  van  die  oude  Ree  of  Haven : 
en  met  dezen  naam  is  de  zelve  langen  tydt  bekender  ge- 
weeft  als  met  den  eigen  naam  van  £  MET  HA.  Aldus 
geeft  Emo  overal  te  verftann,  dat  de  welvarenfte  plaatzen 
Vin  FiveÜKgo  in  zynen  tydt  geweeft  tyn^Lopeshem^Emctha, 
en  Fermeshem:  en  dat  dienvolgens  OJivier ,  de  Kruisvaart- 
rediker  ,  zyne  ftandtplaatzen  gehadt  heeftin  Lopeshern, 

.  et  Merktvlek,  en  Fermeshem.  Insgelyks  verhaalt  de  onbe- 
kende Monnik,  die  de  Kronyk  Van  zynen  Abt  Meyico  tot 

het  jaar  1296  vervolgt  heeft,  als  Fok  ar  d  Ai.  navolger  van 
Outger ,  de  vyfde  Abt  te  lyerum  was,  dat  die  van  tmelingu 
foor  eene  gewoonte  hadden  ,  met  het  begin  van  ieder  jaar 
by  een  te  komen  in  het  Merktvlek,  daar  door  verftaande 
dat  van  Emetha,  om  hunne  burgemeeftercn  den  niewen 
ecdt  af  te  neemen  ,  op  eeneil  vaftgeftclden  dag  die  ©eï= 

fcljuniiiöjJ-lBaaiibag/  of 'jJïtoniiigjJ-jjïaaalibaii/  {Skeynos- genoemt  was,  namelyk  de  tweede  maandag  na 
Kersmis ;  nu  gemeenlyk  genoemt  iBaanbag  ua  b?le  ïiO' 
nillgcil  /  die  noch  hedendaags  te  GroniMgen  de  eerfte  Recht- 

dag in  het  niewe  jaar  is.  De  FiveÜKgers  hebben  op  hun 
eigen  houtje,  tegens  het  goedtvinden  van  de  algemeene 
Friefche  Vergaderinge,  behalven  veele  andere  dingen,  vry 
ftout  en  vermeetel  zich  aangematigt,  hier  van  eene  Stadt 

{F'tlla)  te  maaken  ;  aan  deeze  plaatze  vergunnende  de 
hoogfte  Rechten  die  van  niemant  dan  van  den  Souverein , 
of  Opperheer ,  plagten  vergunt  te  worden;  als  daar  zyn, 
1.  Het  Stapelrecht,  dat  is  het  voorrecht  om  koopmanfchap- 
pen  daar  op  te  liaan,  tot  dien  einde,  in  het  jaar  1219.  ge- 
bouwt  en  voltooit  hebbende  een  zeer  groot  l^oorraadthuis , 
waar  in  de  zelve  opgeflagen  wierden.  ̂ .\?^nMllMt  te  jlaan, 
welke  ErMer  munt  {Emethenfmm)  genoemt,  en  overal 
langen  tydt  gangbaar  geweeft  is,zynde  de  gedachtenis  van 
deCtnbbCt-gulöen|)  noch  niet  uitgeftorven,  die  weleer  ook 
onder  den  naam  van  een  Ftvelmger  Mark  bekent  waren 
3.  Van  etnt  Doorluchtige  tn  Gemeene  G^\Qen\\t\\.si^choo\Q , 
over  welke  eerfte  Emo  zelf  het  bedicr  gehadt  heeft  eer 
hy /^^j:  wierd,  wanneer  zy  groote  toeloop  hadde  :  doch 
de  andere  heeft  Memo  als  een  Queekhof,  {Seminjrium)  in 
het  jaar  127Ó.  daar  by  gedaan.  4.  Van  Gemee-rifchappcK  die 
ÓilDen  genoemt  worden  ,  waar  van  noch  tot  een  bev/ys 
is  een  plaats,  de<ï5iïbeftanHJ  genaamt.  Maar  al  dit  beftaan 
hebben  eindelyk  die  van  Groyiiugen  en  Hunfwgo,  volgens 
befluit  van  de  Algemeene  Vergaderinge  ,  die  in  het  jaar 
1:32.  te  Groningen  gehouden  is  ,  om  ver  geftooten  ;  en 
niet  lang  daar  na  is  dit  alles  van  zelft^  niet  geloopen , 
doordien  de  Stroom  zoo  veel  inodder  in  de  Haven  fpoel- 
de,  dat  de  zelve  geheel  geftopt,  en,  gelyk  Menco  fpreekt, 
allengskens  droog  geworden,  en  vervolgens  met  ftroo  en 
mift  vervult  is.  Omtrent  dien  zeiven  tydt  is  ook  de  S. 
Andries  Kerk  verbrandt;  aldus  is  deze  plaats  allengskens 

een  gering  Dorp  geworden;  het  welk  men  ondcrfcheidts- 
halven  den  naam  van  WESTER-EMDEN  heeft  beginnen 
te  geeven, nadat,  omtrent  het  jaar  13C0.  even  heeft  begin- 

nen bekent  te  worden  het  Kafteel  en  Dorp  EMBDEN, 
gelegen  aan  den  Ooftkant  van  de  Rivier  de  Eems  ,  zynde 
een  Erfgoedt  van  een  Gedacht  van  den  zeiven  naam:  na- 
derhandt  eene  beroemde  Koopftadt,  en  allom  bekent,  door- 

dien de  Kerk,  voor  twee  eeuwen  uitBabel  vlugtende,  daar 
eene  herberg  en  fchuilplaats  heeft  gehadt.  Hier  uit  blykt 
nu  dat  zy  alle  irfis  zyn,  die  als  iets  roemryks  de  Embder- 

I  munt,  toen  al  voor  eene  eeuwe  overal  bekent  geweeft, 
i  aan  dit  OoJlcr-Er/tbdcn,  dat  voor  weinig  tydt  van  vilTchers- 

hutjens  opgekomen  is,  toefchryven,om  hunne Geboorte- 
ftadt  eene  ecuwe  meer  ouderdom  toe  te  voegen  ;  even 
eens  als  of  alles  niews  min  lofTclyk  v/as:  dit  alleen  tot 
hunnen  grondtflag  neemende  ,  dat  Emo,  die  in  dien  tydt 
heeft  gekeft,  gefchreven  heeft, dat  écE-mbder  munt  in  den 
jaare  1232  aan  den  overkant  van  de  Ecms  gangbaar  is  ge- 

weeft. Gelyk  of  penningen  nooit  gangbaar  waren  buiten 
den  Staat  waar  in  zy  gemunt  zyn  ,  zelf  niet  onder  Bont- 
genooten,  die  door  eenen  ftroom  alleen  van  den  anderen 
waren  afgefcheiden. 

.;/«;«  EMILIA,  dochter  van  Prins  Willem  den  l.  volle  tufter 
j>««i  van  Prins  Maurits  ;  zy  ging  een  heimelyk  huwelyk  aan 

met  Don  Emanuël ,  Prins  van  Portugaal ,  zoon  van  Don 
Antonio,  verdreeven  Koning  van  't  genoemde  Ryk.  Wat 
daar  op  volgde ,  zie  cp  EMANUEL :  (  D  O  N  )  Zoo  zeer 
beminde  ze  hem,  dat,  toen  zy  naar  haren  broeder  Prins 

>int« 
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Mauriis,  Jn  het  leger  voor  Bree-voort,  trok,  om  7ync  be- 
williging in  't  huw^elyk  te  verzoeken  ,   een  koffertjen 

met  juweclen  gaf  ;  zeggende  ,  Indien  haarcn  Broeder  haar 

ergens  in  bewaringe  mogt  doen Jlcllen  ,  hy''tgecnin''t  kijljen  vjaS 
voor  zich  Zou  behouden ,  om'' er  van  te  Ie  even:  Indien  ze  lueér 
quam,  z.ouze  het  toch  wel  weer  krvgra,  enz.      Rondt  uit  zeï 

„  zy  tegen  Prins  Maurits,  wel^gctrooft  te  zyn,  indien  zy 
„  maar  zyne  Gemalinne  mogt  worden, met  hem  armoede  ̂ '  ' 
„  tc  lyden ;  haare  jonger  Zufters  hadden  alreedts  defti-  • 

„  ge  huwelyken  gedaan  ,  men  liet  haar  zitten  en  oudt  g^ll"  'n 
„  worden  zonder  eenen  echtgenoot  voor  haar  op  tc  zoe-  ̂ '^^ „  ken:  dus  zou  zy  wel  altydt  ongetrouwt  moeten  bly-  jgi  j^^^ 
,^  ven,  enz.  Het  flimfte  was,  dat  zy  de  heimclyke  trouv^ 
door  eenen  Roomfchen  Priefter,  ten  dien  einde  in  haare 
kamer  ontboden  ,  had  doen  verrichten.    Daar  na  dorft  zy 
noch  eenen  brief  aan  de  Staten  Generaal  fchryven  ;  dat  zy 
zich  van  eenen  Roomfchen  Priefter  hadde  doen  trouwen, 

omdat  anderzins  de  Roomfch-Catholyken  't  huwelyk  voor onwettig  hielden ;  endaar  door  hunne  kinderen  van  het 
Recht  op  de  Kroon  van  Portugaal  verfteekcn  zouden 
konnen  worden.  De  Heeren  Staten  vraagden  Don  Er/ianuël \ 
wie  hem  zoo  ftout  gemaakt  hadde,  zulk  een  ftuk  te  on* 
derftaan  zonder  hunne  en  haars  broeders  bewilliginge? 
Hy  antwoordde,  Pnnfes  Emilia  had  het  dus  begeert,  en  hy 
meende  daar  tn  niets  misdaan  te  hebben.    Op  eene  andere 
vraage  ;  Waar  mede  hyhaar  naar  haar  en  fiaat  meende  te  onder^^ 
houden"^.  Liet  hy  zich  hooren  ;  Op  de  middeltjens  die  hy  hadde  ̂  
en  indien  die  niet  genoeg  vjaren ,  wilde  hv  den  Koning  van  Spa»" 
jen  zyn  recht  op  Portugaal  opdraagen ,  dan  Zou  hy  genoeg  hebben. 
Op  eene  andere  gedaane  vraage,  gaf  hy  een  onbefchaamt 
befcheidt.    Wat  zich  daar  omtrent  verder  voordeedt ;  zie  ̂^'^ 
op  EMANUEL  (DON.)    Toen  hem  van  de  Staten  ge-  ̂ w* 
boden  wierd  uit  de  Nederlanden  te  vertrekken  ,  ging  hy  '''j"^'* naar  Wezel:  Piinres Emilia  wilde  hartnekkig.hem  volgen  ,  ' 
zonder  naar  eenige  redenen  te  luifteren.    Daarom  deedt 
Prins  Maurits  haar  aanzeggen  :  Dat  ,  vermits  zy  noch  op 
vrienden  raadt ,  noch  op  den  luijler  van  haar  huis  paffen  wou  , 
hy  de  handen  van  haar  aftrok ,  en  haar  voor  geene  zujler  meer 
kende  :  Hy  begeerde  ook  van  haar  alle  de  juweelen  v/c 
derom  die  zy  van  hem  ontfangen  had  :  zei  haar  de  2000 
guldens  ,jaarlyks  van  hem  genoten ,  boven  en  meer  dan  in  /'^«» 
't  vaderlyke  teftament  (zynde  3000  guldens) van  dien  tydt  «W<i. 
af,  op.   Evenwel  begaf  zy  zich  naar  Wezel  by  haren  Don 
Emanuël,  alzoo  Prins  Maurits  haar  niet  met  geweldt  wil- 

de weerhouden:  't  vervolg  is  te  vinden  ter  boven  aange- 
weze  plaatze. 
EM  INGA,  ̂ MINGA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  Winfem> 
Friefche  QnttQi\\]t  Wonferadeel ,  ondcv  Wejlergoo  ,  in  *t 

dorp  P  ar  re  ga. 
EMISGA,  EMISGOE,  EMISGONIA:  Dit  woordt  ̂ /„w 

beteekent  Landen  gelegen  aan  de  rivier  de  Eems,  die  de  i^ot. 
Oude  Emis  en  Emefe ,  de  Romeinen  Amifia  genoemt  heb-  Gerrrt. 
ben.  Dit  landt  wordt  op  verfcheide  wyzen  verdeelt,  voor-  inf.p.%, 
eerft  in  Oojler  en  Wejler-Emijgoe  ;  het  Oojler  wederom  in  foL  j§, 
het  Opper- en  Neder  quartier  :  het  Neder-quartier  eindelyk 
in  Emi/goe,  genomen  in  eene  riiime  of  nauwe  beteekenis. 
Het  ̂ ficütï  I o£  %aQQt  Emisgoe,  word  in  eene  ruime  betee- 

kenis van  Karei  den  Grootcn  bepaalt  met  de  Noordtzee  tuf' 
fchen  de  Eems  en  de  Jada,  die  hy  Eduos  moeras  noemt ,  in  Apui 
den  brief  waar  by  hy  de  grenzen  van  het  Stift  Bremen  be-  Ad. 
paalt,  van  den  iijulius,  in  het  jaar  788.  Adam  van  Bremen  Brev.t» 
noemt  dit  zelve  Quartier  hec  Graaffchap  van  Frieslandt,  i.  io» 
{Frcfiic)  het  welk  de  Aartsbillchop  ,  nadat  Egbert  de  Sax 
gebannen  was,  by  gifte  van  Keizer  Henrik  den  IV.  hoewel 
maar  voor  eenen  korten  tydt,  ook  bezeten  heeft.  Neder- 
EMISGOE  (EMISGONIA)  in  eene  nauwe  beteekenis 
genomen ,  word  hedendaags  genoemt  «i^eniïSlanöt  /  waaf 
in  Emo  optelt  dc  Uttumers  en  Hufemers ,  die Kmmius  noemt 
die  van  Uttum  en  Groothuifen ;  en  by  gevolg  alle  die  langs 
den  Oofter-oever  van  de  Neder-Eems  woonen  ,  van  het 
moerig  landt  het  geen  IBoeciUCdanbt  word  genaamt,  tot 
aan  de  bogt  van  Norden  toe.    Het  Opper-oofter  EMIS- 

GOE (EMISGONIA)  is  by£»7ocen  klein  ftukjc  van 
Munjler landt,  waar  in  het  vlek  CpïiatyOJp  /  nu  ̂ ffcljetl* 
bO?y/het  welk  voor  dezen  en  nu  noch  door  den  merktdag 
beroemt  is  ,  legt ;  insgc'vks  het  Kafteeltjen  Frefenborgh.  Ein- 

delyk Wefter-Emfgoe  (  È  M  I  S  G  O  N I  A  )  het  welk  al  leen 
tot  ons  óógmerk  dient, en  van /^/j'r;\^'aj- EMISGA  genoemt  Intilt* 
wordt,  ftelt  hy  aan  den  (linkeroever  van  de  Eems,  tuf-  Ludgeri 
fchen  Fivi/ga  en  licdintga,  dat  is. volgens  die  van  14  ertim,  l  i'  t-4» 
tuflchen  Fivelgonia  en  het  Kcyderlandt ,  daar  nu  het  üldampt 
is  ,  wiens  ingezetenen  langs  de  Rivier  woonende  ,  zoo 
lange  zy  onbcfchadigc  van  den  Doliart  bleven,  Alentemert 

(McniernenJ'es)  genoemt  witrden.    Men  vindt  by  Aifr:dus wel  doorgaans  het  woordt  Fcdiritga,  doch  door  verzin- 
nii  ge,'t  geen  uit  het  gezeide  meer  dan  overvloedig  blykt; 
zoo  dat  niemant  hetqualyk  zal  neemen, veel  min  geftoort 
zyn,  dat  wy  dit  woordt  hit-r  in  Rediritga,  dat  is  ,  iïcl'ÖCC* 
lanbt/  verandert  hebben  ;  dewyl  de  gclegentheit  der  piaat- zen  zulks  vercifchte. 

EMMEN,  een  Dorp  in  het  landtfchnp  Drw/^  ,  on-  Picard 
der  het  Dingfpil  Zuidervelt  \  't  heeft  ten  Schout  ,   o-k  ̂ ««4^ Kerk 
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Kerk  cn  Predikant,  behoorcnde  onder  't  Claflls  van  Zui- dervcidt. 
EMMENES,  anders  ook  EMENES  ,of  EEMENES , 

ccn  voornaam  Dotp  onder  het  Eemlandtjche  Quartier  in  't 
Sticht  Utrecht.  Het  word  in  Emmenes  binnen-  en  btütendyks- 

verdeelt.    In  den  oorlog  van  Grave  I4'illem  van  HoUandt 
tcgm  d'  Utree htjchen ,  die  met  alle  lync  magt  Hollanders 
cn  Zccuiuen  op  de  lUdt  Utrecht  atquani  ,  in  het  jaar  1345-. 
wendden  die  van  Emmenes  ïich  tot  den  Grave,  cn  namen 

den  naam  van  Ooft-Hollanders  aan  :  maar  't  bequam  hun 

ïeer  qualyk.   VVant  als  Grave  14'illem  weinig  tydts  daar 
na  van  Utrecht.,  daar  hy  Hilllandt  van  wapenen  mede  ge- 

maakt hadde, afgetrokken,  en  in  eenen  flag  tegen  dcf^ne- 
ze»  doodt  gebleven  was, viel  Biflchop  Ja»  van  Arckel ,  zoo 
haall  de  gedachte  wapenfchorflinge  was  geëindigt  ,  met 
een  hoop  volk  op  Emmenes  aan,  lloeg  een  goedt  deel  van 
deezeNiewc  OoJi-Holla»ders ,  die  zich  ter  weere  fielden, 
doodt ,  voerde,  nevens  vcele  gevangenen,  eenen  grooten 
roof  daar  uit ,  en  ftak  het  Dorp  in  brandt.    In  het  jaar 

1348.  in  eenen  niew  ontblaakten  oorlog  tuflchen  Hollandt 
en  't  Sticht ,  vielen  die  van  Eemenes  andermaal  Biffchop 
Ja»  van  Arkel  en  't  Sticht  af,  zelfs  met  afzweeringe  ;  en 
namen  ook  weder  den  naam  van  Oojl-Hollanders  aan.  De 
Grave  van  Hollandt  Helde  Melis  van  Mynden  ,  uit  het  Am- 
y?<.-/iGeflachte,en  eenen  dapperen  heldt ,  hen  tot  Hooftman. 
Biflchop  Jan  rukte  fpoedig  naar  Hollandt  voort  ,  liep  de 

naburigtle  Hollandtfche  plaatzen  eerft  af,  en  trok  toen  re- 
gelrecht op  Ooji-Hollandt  aan :  de  inwoonders  verwachtten 

hem  met  den  degen  in  de  vuifl.    Het  gevecht  was  hart- 

nekkig  genoeg,  en  de  Eemenejfers  zouden  ook  den  Bif- 
fchopfche»  fpels  genoeg  gemaakt  hebben,  indien  Melis  van 

Manden  nkt  gevangen  ware  geworden,  dat  zulk  eene  ver- 
flagentheit  onder  hen  veroorzaakte  ,  dat  zy  meeft  alle 

doodtgeflagen  wierden.    De  weinige  ontkomenen  wier- den van  de  overwinners  tot  in  het  Dorp  vervolgt,  dat 
de  Utrechtfcben   haaft  vermeefterden.    Dies  te  ftrenger 
wierdt'er  met  de  EemeneJJers  gehandelt ,  omdat  zy  ander- 

maal hunnen  eedt  gebroken  hadden ,  en  de  Hollanders  toe- 

gevallen waren.  De  Hollanders  vielen  ook  wel  in'i  Sticht., 
en  pionderden  Jutfaas.,  dat  zy  ook  in  brandt  flaken:  maar 

daar  tegen  trok  deBiJ/chop  in  het  landt  van  H-^oerden .,dooï- 
liep  Amflellandt en  keerde  met  zyne  Stichtfen  ,  met  buit 

overladen ,  weêr  naar  Utrecht.    In  het  jaar  135-5'  gingen  de 
EemenejJ'ers  al  wederom  hunnen  voorigen  gang,  en  vielen voor  de  derde  maal  van  den  Biffchop  af,  namen  ook, voor 
de  derde  reize  ,  den  naam  van  Üujl-Hollandcrs  aan.  Het 
ïou  hun  al  wederom  zeer  qualyk  bekomen  hebben ,  indien 
niet  de  Vrede  tuflchen  Biflchop  Jan  van  Utrecht ,  en  Gra- 

ve Willem  van  Hollandt  gefloten  was,  daar  by  bedongen 

wierd,  dat  de  Biffchop  die  van  Eemenes  hunne  wederfpan- 
nigheit  zou  vergeeven,  en  zy  onder  zyn  gebiedt  zouden 
keeren.    In  het  jaar  1482.  was 'er  een  oorlog  tuflTchen 
Hollandt  en  V  Sticht  ;  Billchop  David  van  Bur?undién  ver- 

overde en  pionderde  Naarden:  hy  zou  de  Stadt  verbrandt 
hebben,  indien  de  burgers  niet  belooft  hadden,  op  zekere 

termynen ,  eene  groote  fomme  geldts  te  zullen  opbren- 
gen;  uit  dien  hoofde,  en  ten  dien  einde  nam  hy  hondert 

en  veertig  Gyzelaars  mede  :  maar  daar  tegen  vielen  die 
\an  Hollandt  in  het  Sticht,  veroverden  Emmenes  llormender- 

handt,  floegen  al  die  zy 'er  in  vonden  doodt,  pionderden 
het  Dorp, en  flaken'cr  vervolgens  den  brandt  in.  Het  had aan  beide  einden  in  dien  tydt  wel  maar  eenen  uitgang,  en 

eenen  ingang ,  ook  was  't  wel  ruim  eene  my  1  weegs  lang  met volk  uit  Utrecht  en  Amersfoort  ,  mitsgaders  krygsbehoeften 
voorzien,  in  eenen  moeralligen  veengrondt,  met  putten  en 

groeven  uitgedolven  ,  nochtans  waren'er  de  Hollanders, door  florm  op  ftorm,  meeflers  van  geworden.  TuflTchen 
die  van  Utrecht  en  Hollandt  is  oudtydts  groot  verfchil  ge- 
weefl  over  de  grensfcheidinge  en  bepalinge  van  Goylandt: 
ook  hebben  de  laatftgenoemden  willen  beweeren  ,  dat 
Eemenes  onder  Hollandt  zou  hebben  behoort :  in  November 

15'02  dedenze  daar  van  informatiën  neemen  ;  maar  het 
bewys  daar  van  ingewonnen,  door  de  verklaringe  van  ee- 

nen Lauwer  Hendrtksz,  is  zoo  mager,  dat  het  zich  fchaa- 
men  zou  hier  ingelaft  te  zyn;  men  kan  het  zien  in  Boxhorn. 
Gelyk  Emmenes  in  Binnen-  en  Buitendyks  is  verdeelt,  heeft 
het  ook  twee  Kerken  en  Predikanten  ,  ftaande  onder  het 
Claflis  van  Amersfoort. 
EMMEN,  EMNE,  een  Dorp  daar  een  Schout  is , 

in  het  bovengedeelte  van  Drenth,  twee  uuren  van  Koever- 

den, het  welk  de  7"iy^»/^r/, omtrent  het  jaar  1228.  met  het 
geheele  rechtsgebiedt  van  den  Schout  ,  uitgeplondert  en 
verbrandt  hebben  ;  gelyk  zulks  van  den  ongenoemden 
Schryver  van  het  Perkamenteboek  te  Utrecht  vvord  ver- 

haalt.   Hedendaags  hiet  het  EMMEN. 
EMMERENGEN,  of  EM MERINGEN,  een  voor- 

naam Dorp  en  Heeflykheit  in  het  Sticht  Utrecht,  gemeen- 
lyk  Ameromen  gezegt ;  zie  op  A  M  E  R  O  N  G  E  N. 
EMMERIK,  dit  is  eene  flerke  Stadt  in  Duitfchlandt 

geweeft;  legt  in  het  Noorder-deel  van't  Hertogdom  X/^ff 
aan  den  Rhyn,  niet  verre  van  de  grenzen  van  't  Graaffchap 
Zut^hen.   Schoon  deze  Stadt  nu  niet  meer  onder  de  be- 

E  M  M 

fcherminge,  noch  in  't  bezit  van  den  Staat  is  ,'ïullcn  vtry echter  van  haar  handelen;  niet  alleen  omdat  ze  gedurende 
de  Kleejfche,  Gulikfche ,  en  Bergfche  verfchillen  ,  tulfchea 
Brandenburg  en  Palts-Nicwburg  ,wcgem  het  recht  van  erfe- 
nilFc  ,  van  den  Staat  voor  't  Spaanfch  geweldt  verzcckert, 
cn  met  Guarnizocn  bezet  is  geweeft,  en  tot  het  jaar  lójz 
daar  in  gehouden  :  maar  ook  om  dat  ze  voortydts  onder 
Gelderlandty  of  Zutphcn ,  cn  onder  't  Sticht  vznUtrccht  be- 

hoort heeft'.  Eenigen  fchryven  Emmerik  eenen  zeer  gryzen  Zeili 
ouderdom,  zelfs  wel  omtrent  van  j-ojaarcn  voorChriftus  Jiin. 
Scboorte ,  toe.    De  oorzaak  ,  d'  aanvang  van  den  bouw  Gen er  Stadt,  en  de  naamredcn  word  van  veelen  geftelt  deze  i  di, 
te  wezen  :  Ambioriks ,  een  Koningkje  der  Eburonen  ,  en  ƒ<'^  j. 
Induciomarus ,  der  Treviren ,  fpanden  t'  zamen  tegen  de  Romei- 

nen, in  het  afwezen  van  Julius  Cefar,  onder  wien  zy  zich 
onderworpen  hadden ;  floegen  zeer  gelukkig  een  gedeelte 
van  't  Roomfch  leger ,  doch  Induciomarus  fneuvelde  ,  en  al 
de  buit,  die  zeer  groot  ,  koftelyk,  en  veel  was,  viel  in 
Ambioriks  handen  ,  die,  om  voortaan  geruft  te  leeven, 

zich  met  dien  roof  naar  d'  overzyde  des  Rhyns  zou  begee- 
ven,  eene  Stadt  gefticht,  en  aan  haar  den  naam  van  Am- 
brik  gegeeven  hebben.    Dat  Ambrik,  of  liever  Emmerik,  idm 
eene  zeer  oude  Stadt  is  ,  blykt  niet  alleen  uit  verfcheide  £  Ni». 
Burgten  en  Gedenktekenen ,  noch  in  wezen;  maar  ook  uit  der. 
het  hooge  Choor  der  Munfterkerke  van  WtlUbrord ,  toen 

hy  vün  Komen  nnir  Utrecht  ,'m  't  jaar  697.  of  69Ó.  trok ,  ver- 
ordineert om  ter  eere  van  S.  Marten,  Bijfchop  van  Tours  in' Vrankryk,  gebouwt  te  worden,  omdat  hy  (ó.  Marten)  ter 

dier  plaatze  met  groote  blydfchap  van  Biffchop  Suigbert ,  B.Kit. 
ontfangen  en  ontmoet  wierd.    De  Oude  Hollandtfche  Kro-  '^ra 
nyk,  van  dit  laatfle  fpreekende ,  noemt  deze  Stadt  (lEmbjift/ 
ter  dier  tydt  de  voornaamfte  van  alle  d'omgelege  fteden. 
In  het  jaar  1008.  toen  Adelbold  BiflTchop  was,  of  wierd, 
was  Emmerik  alleen  voor  de  helft  Gelderfch:  maar  Otto  dé 
II.  vyfde  Grave  van  Gelder  en  Zutphen  ,  bragt  die  Stadt,  ̂  

in  't  jaar  II 81. geheel  aan  hetVorftendom  vanGelderlandt:  J^^' 
vergunde  ook  daar  aan,  en  aan  't  Schependom, zoodanige  ̂ ^^^ 
privilegiën  en  rechten  als  de  Gelderfihe  Steden  genoten, 
In  't  jaar  1208.  zyn 'er  brieven  van  verdrag  tuflchen  Grave  cuUt 
Gerard  van  Gelder  en  den  BiflTchop  van  Utrecht  gewiflfelt,  i^tdt 
belangende  het  recht  over, en  het  beftel  in  de  ftadt  Emme-  fol.i, 

rik.    Vermits  nu  de  Heeren  van  ̂ s Heerenberg  en  WiJ'ch die  van  Emmerik  gedurig  overlaft  deeden,  verftoorden ,  en 
in  het  ophaalen  van  hare  inkomften  verhinderden,  hebben 

Prooft,  Deeken,  en  gezamentlyk  't  Godtshuis  te  Emme-  min 
rik,  in  het  jaar  1233.  GruveOtto  den  Hl.  van  Gelder  en  Zut-  Thom 
phen,  ten  Befcherniheer  van  de  Stadt  aangenornen  :  ook  Leod, 
gaf  Henrik  van  ̂ s Heerenberg  aan  hem  over,  in  't  jaar  1237. 
zyn  recht  binnen  de  Stadt  van  Emmerik,  tot  dien  tydt  toe 
een  open  Vlek  geweeft,  dat  Grave  Otto  toen  met  muuren 

en  graften  omtrok ;  en  zelfs  ook,  door  toeftemminge  en /'"^ 4:. 
't  gezagh  van  Keizer  Frederik  den  I.  tot  eene  Ryksftadt 
maakte^   In  het  jaar  1261.  heeft  Biflchop  Henrik  vanVya- 

nen ,  by  zegel  en  brief,  aan  Grave  Otto  van  Gelder  verkocht  * al  zyn  recht  op  de  fladtüw»?*?,"//^  voor  tien  ponden  jaarlyks. 
Eduard  de  II.  derde  Hertog  van  Gelder  ,  nam  voor,  we-  o.H.l 

gens  't  verfchil  met  zynen  Schoonbroeder  den  Grave  van  fol  3- 
Kleef,  om  Emmerik  in  handen  van  zyne  Zufter  Machteld,  Pontt 
Gemalinne  des Klevenaars,  te  ftellen,  in  plaatze,  of  ten  on-  Gelde? 
derpandt  van  de  beloofde  huwelyks-penningen,in  het  jaar  gefchii 
1366.  Naderhandt  heeit  Reinald  de  1 1/.  in  't  jaar  1379.  in  ̂deel 
fteede  van  zyn  losgeldt,  Emmerik  geheel  aan  Hertog  Adolf  M8i 
van  Kleef  overgegeeven.    Dus  wierd  deeze  ftadt  Kleeffch,  f<»'*M 
en  tot  eene  Hanfe-fladt  gemaakt.  Maar  toen ,  na  de  doodt 

vm  Jan  Willem , Hertog  van  Gulik,  Kleef  enBerg,  in'tjaar  ̂ y"'* 1609.  verfcheide  Vorften, vermits  hy  kinderloos  overleedt, 

aanfpraak  op  die  Landen  maakten,  ontftont'er  een  zwaa-  y^w^ re  twift  over  het  recht  van  Erfvolginge.  Keur-Brandenburg  y^u^f^ 
en  Palts-Niewburg  flelden  zich  ten  eerften  in  het  bezit,  dia.pa 
hielden  het  ook  in,  zich  tegen  de  Rooms-Catholyke  Vor-  ̂ jg, 
ften  aankantende  ,  tot  dat  Paltsgrave  Wolfgang  Willem  ̂  

Hertog  van  Niewburg,  om  dien  vetten  brok  alleen  te'  kry- 
gen,  en  den  Brandenburger  ganfch  uit  te  fluiten,  de  Euan- 
gelifche  religie  afzwoer ,  en  Roomfchgezindt  wierd.  Zyn 
oogmerk  was  om  daar  door  de  hulpe  van  veeleRoomlch- 
gezinde  Standen  te  bekoomen  ;  het  mifte  hem  ook  voor' zoo  verreniet:  want  deedt  hem,  boven  anderen, 

grooten  byftant.   Geheel  Europa  fcheen  over  deezen  han- 
del in  de  wapenen  te  zullen  komen.    Vermits  de  Niew- 

hurger  hulpe  aan  Spanjen  had  ,  zocht  de  Keurvorft ,  Johaa 
Sigifmund .van  Brandenburg ,  die ,  van  Lutherfch ,  Gereior-  -gorvtt 
meert  geworden  was,  heul  by  de  Staten  Generaal;  die,  ̂ jolgof 
fchoon  met  Spanjen  in  Beftant,  niet  raadzaam  vonden  de  carion. 
Spaanfchen  ZOO  na  aan  hunne  grenzen  te  hebben ;  veel  min  AbeUi». 
dat  zy  ,in  het  Kleeffch,  Gulikfch,  en  Bergslandt,  hunne  na-  Theatr. 
buuren  zouden  worden.  Vermits  nu  Spanjen  op  den  naam  Europ. 

van  Niewburg  oorlogde  ,  zondt  de  Vereenigde  Staat  hun  Tom.x. 

krygsvolk  derwaarts  op  den  naam  van  Brandenburg.    Dik-  Sani» maals  bevonden  zich  de  beide  legers  zeer  na  by  een,  zon- 
der  den  anderen  eenig  leedt  te  doen  ;  dewyle  het  den 
Spaanfchen  niet  gelegen  quam  in  eenen  niewen  oorlog  met 
den  Staat  te  treeden ,  daar  ze  eerfl  onlangs  met  zoo  groo- 

te 
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te  moeite  ,  enx.  den  Staat  hadde  konnen  beweegen,  om 
eenen  llillUnt  van  wapenen  toe  te  willen  Üaan.  Spinola 

veroverde  op  des  Niewburgers  naam  Urfoy^  I4^ezel,  enz. 
De  Staatfchen,  onder  Prins  Matints,  daar  tegen  verzeekcr- 
den  zich  van  Emmerik,  Rees,  Goch ,  Kalker,  enz.  De  Ste- 

den daar  Spaanfch  volk  in  lag  deeden  de  Staatfchen  niet 

aan;  nocli  ook     Spaanfchen  de  Steden  daar  Statc-a  volk  in 
lag.   De  Staten  omringden  Emmerik  met  eenen  zwaaren 
wal,  zeven  bolwerken,  en  zes  ravelyns ;  maakten  daar  bo- 

ven eene  Schans  met  vier  bolwerken  en  twee  hoornwer- 
ken, aan  d'overzydc  van  den  Rhyn  ,  en  noemdenze  het 

Oranje-Furt ,  bezettende  dat  met  een  goedt  Guarnizoen : 
met  inzicht,  indien  Kcur-Brandcnburg,  na  het  afdoen  der 
\tïicW\\\cn ,  Emmerik  weer  in  handen  wilde  hebben,  iiy  al- 
voorens  de  gedaane  kofien  zou  moeten  goedt  doen  ;  die 
met  den  tydt  zoo  hoog  liepen, dat hy  daar  noch  zin, noch, 
wegens  zyn  onvermogen ,  luft  toe  hadde,  en  alzoo  bleef 
Emmerik  met  Staten  volk  bezet.    Het  gedachte  Oranje-fort, 
(ter  befcherminge  van  deStadt,die  aan  deRhyn-iyde  maar 
eenen  enkelen  muur  hadde,  gemaakt)  wierd  door  den 
Ouden  Rhyn,  en  het  graaven  van  eene  grift,  (den  Niewen 
Rhyn  genaamt) zoodanig  afgefpoelt,dat  de  Staat  raadzaam 
vondt,  in  't  jaar  ió68.  het  geheel  te  vernietigen  :  maar  al- 
ïoo  de  Stadt  daar  door  zoodanig  verzwakt  wierd  ,  dat  ze 
bczwaarlyk  eenen  harden  aanval  zou  hebben  konnen  uit- 
ftaan  ,  hadden  de  Staten  Generaal,  voor  de  aannaderinge 

der  Franfchen  in  'tjaar  1672.  in  plaatze  van  't  gedachte  Fwr?, 
een  Redout,  en  voor  de  Stadts  muur  eene  batterye  opge- 

worpen ,  de  graften  laten  verdiepen  ,  de  borftweeringen 
verzwaaren,  de  wallen  zeer  net  opmaaken  met  flormpaa- 
len,fchanskorven,enz.en  met  I9llukken Gefchut  beplan- 

ten.  Het  Magazyn  was  ongemeen  wel  voorzien  ;  maar 
de  bezettinge  zoo  gering,  dat  ze  op  der  Franfchen  komile 
geen  700  mannen  kon  uitmaaken  ;  meell  niewgeworven 
volk,  waar  van  noch  omtrent  ico  koppen  op  het  Huis  te 
Vlji ,  aan  den  Ouden  Tfjel,  twee  mylen  van  Emmerik,  ge- 
ïonden  wierden.    't  Was  in  dien  tydt  een  zeldzaam  be- 

ilier, daar  goede magazynen  waren,  was  geen  volk;  daar 
volk  was,  waren  geene  magazynen.    Vermits  nu  tydinge 
quam  dat  Orfoy,  Kyr.berk,  IVejel,  en  Burik  alreeds  in  han- 

den van  den  vyandt  waren  overgegaan  ,  en  het  flech- 
te  Guarnizoen  in  Emmer ik  niet  in  Itaat  was  om  gewei t 
te  keeren,  gaven  de  Heeren  Gedeptacerden  te  Velde  ordre 
aan  de  Ibldaaten  om  uit  te  trekken  naar  Rees ,  en  't  Huis 
itUlfl:  al  d' artillery ,  wapenen,  en  leeftocht  ten  fpoe- 
diglten  mzx  Schenketfchans  \.^\txsozx>i\\,  zynde  niet  meer 
dan  anderhalf  uur  van  Emmerik.    Dit  gefchiedde  den  7 
Junius,  N.  Styl,  tegen  den  avondt.    Ten  9  of  10  uuren 

maakte  de  Majoor,  by'tgeeven  van  't  woordt,het  aan  de 
Serjanten  bekent:  's morgens  met  den  dag  wierd  de  groo- te  Krygsraadt  vergader.  Ter  zeiver  tydt  liep  een  gerucht, 

dat  de  Franfchen  Kees  al  belegert  hadden  ;  ook  quamen  'er veele  naai  Emmerik  met  hunne  beelten  vluchten  ;  dat  eene 
groote  opfchuddinge  veroorzaakte  :   want  de  Bezetting 

meende  dat  het  (tof, 't  geen  zy  zagen,  van  het  vooruit  draven 
der  Franfche  Dragonderen  quam  ;  zoo  dat  hen  zulk  eene 
vreeze  overviel,  dat  al  het  Krygsvolk  's  voormiddags  tuf- 
fchen  9  en  10  uuren  in  groote  verwarringe  de  vluciit  nam , 
al  het  Gefchut,  Krygstuig,  enz.  achterlaatende.  De  Ma- 
giftraut,  zich  in  dezen  noodt  bevindende ,zondt  Afgevaer- 
digden  aan  den  Prins  van  Conde',  <^m  hunne  Stadt  onzydig 
te  mogen  houden  ,   verzoekende  met  een  Sauveguarde. 
CoW/ bewilligde  daar  niet  in  ,  maar  dreigde  het  Gefchut 
voor  fleutels  van  hunne  poorten  te  zullen  gebruiken:  des 
moften  zy  in  verdrag  treeden,  en  de  Stadt  overgeeven  op 
diergelyke  voorwaarden  als  l^Fezeho^  den  zelfden  avondt 
(den  8  Junius)  trokken  de  Franfchen  daar  binnen,  ünaan- 
geziennu  byVA^er^r^^^  der  overgave  uitdrukkelyk,  en  byon- 
derteekeninge  belooft  was,  dat  de  inwoonders  by  hunne 
Religie,  Kerken,  en  Schooien  zouden  blyven  ,  wierden 
echter  de  Gereformeerden  van  hunne  beide  Kerken ,  binnen 
acht  dagen, ontzet:  de  grootfte  wierd  tot  een  Gallhuis  ge- 

maakt; de  andere  hieldende  Rooms-Catholykenin, zonder 
te  lyden  dat  eenige  lyken  van  Onroomfchen  daar  in  ten 
grave  gebragt  wierden;zoo  dat  delaatftcn  daar  door  genoodt- 
zaakt  waren  die  te  begraaven  daar  ze  konden,  of  mogten, 
enz.    In  den  Vrede  tuifchen  Brandenburg  en  Koning Lo^/f- 
wyk  de  XIV.  wierd  belooft  Emmerik,  en  alle  andere  Kleef- 
fche  plaatzen,  aan  zyne  Keurvorftelyke  Doorluchtigheit  in 
te  ruimen.  Aldus  is  deze  Stadt,  die  denStaat  zoo  veel  ge- 
koll  hadde  ,  weêr  ganfch  uit  de  magt  van  den  Staat  ge- 

raakt.   Dit,  boven  voorby  gegaan ,  dient  echter  niet  ver- 
geeten:  Lang  voor  de  gedachte  Gulikfche  verfchillen,  had- 

den de  Staten  Generaal,  door  Prins  Maurits,  de  Stadt  Em- 
merik den  Spaanfchen  (die  veele  Steden  op  den  Ryksbodem 

reeds  ingenomen  hadden)  in  het  jaar  i^yS.  weêr  ontwel- 
digt ,  en  in  handen  van  den  Vorft  van  Kleef  herftelt , 

met  beding  dat  hy  geene  Spaanfche  bezettinge  daar  binnen 
mogte  laaten.    Toen  nu  de  Spaanfchen  in  het  jaar  I5'99. 
eenen  niewen  aanflag  x.z'^zw.Emmenk  ondernomen  hadden, 
verzocht  de  Burgery  aan  den  Staat  eenigvolk,  om  hen  te- 

gen den  Spanjaart  te  befchermen : zulks  verkreeg  ze, en  de 

EMM  EMS  EMU  ENC  z%i 

Bezetting  bleef 'er  tot  het  jaar  1600.  wanneer  de  Heeren  yeti^rut Staten  Emmerik  andermaal  in  handen  van  den  Hertog  van  itimrar 
Gulik  en  Kleef  ftelden  ,  onder  belofte  dat  zyne  Keizerlyke  Cerm. 

Majcfleit ,  en  het  Duitfche  Ryk  uitwerken  zouden,  dat  \  deel' 
Aarts-Hertog  y^/^^r/aj ,  toen,  door  huwelyk  met //<zi<?//« /"<,/.  ̂ >i^. 
Clara  Eugenta ,  Heer  der  Spaanfche  Nederlanden,  aan  Keu-  Schleid. 
len,  Rynberk  zou  herltellen  ;  opdat  dus  het  Duitfche  ryk  Vomla- 
wederzyds  in  ruft  mogte  blyven.    Maar  vermits  daar  niets      />  2.. 
met  allen  van  quam,  heeft  Prins  Maurits  xnii\.\\e\.  Staats  f'^zn''- 
leger  1601.  Rynberk  belegert  en  verovert.    Boven    ce-  beteren. 
ne  derScadts  poorten  van  itwwmX' ftaat  in  goudc  letteren,  /''^•449. Felix  Civitas  qu/E  in  temp  ore  pacis  de 
15ELLO  COGitat:  Gelukkig  is  de  Stadt  die  in  tydt  van vrede  om  den  oorloz^  denkt. 
EMMERIHGEN;  zie  op  AMERONGEN. 
EMMICHÜVEN,  by  S.  van  Leeuwen  onder  de  Dor- 

pen en  Hcerlykheden  van  het  landt  van  Altena  in  Hollandt 

gerekent. EMS,  EMBS,  eene  Rivier,  enz.  zie  EEMS. 
EMUM;aldus  noemt  de  fchryver,die  het  verhaal  van  Altlng 

Menco  vervolgt  heeft,  op  'tjaar  1280.  zeker  Dorp  tufTchen  ̂ f'. 
Wirthum  en  Emetha  in  Ftveïtngo .Y)oz\\  ik  zou  denken  dat  door  Germ. 
feil  van  den  affchryver  een  M  gefchrcven  is  in  plaats  van 
een  N,  en  dat'er  moet  ftaan  ENUM;  het  welk  heden- 
daags  een  klein  Dorp  is,  doch  in  voortreffelyk  bouwlandt  ̂ "■2-  5°' 
nauwelyks  eenig  ander  toegeevende.   Het  legt  wat  min- 

der dan  vier  gemeene  Duitfche  mylen  van  de  Stadt  Gro- 
ningen, Zuidooftwaart  aan. 

ENG K HUIZEN,  eene  tamelyke  fterke  Stadt  in  de  x>?Rtf#7 
Vereenigde  Nederlanden,  in  'tOofter  deel  van  Noordt-Hol-  Di^jig^ 

landt,  met  eene  goede  Haven  aan  de  Zuiderzee,  en  tegen  ceogr'. haar  gewelt  met  zeer  fterke  Dyken  wel  bewaart :  echter  ;>.i99. 
niet  heel  buiten  gevaar, als 't  bleek  in 'tjaari5-i4.  toen, door  Brugm. 
eene  inbreuk,  een  gedeelte  van  de  Stadts  veftcn  met  veele  voor 
huizen  om  verre  geworpen  wierden.  Over  des  naams  oor-  Scriver. 
fpronk  valt  (als  naar  gewoonte)  veel  vcrfchil :  Boxhor»  Kronyk 
is  van  gevoelen,  dat  de  naam  van  de  Haringen  herkomt,  p^g-  A°- 
die  daar  in  groeten  overvloedt  gevangen  wierden,  en  noch  Boxhom 
gevangen  worden;  en  van  de  Vilfchers  huizen  ,  t'zamcn 
gevoegt  HARINK-HUIZEN  uitmakende:   daar  dan,  ̂ "f, 
het  harde  HAR  afgtlaaten,  de  naam  van  M-  of  Enk-hui- 

zen  allenskens  uit  gefproten  zoude  zyn;  tot  hun  voordeel  ̂ "^'^  5« neemen  de  geene,  die  met  hem  daar  in  overeen  ftcmmen, 
het  wapen  (de  drie  Haringen)  van  Enkhuizen.  Evenwel 
fchynt  Boxhom ,  op  eene  andere  plaatze,  met  de  ïulken  te 
fpotten,  die  den  oorfprongk  van  den  naam  ccner  Stadt  in 
haar  wapen  willen  zoeken,  of  vinden  :  aleens  of  hy,  zyne 

voorige  uitvindinge  van  Harink-Huizen  vergeeten  hebben- 
de, met  v.yn  eigen  Harinkhmzen  fchimpte;en  mogelyk  niet  , 

zonder  reden;  want  waarom  zou  het  Dorp  Harinkhuizen , 
van  oudts  en  noch  zoo  genaamt,  zynen  naam  niet,  zoo 

wel  als  de  Stadt,  'mink-  oiEnk-Hnizcn  verwifTelt  hebben.^ 
Junius  is  van  gedachten  dat  Enkhuizen  dien  naam  eerft  van  i  ded" 
Enkele  Huizen,  in  't  begin  wat  wydt  van  den  anderen,  en  ̂ g^'^ naderhant  toegegroeit  tot  een  Dorp,  Stadt  en  Koopftadt,  383. 
ontleent  zou  hebben.    S.  van  Leeuwen,  noch  P.Montanus^  Adnan. 

komt  het  gevoelen  van  Adnanus  "Junius  niet  vreemt  of  on-  Ja»;/ waarfchynlyk  voor.    Maar  J.  F.  Ie  Petit  neemt  daar  by  Batav. 
enge  en  enkeleUmzfci;  te  weeten,  weinige  en  ganfch  geen  s.-van 
ruime  woningen,  doch  zoo  dicht  by  malkander,  dat  men  Leeuw. 
dit l3orp, omdat  het  zoo  na  byeen,zoo  eng, en  met  zulke  Sat.  ill. 

enge  wooningen ,  tegen  de  ruime  gewoonte  van  andere  M  ̂02. 

dorpen  ,  zou  bebouwt  of  betimmert  zyn  geweeft,  den  ̂ •■'^^ö»- 
naam  van  Enkhmzen,  als  wat  ongemeens,  zou  gegeeven  "* 
hebben.  Dat'er  de  Deenen  en  Noormannen  den  naam  zouden 

hebben  aangeplakt,  wegens  de  gelykenis  nüar  Eklcnforde,      ̂ ^  v 
in  Sleeswyk,  is  te  verre  en  te  wydt  gezocht.    Die  't  van -'^  g^,^^* 
Eckelhuizcn  a{hza\en,  zoeken 'tvry  wat  dieper  en  diepzinni-  „'j^.^' ger;  want  indien  £<r^f/ een  affchouwen  ,  fchrik  ,  yzinge  y,^^^^^ 

van  eenig  ding  betekent,  zou 't  konnen  zyn  dat  zy,  die  eerft  pgtif 
eenige  zoodanige  huizen  voor  het  bedyken  hebben  zien  ftaan,  nadcl. 
in  een  gedurig  gevaar  van  door  de  zee  ingezwolgen_  te  RejiuLl. 
worden,  het  voor  huizen  van  fchrik  en  gevaar  aangezien  pag.no. 

hebben,  waar  door  de  plaats  ook  den  naam  \-a.nEckel-hutzen (nu  in  Enk-huizen  verandert)  kon  hebben  bekomen.  De  eerfte  j^jcoiai 
beginifelen  van  de  Stadt  zyn  al  mede  onzeker,  echter  naar  ndfler. 
vermoeden  zeer  oudt.    Eenige  ftellen  de  Noormannen ,  &n-  ithier. 
deren,  noch  verder,  de  Ror/ieinen  ftichters  van  Enkhuizen;  Belg.p, 
maar  d'ervarenen  in  oudtheden  berichten  ons  ,  dat  men  213. 

lang  na  'tjaar  iioo.  eerft  van  de  Zuiderzee  wift  te  fpree- 
ken ;  en  dat  het  water  tuflTchen  Enkhuizen  en  Staveren  zeer  Wïnfem. 
nauw  plag  te  zyn;  dat  Enkhuizen  \ee\  voorlandt  hadde,  Kr.  van 

dat, als  onbedykt  ,door  het  aanklotzen  van  de  zee,met'er  Vrksl. 
tydt  zoodanig  afgekabbclt  is,  dat  het  eindelykeen  gedeel-  M  'J7« 

te  van  deze  plaats  wechgenomen  heeft. 't  Geen  noch  tegen-  P"'^f»- 
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woordig  bewezen  wordt  ,om  dat  de  wooningen  van  Enk- 
buizen  wel  een  gotelings  fchoot  ver  buitens  dyks  geftaan  heb- 
ben,doch  nu  overdekt  zyn  door  de  droogte,die  men  ten  Zuid-  j^^^Jf^ 
ooftenvan  het  hooft  recht  afvarende  vindt:  men  meent  dat  ̂ ^,  ̂11 
daar  de  Kerk  en  de  eerfte  huizen  hebben  geftaan,  omdat  die  f^iW^-^^ 
droogte  noch  heden  het  Oude  kerkhof  geheeten  wordt.  Voor 

'tjaar  1279.  (anderen  1297  of  1296)  vindtmen  van  £^?X- 
N 11  hmzcn 
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iAj;.«;indcHiftoricn  Rccn  gcwag;dc  begiiifcls  waren rccr 
Hecht,  bclluundc  in  niet  anders  dan  klccnc  hutjens  ,  be- 

woont van  lieden  die  weinig  van  doen, en  eenen  gcringen 
omlLif;  iiaddcn  ,  alleen  voor/.ien  met  een  bakoven  ,  en 

jdem      een  Ichuit  oin  nieê  te  vaaren.    In  het  gedachte  jaar,  als 

Lsfuw.    de*'/ ly/'/nVcfw,  opgerokkent  door  dcnUtrcchtJibeK  BijJ'cbuj), 
ibid.       U'iditiJs  'wv^cwomcw  ..Ecni^ettburg  ter  aarden  gclmceten,  en 

Mcilenbltk  afgebrand!  hadden  ,  is  Jatt  van  /ivemes  (die  't bewindt  over  JJullauat  en  Zeelnudt ,  in  het  afwezen  van 
Grüix  jau.,  hadde)  tcgcns  hen  opgetrokken ;  hy  2,elf  met 
een  kleen  heir  in  l^ricsLuJt  ;  niet  ecncn  anderen  hoop 
londt  hy  de  Hecren  van  Arckcl  en  van  der  Putten  naar 

Eukhu'izcn  (toen  niet  onder  de  Holbyidcrs maar  onder  de 
vrye  IrUzcn)  die  deze  plaats  binnen  weinig  tydts  vermce- 
llerdcn,  en  den  brandt  daar  in  ftaken.    Boxhorn  2cgt  dat 
ze  toen  noch  niet  gerterkt  was.    In  het  jaar  1309.  weder- 

voer deze  lladt  eens  en  andermaal  een  zeer  zwaar  onheil ; 
de  Hollanders  deeden  eenen  to"t  in  yrieslandt ,  plondcrdcn 

Boxhorn  C.uiflcrlandt ,  en  't  quarticr  Ircjlergoo:  de  I-Fcjlfriezen  ̂   kort 
Taon.      te  voorcn  van  de  Hollanders  t' ondergebragt  ,   hadden 'er 
van  Hol-  mede  by  geweeft  ,cn  onder  hen  die  van  EKkhitizcn ^d\Q  on- 
hndt  {>.  genadiger  te  werk  gegaan  hadden  dan  ccnige  anderen. 
36).      Om  dit  te  wreeken  ,  vielen  de  yriczcn  in  IVeJl-Frieslandt 

llroopten  allerwegen , en  betaalden  de  E:ikbnizi-rs  dubbelt: 
De  Enkhuizcrs  wilten  wie  zy  waren  die  écy/iczen  dentogt 
naar  14'^ell-Frieslandt  gcraaden  hadden ,  enz.  huurden  derhal- 
ven  ccnigen,  die  de  huizen  dezer  raadtgeevers  heimelyk  in 
brantftaken.  Dat  werk  gingk  wel  aan, maar  eenige  brant- 
üichters  wierden  betrapt,  en  belceden  datzy  door  die  van 

Enkhuizen  daar  toe  gekocht  waren ;  't  welk  eenen  twee- 
den togt  der  Friezeyj  tegen  de  Eaklmizcrs  verwekte  ;  daar 

zy  omtrent  4f  huizen  verbrandt  hebbende  ,  met  eenen 
grooten  roof  te  rugge  keerden.    In  de  zeer  bloedige  Hock- 
jche  ea  Cai'eljauvjfihe  {a&icn,  waar  in  het  d'eene  met  of 
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Spaamfche  bevcttingc  in  te  neemen.    Kort  na  dit  voorval, 
komt  Hopman  Qiiikkd  met  Spaanfche  Soldaatcn  voor  de 
poort,  onder  voorgecvcn  van  hen  door  de  Stadt  naar  de  t 
fchcpen  te  geleiden.    De  Burgerwacht  weigert  den  door-  \ 
togt.    De  Burgcniccfters  flaan  voor,  het  was  maar  om  te 
monüeren,  cn  dau  't  volk  fchecp  te  doen  gaan.    Reimer  , 
Stotittng,ccn  oudt  burger,  paft  daar  op; dat  het  een  en  V  an- 

der uel  buiten  kun  gefchicden.    Men  grauwt  hem  toe  ;  Dat 
de  Burgemeejlers ,  dicn  V  bevolen  was ,  de  Stadt  hadden  ie  regee- 
ren  y  h\i  zou  den  hekjhoeren,  of  men  zou  hem  in  ̂t  gat  finytenz 
een  Ander  ,Cornetis  PielerfzRiethttz ,  daar  op;  ivas^t  hun  be- volen ,  dan  Jlont  het  hun  ook  toe  de  Stadt  wel  te  regeeren ;  maar 
bezetting  ia  te  neemen  zon  de  Burgery  niet  lyden.  Anderen 
vielen  deze  beide  toe.   De  Burgemeefters,  ziende  dat  het 
niet  door  wou.  bevalen  hen  te  vrcden  te  zyn,  men  zou 
het  krygsvolk  buiten  houden.    Op  den  volgenden  dag 

quam  d'Admiraal  Boshuizen  met  zyne  Hclbardicrs  binnen Enkhuizen.    Quikkel ^  ftcuncnde  op  des  Admiraals  gczagh, 
deed  weer  ecne  proef  om  in  te  trekken;  doch  tevergeefs: 
toen  floeg  de  Magillraat  eenen  anderen  weg  in,  deed  een 
goedt  getal  Soldaatcn , doch  ongewapent,by  klecnc  hoop- 
jens  doorfluipen  ,  onder  fchyn  van  lecftogt  te  koopcn ; 
eenige  vrouwen  lietmen  onder  haare  huiken  het  geweer 
in  des  Kapiteins  huis  brengen,  die  toen  met  trommels  liet 
omroepen,  dat  alle  die  by  hem  befcheiden  waren  voor 
zyne  wooning  verfchynen  zouden.    Dat  was  een  donder-  P.  C. 
flag  in  de  ooren  der  burgerye,  die  flraks  by  een  quam,  en  Hooft 
met  eene  zonderlinge  dapperhcit  zoo  wel  Quikket^  als  de  Mï4 
zynen  ,  ter  poort  uitdreef.  In  die  drift  vliegen  ze  naar  den 

Admiraal  Boshuizen  ̂   en  (lellen  hem  in  bewaringe  van  de  ̂"'^ 
burgerwacht  op 'tStadtshuis;  haaien  voort 'tgefchut  uit  het  ̂  
fchip  dat 'er  aan  't  hooft  by  lag,  en  brengen  't  inde  Stadt.  "^'^ 
Op  dien  zelfden  tydt  quam  't  Amflerdammer  veerfchip  met  1^ 
75"  tonnen  buskruit, cn  eenige  honderden  musketten,  voor  ̂ ^^'^  ' 

len,  waar  in 
voor,  en  d' andere  tegen  Vrouwe  Jakoba  hield,  heeft  het :  de  oorlogsvloot  aan;  dien  krygsvoorraadt nam  deBurgery  ̂ ^g^ 
volk  van  de  gemelde  Gravinne  in  't  jaar  1426.  met  eene  naar  zich.    Een  Fieter  Lmtjcns  Buiskens  moedigde  haar  enz, 
fcheepsvloot  de  Stadt  Enkhuizen  op  klaaren  middag  over-  zeer  aan  met  belofte  van  Oranjens  byrtant  ;  toonde  eenen 
vallen,  cn,mct  groote  wreedtheit,  over  de  hondert, goede  brief  van  hem  ,  deed  boven  dien, door  zyne  kloekmoedig-  veer 
lieden  ,  gehouden  voor  Cabeljauwjchen,  van  hunne  tafel  heit,  verbaasdelyk  ccn  fchip  vol  Soldaatcn ,  door  Pautus  verve 

doen  opftaan  ,  en  zoo  ter ftondt  onthoofden.    Maar  dp.t  vanLoo.,  Kaftelein  van  iï^/^/'i/t';?,  derwaarts  gebragt,  afwy-  opd'i 
bedryf  wierd  kort  daar  naop  diergelyke  wyze  aan  de  ande-  ken.    De  BurgemeeÜers  fielden  middelerwyle  alle  liRen  -W.Kr. 
ren  vergolden.  Op  S.  Hieronymus  dag,  15-14  ( ifif)  leed  in  't  werk,  om  't  Spaanfih  krygsvolk  binnen  te  krygen;  M6; 
Hollandt  zeer  groote  fchade  door  eenen  zwaaren  inbree-  maar  de  Burgers  waren  hen  te  gauw:  Evenwel  maakten 
kenden  watervloedt:  to.  Enkhmzen  heeft  de  zee,  als  gezegt  zy  eenigen  van  hen  al  kleinmoedig,  trekkende  de  Roomfch-  ̂ "^^  7 
is,  veele  huizen  wechgefpoelt  ,  te  geiyk  met  de  bolwer-  Catholyken  aan  hunne  zyde,  zoo  dat  het  gefchapen  ftont  ' 
ken,  en  een  groot  gedeelte  van  de  ftadts  veftcn.  In  't  jaar  \  tot  een  bloetbad  te  zullen  koomen  :  maar  even  ter  dier  ̂ ^Jj^' 

'lioxhorn  15-37.  deed  ]Acnog  Karei  van  Gelder  te  Harderwyk  v-^i ic'ht-\t'^dt  quamen  veele  Vluchtelingen  binnen  Enkhuizen^  en  r.^^^ Holt.      pen  toerutlen,cn  zeer  fterk  bemannen;  deze  naken  in  het  •  door  hen  wierden  de  Welmeenenden  dapper  gefterkt,  de 
vallen  van  den  avondt  af,  en  kregen  na  middernacht  Enk-  \  verflauwden  greepen  weder  moedt,  zoo  dat'erfchrik  onder  fofr, 
huizen  in  't  gezicht.    Karei  oordeelde  deze  plaats ,  wegens  ■  de  Roomfchen  begon  te  komen,  om  iets  tegen  de  anders-  p.  jy! 
de  treftelyke  haven,  die  in  het  jaar  1394.  ruimte  had  voor  i  gezinden  te  onderüaan:  welke  laatften  de  Magillraat  het  tanun 

meer  dan  300  fcheepen,  voor  hem  beit  gelegen  te  zyn, om  j  gefchut  afdwongen  ,  en  al  haar  poogen,  om  't  volk  bin-  Guia geheel  HoUandtzï  te  loopen ,  en  te  verv/oeltcn ,  cn  om  voort ,  !  nen  te  brengen ,  en  de  Stadt  voor  üuc  d  Alba  te  verzekeren ,  fol.i. 
zoo  daar  uit,  als  uit  zyne  (leden  llarderwyk  en  Elbnrg^  de  1  onnut  maakte,  met  haar  in  verzekeringc  te  houden  ,  laa- 
ganfche  Zuiderzee  onveilig  te  houden;  meende  derhalven  '  tende  daar  op  een  Oranje-vaandel  van  de  Stadts  muuren 
van  Enklnüzen  door  vcrraffiiige  mcefter  te  worden  ;  en  j  waaijen.    Pteter  Buiskens  nam  35-0  (ledelingen  in  bezol- 
zulks  te  ligter  ,  vermits  toen  de  meefte  burgeryen  het  1  dinge,  als  Soldaatcn,  aan ;  zondt  eenen  brief  aan  den  Gr^j- 
bootsvolk  ter  fcheepvaart  buiten  's  landts  was  :maar  het  wa-  ve  van  der  Mark,  toen  voor  den  Briel,  en  verzocht  daar  in 
ter  ontzakte  d' aankomende  Geldcrfchen ,  zoo  dat  ze  de  ha-  hunnen  befchermer  tegens  Alba  en  de  Spaanfchen  te  willen 
ven  niet  konden  krygen.  Zy  bleven  wel  een  tydt  lang  op  i  zyn ,  ook  hun  een  deel  krygsvolk  by  te  zetten  :  Hy  ver- 

anker leggen,  verwachtende  eene  betere  kans,  maar  ver- '  zuimde  daar  ook  niet  in.    Ylinks  wierden  niewe  Burge- 
mits  de  windt  begon  op  te  lleeken,  moftenze,  om  niet  by  ;  meeders  aangedelt,  die  den  Koning  Philips  van  Spanjen ^ 
laage  ebbe  op  het  drooge  te  raaken,  het  anker  kappen,  en  Prins  IVillem  van  Oranje  ,  en  de  Stadt  Enkhuizen  trouwe 

zwoeren,  tegen  Z)/^f  <^'yf/^iï  en  zynen  aanhan^k,  den 
den  fenningk,  en  ̂   Inquifitie.  Wy  breeken  af  dit  breeder  te  7^^, 
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dus,  zonder  iets  uitgerecht  te  hebben,  het  weêr  naar  huis 

Boxhor»  wenden.    Na  dat  in  het  jaar  15-72.  den  Briel  ganfch  on- 
^4^.36^.  verwacht, door  de  zoo  genaamde //4<^t'r^^//,tt'», ingenomen 
Pontau.  was,  is  (Iraks  daar  na  Enkhuizen  den  Spaaxjchen  ook  afge- 
Cclderf.  vallen:  want  gelyk  Duc  d' Alba  over  het  verlies  van  den 
gefchied.  Briel,  daar  meer  andere  Steden  op  volgden,  zeer  ontzet 
i.deel,    was,  beval  hy  V  Amjlerdam ,  t'  Enkhuizen  ,cn  elders  meer, 
fol.  42.8,  in  aller  yl  eene  fcheepsvloot  toe  te  ruüen.  DeEnkhuizers, 

op  hun  (l:uk  paffende  ,  alhoewel  in  eenen  gevaarlyken 
tydt  ,  namen  den  Admiraal  Boshuizen  gevangen  ,  en  de 
grootftc  ftukken  gefchut,  t' hunner  verweeringe,  uit  zyne 
fchcpen;  hoe  't  zich  toedroeg  is  aanmerkelyk.  Ducd''Alba deed  zyne  vloot,  als  gezegt  is  ,  ten  dee\e    Amjlerdam , 
ten  deele    Enkhuizen  klaar  maaken :  onder  dien  dekman- 

tel poogde  hy  Spaanfch  krygsvolk  in  de  laatd  genoemde 
Stadt  te  brengen ,  als  voor  hem  van  groote  aangelegent- 
heit.  Prins  lyillem  hadde  al  omtrent  tv/cc  jaaren  lang  hei- 

melyk verflandt  met  eenigen  binnen  £»X-.6//;^é'»  gehouden, 
't  Gebeurde  dan  dat  Kapitein  Schuilenburg ,  een  van  Alvaas 
Vlf)Otelingcn , 't  broot  voor  hem  gebakken  binnen  Enkhui- 
ze>!  mede  wilde  neemen  zonder  geldt:  de  bakker  wilde  't 
nitt  laaten  volgen:  Schuilenburg  berdte  daar  op  in  fchcldt- 

woorden  uit;  'tjleekt,  zegt  hy,  hier  al  vol  fchelmen  en  geu- zen ;  doch  zy  zullen     noch  zwaarder  bezuuren  dan  die  van 
Rotterdam;  zie  op  ROTTERDAM.   Toen  nu  de  bak- 

ker zei;  l)y  hoopte  wit  beters  vanGodt:  zwoer  Schuilenburg 
■met  gekruifle  vinger eu  ;  dat  het  hen  niet  beter  zou  vergaan:  Dit 
wierd  van  eenig--  burgers  gehoort,en  baarde  draks  quaadt 
vermotdea  ;  a'een  hitite  den  anderen  op,  om  geenc 

verhaalen ,  nevens  het  vervolg ,  men  zal  't  vinden  in  de  Hooft. 
Schryvers  aan  den  kant  aangewezen.  Dit  Enkhuizer  werk  hor 
verhinderde  Duc  £Albaas  voorncemen  op  den  Briel  geheel  Htti.' 
en  al:  te  meer  toen  Hoorn,  Alkmaar,  Edam,  en  Monnik-  ibidei 
kendam  den  eigenden  weg  infloegen.   Ook  zyn  waarlyk 
het  inneemen  van  den  Briel ,  d'  afval  van  Enkhuizen  in 
Noordt- Hollandt ,  en  van  VliJJingen  in  Zeelandt,  de  grondt- 
veden  van  de  verkrege  vryheit  geweed.   Hoe  heevig  an- 

ders d^  Antwerpfche  Meerbeek  h  ,  laat  hy  echter  niet  na  de 
Enkhuizers  eenigen  lof  van  meer  zachtmoedigheit,  dan  die  ̂ ^u^^j 
van  VliJJingen,  te  geeven;  dus  fpreekt  hy  :  „  Geduurende  x«» 

dit  rumoer  in  Zeelandt,  hadden  ook  wat  te  vooren  de  ƒ<?/. 3. 
Hollanders  op  eenige  plaatzen  den  Koning  den  rugge  ge- 
keert  ,  en  waren  den  Prinfe  van  Oranjen  met  zyne 
aanhangers  toegevallen ,  na  dat  den  Briel  ingenomen  was. 
Voor  't  eerd  volgden  die  van  Enkhuizen  ,  in  't  eerft 
alleen  om  een  kleen  gefchil  tegen  den  Kapitein  Boshui- 

zen ,  die  met  zommige  van  zyne  oorlogfchepen  in  de 
haven  van  Enkhuizen  gekomen  was,  om  die  te  vermaa- 
ken,  voorzien,  en  viclailjeercn  :  maar  eenigen  hadden 
de  Burgery  wys  gemaakt ,  dat  daar  allengskens  bedek- 
telyk  Soldaaten  in  de  fchepen  quamen,  om  de  Stadt  te 
beter  te  bedwingen:  daarom  hebben  zy  hun  in  de  wape- 

nen gedelt,  de  foldaaten  verdreven,  en  niet  gedoodt, 
gelyk  die  van  VliJJingen  deeden ,  maar  waren  wat  beleefder, 
nemende  den  voorfc breven  Boshuizen  gevangen ,  en  zornmiga 
andere  Bevelhebbers  meede ;  de  Kerken  en  Kloofiers  wier- 

den 
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„  den  berooft,  de  Prieflers,  Monnikken,  en  Religieufen 

„  uitgejaagt  ,  en  het  Calvinift  geloove  daar  ui  geplant. 
Nadat  Don  Fredcrko  korts  daar  na  Zutfhen  verovert  ,  al- 

gryffelyke  moorderyen  en  geweldenaryen  gcplcegt  hadde, 

gaf  Kampen  zich  zonder  tegcnv^e^r  aan  hem  over  ,  en 
wierd  uit  polityke  inzichten  wat  zachter,  om  andere  tot 

diergelyke  overgifte  aan  te  lokken,  gehandelt:  De  niewe 
Spuanfche  Gouverneur  aldaar  riedt  den  Raadt  ,  die  van 
Knkhuizen  door. brieven  te  waarfchouwen ,  om  zich  aan  die 

van  Ziaphe»  te  fpiegelcn  ,  liever  het  voorbeeldt  van  die 
van  Kar/ipen  te  volgen,  en  by  tydts  des  Konings genade  te 
verzoeken,  waar  van  zy  hun  wilden  verzeekeren:  maar 
die  van  Enkhuizen  lieten  den  brenger  des  briefs,  een  bur- 

yntan.  ger  van  Kampen^  in  't  gat  fmyten.  Die  van  Kampen  Ichre- 
'.itlderj.  ven  voor  de  tweedemaal  aan  den  Raadt  van  £,'»X-^a/Xf« ; 
yfchied.  Jat  de  briet  alleen  uit  goede  nabuurfchap  aan  hen  was  ge- 
'■ fchrevcn  en  afgezonden,  dat  de  burger  een  eerlyk  man  was , 
[W.  5x5.  enonbewutt  van  den  inhoudt  was  geweeft ;  met  beede  hem. 

te  willen  los  laatcn.    Zy  deeden,  't  maar  na  dat  zy  hem 
cerft  met  den  brief  op  zyn  borft  ,  door  den  Beul ,  tot  aan 

'^'^  !'/  de  galge  hadden  laten  leiden.    In 't  jaar  ifpi.  is £«^tó«,e» meer  dan  de  helft  vergroot :  want  alle  Zoutkeeten  langs 
den  zeedyk  ,  naar  de  Hoornfche  zyde  ,  wierden  binnen  het 
begrip  der  wallen  getrokken.    In  die  niewe  uitlegginge 
ftaan  veele  aanzienlyke  huizen, met  hoven  en  vy vers, daar 
vifch  in  geflueekt  wordt  ,  enz.    Toen  Koning  Loms  de 
Xli^".  in  het  jaar  1672.  zoo  onverwacht  door  zyne  wape- 

nen zulken  grooten  voortgang  in  de  Fereenigde  Nederlan- 
den ^tcAi^  ̂ ws.ï<i\\  hnmtnEnkhulzen  wel  zoo  groote  bewee- 

gingen niet,  als  anderwegen  in  Hollandt,  om  Prins  ̂ /^«V- 
iem  van  Oranje  Stadthouder  en  volftrekt  Kapitein  Generaal 
te  maaken:  maar  als  't  nu  ,  door  groote  beroerten  in  de 
Steden  van  Holiandt  daar  toe  gekomen  was;  wierden  ook 
de  gemoederen  van  die  van  Enkhuizen  opgewekt  en  gaan- 

de gemaakt,  om  zorgvuldig  alles  gade  te  flaan  ;  zoo  dat 
de  Burgers,  zoo  wel  mans, als  vrouwen, en  inwoonders, 
onder  hunne  vaandelen,  op  de  gezette  tyden,met  geheele 

\jer-ivart  Compagniën  naar  de  vellen  optrokken,  om  al  dat'er  aan 
^Huropa  mogt  ontbreeken,  tot  het  minfte  toe, te  herftelien,  en  te 
jmj.715.  verbeeteren:  wierden  daarin  ook  getrouwelyk  geholpen 

en  gevolgt  van  de  Vluchtelingen,  die  zich  in  groote  me- 
nigten derwaarts,  inzonderheit  miGelderlandt  cnOver^ffel , 

begeeven  hadden.    Het  wapen  van  de  Stadt  beftaat  in  drie 
ziivere  Haringen^  met  goude  Sterren^  op  een  -veldt  van  Azuur; 
ten  teken  van  de  voordcelen  die  de  Stadt  van  denHaring- 
vangfl  trekt.    Zy  hebben  de  eere  dat  zy  Keizer  Karei  den 

'.'Jm     V.  meer  dan  eens  uit  Nedcrlandt  naar  Spanjen^  en  uit  Span- 
^Petit     jen  weêr  naar  Nederlandt  gevoert  hebben  ;  desgelyks  Ko- 
jxj.iir.  ning  Philips  zynen  Zoon  ,  nevens  zyne  Gemalinne  /lnna\ 
'         van  Oo/ienryk,  dochter  \m  Kehcr  Maximiliaan  ^  enz.  Een  j 

kluchtig  voorval  met  hunnen  Burgemeefter  Gerard  EuJJen; , 
zie  op  E  U  S  S  E  N  ,  GERARD.  M.  van  Goudhoven  wil  1 
dat  Enkbuizen ^  toen  het  (als  gezegt )  van  J.  van  Arkel  en 
C.  van  Putten  in  brandt  geftoken  wierd  ,  noch  maar  een 
Dorp  of  Veer  ,  om  over  te  vaaren  naar  Oufi-Fneslandt , 
gewecd  zou  zynde.  Ondertulichen  dient  hier  by  noch  aan- 
getekcnt,  dat  die  van  Enkhuizen  hunne  Stadt  wel  met  een 
Ichoon  en  licrlyk  Raadthuis  hebben  voorzien  ,  in  't  klein 
wxAr       vzw  Amfterdarn  gcbouwt^  met  eenen  witten  hart- 
fleenen  voorgevel  ,   en  van  binnen  heel  evenredig  met 

fchoone  kameren  en  vertrekken,  daar 'er  zommige  heel 
fraai  van  gefchildert  zyn :  doch  onderwyle  ,  door  de  ge- 
meene  flechtheit  der  tyden,en  byzondere  zwaare  rampen, 
die  deze  Stadt  van  tydt  tot  tydt  hebben  getroffen ,  zeer 
zyn  in  verval  geraakt ;  zoodat  veele  huizen  ,  by  mangel  van 
de  lallen  te  konnen  draagen,zyn  verlaaten,entotpuinhoo- 
pen  ingeftort;  dat  zich  in  veele  ftraaten  jammerlyk  voor 

't  gezichte  opdoet.    Vooral  is  de  Stadt  ongemeen  zeer 
verarmt  wegens  byna  de  ganfche  vernietiging  der  Haring- 
vangft,  daar  zy  voornamelyk  door  bloeide,  en  waar  van 
geen  klein  gedeelte  haarer  ingezetenen  hun  beftaan  en  on- 

derhoudt trok.    De  grondt  en  oorzaak  van  dezen  zwaa- 
ren  ranip  is  de  Stadt  ontllaan  uit  het  verbranden  van  haa- 
re  Buisvloote  op  de  neering,  duor  de  Franjchen  in  Juny , 
des  jaars  1703.  nadat  haarc  vier  ligtc  Geleifchepen  waren 
afgevochten.  Enkhuizen  verloor  zeker  niet  het  minfte  deel 

by  dit  ongeval ,  alzoo'er  omtrent  hondert  van  zyne  Buizen, 
in  de  Baai  van ///ü/iïW/ ,  door  de  v  lamme  verteert  wierden  ; 
want  hoewel  de  Vloctheer  étx  Franje  hen  ,  die  door  Ko- 

ningklyk  bevel  ( immers  zoo  hy  voorgaf)  't  verbranden 
der  Buizen  niet  mogt  laaten  afkoopen,  veele  der  haring- 
viflchers  in  zyne  fchepcn  bergde,  zoo  fneuvelden 'er  ech- 

ter noch  een  goedt  deel  van,  waar  door  veele  weduwen 
en  weezen,  als  onmagtig  om  zonder  mans  en  vaders  win- 
lle  te  beftaan,  ten  lafte  der  Stadt  quamen.    De  overigen, 

door  't  Franfch  Opperhooft  in  eenige  verfchoonde  Buizen 
gepropt,  en  weder  opgezonden , quamen  naakt  en  berooit 
in  de  Stadt,  en  by  hun  gezin ;  en  gelyk  zy,  van  zoo  eene 
verlore  reize  t'huis  gekomen,  niets  van  de  Reeders  kon- 

den trekken, vervielen  zy  mede  aan  de  beurze  der  armen, 
die  diervoegen  niet  bellandt  was  ,  zonder  buitengewoone 
hulpe  der  Stadt,  om  in  aller  noodcn  te  voorzien.  Gelyk 
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nu  ,  in  't  vervolg  des  tydts,  de  Haringreedery  door  dat zwaar  verlies  daar  ter  lleede  byna  geheel  geftremt  is,  • 
zoo  gevoelen  d' inwoonders  daar  noch  hedensdaags  niet 
luttel  de  zwaare  fmartcn  van  ;  hoewel'er  van  jaar  tot  jaar meerder  Buizen  worden  uitgereedt,  waar  door  de  viflche- 
ry,en  verdere  hantteeringe  daar  aanvalt,  weder  eenigv.ins 
bykoomt,doch  in  veele  jaaren  noch  tot  den  voorigcn  bloei 
niet  kan  geraaken.  De  zantplaat  voor  de  Stadt,  daar  bo- 

ven van  is  gemeldt  dat'er  oudtydts  eene  Kerke  mogte hebben  geüaan,  heeft  men  voor  weinig  jaaren  wel,  door 
de  kracht  van  eenen  niewbcdachtenWaterzantmolen  ,  poo- 
gen  wech  te  maaien,  doch  te  vergeefs  ,  alzoo  dit  groot 
werktuig,  dat  op  twee  breede  vlotfchepen  lag,  en  door 
8  of  10  paerden  wierd  omgetrokken,  hoe  flerk  van  zwaar 
kettingwerk  voorzien ,  en  overal  met  vaft  yzer  befiagen , 
echter  niet  beftendig  was  tegen  't  uitmaalen  van  't  zant, 
zoodat  het  t'elkens  wierd  ontreddert,  en  de  vinders ,  die'er veele  duizenden  aan  hadden  te  koüe  gelegt  ,  den  arbeidt, 
en  verder  allen  anderen  van  dat  llach,  hier  mede  moften 
ftaaken:daar  noch  by  quam,dat'er  gedurig  in  d'uirgemaa- len  kolken  ,  door  den  ftroom,  weêr  niew  zant  naar  toe 
fpoelde;  zoo  dat  dit  een  eeuwigdurend  vruchteloos  werk 
ware  geweeft,  alsmen  hartnekkig  daar  in  volhardt  hadde. 
Onder  Enkhuizen  behooren  en  lafteii  in  de  gemecnc  landts 
rniddelen,  de  Dorpen  Grootcnbrock  ^  Luttelbrock  ̂   Boven-kar- 
Jpei,  Hoog-Karjpel ,  Hem^  f^eenhuizen  en  Broekhoven.  On-  Goudh. 
der  het  Claffis  van  Enkhuizen  (laan  de  volgende  Predi-  ind'o. kanten  en  Kerken,  behalven  die  van  de  Steden  Enkhuizen  HoU.Kr, 

en  Medenblik ,  H-^ydeneJJe ,  l/enhuizen,  14'ejlerfchcllingen ,  Bo- fi^- 91' 
ven-Karjpel,  Grootebroek,  het  eilandtje  Midelanden , 
Hoorn  op  der  Schelling,  lA^eft-V ïie landt  ,  Oo(i-l/ltelandt  ,  üo- 
fterbek.  Hem,  Hoog-karfpel,  Andyk,lVeJlwoudc , met  Binnen- 
Eij'ert,  Lutje  broek,  H'anvjers  Huj\ 
ENCHUSEN.  Nadat  de  Noordtzee  met  eenen  wy-  Altlng 

den  inham  in  het  Vliemeer  ingeborften  is,  heeft  ÏVeft-Fries-  Not. 
landt ,  tulfchen  beiden  ,  de  gedaante  van  een  kaap ,  of  uithoek  Germ. 
gekregen  ;  op  welkers  uiterfte  punt  men  nu  ziet  eene  ̂ nf.v.x. 
Itadt  genaamt  Enckhuizen ,  zeer  wel  gelegen  om  buiten  's  S°« 
landts  koophandel  te  dryven.    Het  is  nu  ter  tydt  eene 
groote  en  nette  Stadt,  doch  zoo  volkryk  niet  als  voor  de- 

zen: in  rang  de  derde  onder  de  Noord- Hollandtjche  Steden; 
en  de  tweede  onder  die  van  ̂ >/?-FnWi2W/,  die,  volgens 
eene  oude  Staatsgewoonte  ,  veele  zaaken  in  het  byzon- 
der  verhandelen.    Het  alleroudlle  gewag  daarvan  vindt- 
men,  zoo  veel  ik  gezien  hcbbe,  by  Gaujred  den  Schryver 
van  het  leven  des  Heiligen  Luduvicks  ,  op  het  jaar  1248. 
als  van  eene  Stadt  van  Frieslandt,  daar  toen  een  Kruis  in 

den  hemel  is  gezien  :  Het  tweede  hy  Melis Stoke ,  op  't  jaar 
1296.    Dat  zy  den  naam  gekregen  heeft  van  haaren  Haat 
en  de  huizen,  die  in  het  begin  zeer  eng  en  klein  waren, 
kan  iemandt  die  Duitfch  verftaat  nauwelyks  twyfelen. 
(Zie  breeder  van  deze  Stadt,  en  haare  benaaminge,  boven 
op  ENCKHUIZEN.^ 
ENDEGEEST,  ('T  HUIS  TE)  legt  in  Oejigee/l  on-  Houve 

der  Rhynlandt  ;  is  een  achterleen  van  't  huis  U'affenaar ,  fol-  8r. 
voor  dezen  bezeten  geweeft  by  Jonker  Pieter  van  Schouwe»  Leeuw, 
van  Endegeeji ;  laatft  by  Jonker  Scheldenus  van  der  Rhyn ,  Hcere  1160, 
van  Brechem  en  i4^oeJiwezel;  het  is  niet  zeer  lang  geleden 
tot  den  grondt  toe  afgebroken  en  herbouwt. 
ENERENSES,  ERNERENSES.   Enerheimers,  aldus  Alüng 

noemt  £»?o  de  inwoonders  van  het  Dorp  ENERUM,  Not. 
die  onder  die  van  Hunfingo  het  meefte  aanzien  hadden ,  als  Germ. 
zynde  gelyk  het  hart  en  oogje  daar  van,  waar  voor  meer-  inf.p.z, 
maals  met  oorlog  geilreden  is.    Daar  is  een  tooren  van  f<>^-  50*, 
die  hoogte  dat  ze  den  fchipperstoteenbaaken  inzee  ftrekt: 
want  dit  Dorp  legt  niet  meer  dan  een  uur  van  het  naafte 
ftrandt  van  de  IVadden,  en  vierdehalve  gemeene  Duitfche 
mylen  van  de  Stadt  Groningen. 
ENGE  behoudt  hedendaags  zynen  naam.  In  den  brief  i^em 

van  Henrik,  Bi£chop  van  Utrecht,  van  het  jaar  1260.  wordt  iljid, 
het  genoemt  een  Hecrlykheit  den  Bijjchop  toebehoorende  ,  bui- 

ten de  S.  Catharina  poort  ,  naar  het  Weflen ,  die  hy  verkocht 
heeft  aan  de  S.  Mart  en  s  Kerke  voor  drie  hondert  en  vyftig  pon- 

den ,  om  te  bouwen  het  Kafleel  Vredclandt .  ('t  Huis  ten 
ENG  is  noch  eene  riddermaatige  Hofftadt,  in  d'aange- 
weeze  landtftreeke,  omtrent  anderhalfuur  ■van  Utrecht^ niet  verre  van  het  dorp  Vleuten. ) 
ENG  EL  BERT  van  NASSAU  W,  zyn  broeder  was 

Jan  van  Najjauw ,  beide  zoons  van  Jan  ,  Grave  van  Naf- 
jduw,  by  Maria  Gravinne  van  Loon,  Erfdochter  van  het 
Graaffchap  Heinsbcrg  ;  die  haren  man  ten  huwelyk  toe- 
hragt  Her/ial ,  Gangelt  ,  Vucht  ,  Mille,  Rut,  en  Steinfort\ 
daar  by  noch  het  derdedeel  aan  't  Hertogdom  GuUk.  De- 
leGraveJan  overleedt  in  't  jaar  1442.  te  Breeda:  zyn  zoon 
Engelbert ,ne\cns  zyn  broeder  Jan,  beide  boven  genoemt, 
deelden  de  Vaderlyke  goederen.  Engelbcrt  kreeg  alle  de 
landen  in  Nederlandt ,  aan  deze  zyde  van  den  Rhyn;  na- 

melyk,  het  Graaffchap^3'<'^^/f«, de Heerlykheit  van^S'.^'i;, üudeldorp  en  Mille;  daar  by  alle  de  goederen  in  Brabandt, 
Holiandt,  en  het  landt  van  Luik;  daar  onder  begrepen  het 

landt  van  Breeda.  Grave  Jans  gedeelte  beftonr  in  't  geene 
legt  aan  de  overzyde  van  den  Rhyn,  namelyk  de  Graaf- 

Nn  2  fcbap- 
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Ichappen  N,iir<i.tw  en  Diets.,  daar,  wegens  V-yne  Gemalln- 
ne,  t.its  cn  Eilcuogc  toe  viel.  Dus  wus  üravc  Engclbrccht 
de  tweede  Heer  van  Brceda  ,  van  der  Leek.,  en"/.,  daar  by 
de  eerlle  Ridder  van  het  Guldenvlies  ,  uit  het  huis  van 
NalfanWy  G  uverneur  van  Brabandt y  van  alle  Steden  en 
Sterkten  in  Necierbndt,  ten  tyde  van  Keizer  Maximiliaan 
den  I.  Hy  was  een  zeer  verüandig  Heer  ,  en  een  krygs- 
hcldt  daar  by  ;  wierd  van  de  Franfchen  te  Bethunc  gevan- 

gen;  maar  van  zynen  broeder  Grave^'»»  niet  80000  Fran- 
ken geloll.  Hy  won  met  den  Heer  van  Rumondt  den 

llag  oy  Guinegatey  en  deedt  den  Keizer  Maximtliaan  zeer 
groote  dicnllen,  als  ook  aan  de  Nederlanden.  Hem  wordt 
van  Ph.  Comin.tus  en  andere  Hilloryfchryvers  grootcn  lof 
tuegelchreven.  Hy  verruilde  met  Hertog  IVtllem  vanGttlik 
de  landen  Gangelt      Vucht ^  met  de  toebchoorten , 
tegen  de  Baronije  van  Dteji  ,  Sichem  ,  Zeelhem  ,  en  het 
BurggraatTchap  van  Antwerpen  :  na  29  jaaren  regcerens 
overlecdt  hy  te  Breeda,  iso-\-  zonder  kinderen  na  te  laa- 
ten.  Zyn  broeder,  Gruve  Jan  van  NaJ/auw ^  Grootvader 
van  Prins  IVillem  den  1.  wierd  daar  door  Erfgenaam  van 
alle  zyne  Landen , Steden ,  en  Heerlykheden.  Wy  hebben 

gezegt  dat  hy  by  Bethune  van  de Franj'chen  gevangen  wierd  : 
Koning  Karei  de  f^JII.  van  Frankryk  hadt  laten  verlui- 

den ;  Hy  wou  hem  zulken  hoogen  rantfuen  opleggen  ,  dat  zyne 
vrienden  met  eenen  korf  op  den  ritgge  het  geldt  zouden  moeien  gaan 
beedelen.  Toen  Grave  Engelbert  het  losgeldt,  daar  hy  op 
geftelt  was,  en  noch  eens  zoo  veel  bekomen  hadde  ,  ver- 
icheen  hy  met  zyne  Edelen  voor  den  Koning;  alle  hadden 
zy  een  beedelkorfjen  op  den  fchouder  vallgehecht.  Karei 
vraagde  wat  dit  zeldzaam  doen  beteekende?  Myns  wetens ^ 
antwoordde  Engelbert ^  is  nooit  Franfih  Koning  op  eene  open- 

baar e  leugen  bevonden.  Om  U  derhahen ,  Sire ,  niet  leugenachtig 
temaaken,  draagen  wy  deze  beedelkorjjens.  Vraagde  voort ; 
of  de  Koning  geliefde  te  dobbelen  (juyt of  anders  dubbel  rantfoen 
te  betaalen.  Daar  na  nodigde  hy  den  deftigften  Adel  van 
Parys  te  gafl.  Karei  wilde  weeten  waarom  hy  hem  voor- 
by  gegaan  hadde.  Engelbert  gaf  af,  dat  hy^als  van  U  gerin- 

gen Jlaat ,  geenen  Koning  op  zyne  maaltydt  had  durven  verzoeken; 
maar  indien  zyne  Majefteit  ongenodigt  op  zyne  gajlery  verfchy- 
nen  wilde  ̂   zou  hy  V  voor  de  grootfle  eere  achten.  Daar  op 
liet  de  Koning  door  geheel  Farys  verbieden  eenig  brandt- 
hout  aan  NAjjauw  teverkoopen,  op  dat  zyne  Ipys  noch 
gezooden  ,  noch  gebraaden  zou  Iconnen  worden.  Engelbert 
bleef  echter  niet  verleegen  :  in  plaats  van  gemeen  brandt- 
hout,  diende  hy  zich  van  ander,  zelf  zoet  hout ,  kaneel, 
en  andere  drooge  doften  niet  fpaarende:  Koning  Karei ^ 
zynen  edelen  en  boertigen  aart  daar  uit  bemerkende, 
fcholdt  hem  niet  alleen  't  rantfoen  quyt;  maar  begiftigde 
hem  noch  daar  boven  met  een  jaarlyks  inkomen. 
ENGELEN,  een  Dorp  behorende  onder  de  Heer- 

lykheit  van  Heusden:  heeft  Kerk  en  Predikant  ftaande  on- 
der het  ClalTis  van  Gorinchem  :  is  t'zamen  met  VHmmeny een  Droflampt. 

ENGELEN-SCHANS  gelegen  tuffchen  'sHertogen- 
bofch  en  Crevecocur.  Terwyie  V  Hertogenbofch  noch  in 
Spaanfche  handen  was,  wierd  ze  door  V  Staten  volk  afge- 

broken :  maar  de  Stadt  van  den  Staat  verovert  zynde, 
wierd  ze  herbouwt.  In  den  Franfchen  overval  1672.  wierd 
deze  ilerkte  doür7«rf«»t', op  den  17  en  18  Julius,hard  aan- 
getaft,  die  van  binnen  verweerden  zich  dapper; maar  toen 
de  Franfchen  den  volgenden  dag  meefter  van  Crevecxur  ge- 

worden waren, en  het  Franfche  leger  daar  verwacht  wierd, 
verliet  de  Bezettinge  's  nachts  daar  aan  deze  plaatze  ,  en 
begaf  zich  binnen  ''  s  Hertogenbofch  ̂ wd.  dat  zy  eerft  al  't  grof gefchut  vernagelt,  en  in  de  graft  geworpen  hadde. 
ENGEREN,  een  Dorp  onder  of  in  de  Heerlykheit  en 

het  landt  van  Heusden ^  onder  Hollandt. 

ENGERSUM,  een  adelyk  Huis  i"  Uithuizen  in  't  quar- 
tier  Hunfingo  y  onder  de  Groninger  Ommelanden. 
ENGH,  of  DEN  ENGH,  een  adelyk  Huis  in 't 

Sticht  Utrecht y  daar  de  Edelen  van  Uyten  Eng  dien  naam 
van  voeren. 
ENGLUM,  eender  twaalf  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietcnlje  Menaldumadeel,  onder 't  quartier /^<r/?er^oo :  het 
zou  van  de  Anglen die  met  Engiflus  overquamen,  gefticht 
zyn,  om  in  Prieslandt  t' hunner  naams  gedachteniffe  iets 
over  te  laaten.  In  dit  Dorp  (laat  het  huis  te  Herne ^  ook 
legt  hier  de  State  Grouftins  ,  of  Sirtema  ,  daar  Scherne 

IVybe  gewnont  heeft  en  om  't  leven  quam. 
Winfem.  'EN  GW  IER,  een  der  27  Dorpen  van  de  Vriefche 

Grietenije  IVonferadeel ^  onder  't  qnnitiet  IVeJlergoo ,  dichte 
by  iWackum. 
ENIG  E  NB  URG ,  een  Dorp  in  Noordt- Hollandt;  zie 

EENIGENBURG. 

Van  der  ENS,  ENSCH,  een  Eilandtjen  in  de  Zuiderzee, 
Houve  dat  die  van  Hollandt  onder  zich  getrokken  hebben,  fchoon 
xdeel,  'er  de  Overyffelers  meenen  toe  gerechtigt  te  zvn;  zie  wat 
fol.  f^.  hier  van  gezegt  wordt  op  EMELOORDT  en  U  RK. 

Petu  ENSCHEDE',  EYNDSGHEDE',  eene  kleine  doch 
üederi,  tamelyke  goede  Stadt,  op  het  platte  landt  in  Twent  gelee- 
hepubl.  gen^  onder  Ovcryffel,  eene  myl  van  Oldenzeel,  twee  uuren 
f'        van  Ooftrnarfum.  In  't  jaar  i  J97.  quam  Prins  Maunts  voor 

Pontan. 
Gelder  f. 

gejchied. 
2  deel, 

fol.  3  IC. 

Idem 
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Houve H.V.Kr. 
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deze  plaatte ,  toen  met  eenen  aarden  wal,  en  twee  graf- 
ten voorzien,  d'eene  binnen,  d' andere  buiten.    De  daar 

in   leggende  Spaanfche  Kapiteins,  Vafques  en  Grooteveldty 
geen  geweldt  durvende  afwachten  ,  zonden  ,  na  gedaane 
opeifchinge,  Gemagtigden  uit  om  van  d' overgave  te  han- delen: hun  wierd  toegeftaan  vry  uit  temogen  trekken, 
onder  beding  ,  van  den  Koning  van  Spanjen  in  de  drie 
naadkomcnde  maanden  niet  aan  deeze  zyde  van  de  Maas  Mettn 
(  den )  te  mogen  dienen.  Om  nietgenoodtzaakt  te  zyn  Nede,l 
daar  bezettinge  in  te  houden  ,hceftmen,  op  belluit  van  der  Hiflor. 
Staten  Generaals  Gedeputeerden,  en  den  Raadt  van  Staten ^  fol.  38 
als  ook  der  yrovinüc  Overyfel ,  Enfchede,  nevens  Otmarfum ,  390- 
van  veilen  ontbloot.    Conté  Maria  Martinengo  ,  die  daar  ̂ 'J"^/ 
veele  jaaren  't  bewindt  en  Gouverno  gehadt  had,  ver-  '^11' fterktc  Enfchedé  met  zeven  bolwerken  en  eene  dubbele 
graft;  maar  de  bolwerken  waren  zoo  bekrom.pen,  dat  ze  '^p/' 
geen  groot  gewelt  konden  uitllaan.  Gedurende  de  Neder-  'VT 
landtfche  oorlogen  heeft  dit  Steedtjen  veel  moeten  lyden:  •  ̂'f 
't  is  meermaals  gewonnen,  herwonnen ,gefterkt  en  weêr  *f.i 

gellecht.  ^  ' E  N  S  P I  K  ,  een  Gelderfch  Dorp  in  Thielerwaardt.  Toen  uo^.^^. 
in  het  jaar  if47  over  Geldcrlandt  en  Zutphen  eene  fchattin-  hv  t, 
ge  van  75-000  guldens  geheven  was  ,  ftont  het  quartier  föl.  80 van  Niewmecgen y  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorften- 
dom,  in  die  lom  op  24342  guldens,  daar  toe  moft  Thie- 

lerwaardt,  eefi  der  zes  verdeelingen  van  het  Niewmeegfche 
quartier,  opbrengen  5-844  guldens; welke  omgeflagen  over 
de  25-  of  26  Dorpen  van  Thielerwaardt  ^  was  Enfptk  daar  irt 
op  170  guldens  2  ftuivers  loi  penning  gefchat. 
ENTER,  eene  der  vier  buurten  ,  behoorende  onder  lim 

Ryfeuy  in  't  gerecht  van  Kedingen  ,  onder  't  landtfchap  Houvi Twenthy  in  de  Provintie  van  Overyffel. 
ENTES  (BARTEL,  of  BARTHOLD)  van 

Mentheda^  bekent  en  vermaart  genoeg  in  de  Nederlandt-  j^tttr 
fche  Hiftoriën.   Zyn  Vader  was  voortydts  van  den  knecht  fol.  \% 
•vun  H^igbolt  van  Deuffumy  Heer  vznNyenoort ,  doodtgefto-  Reyd. ken.    Hy  had  te  Groningen  gelludeert,  ging  daar  gemeen-  fol.  n 
lyk  in  't  wit  gekleedt,  doch  droeg  zich  vry  ongeregelt  in 
zyn  leven,  en  had  met  ligt  gezelfchap  en  vrouwen  zyne 
goederen  verquill.   In  het  jaar  15-71.  begaf  hy  zich  met 
andere  Vrybuiters  ter  Zee.    In  dien  roofhandel  wift  hy 
zich  zoo  wel  te  zegenen,  dat  hy  over  de  hondert  duizent 
ryksdaalders  ryk  wierd.   IVillem,  Grave  van  der  Mark^ 
had  hem  tot  zynen  Overften-Lieutenant  gemaakt.  Hy  nam 
ook  met  hem,  in  't  jaar  if7i.  den  B?-i>/ in ;  belegerde  ook 
ter  Goes  'mZeelandt  met  eenig  ToIk ;  maar  nam  fchandig  de vlucht,  hoorende  dat  Mondragon  tot  ontzet  quam.  Toea 
Haarlem  van  Don  Frederico.,  zoon  \^nDuc  d'  Alba,  belegert 
was,  trok  hy  met  den  Grave  van  der  Mark  ,  twee  Vaan- 

dels foldaaten,en  eenige  ruiters, zeer  onordentlyk  op  den 

vyandt  aan,  zonder  d' andere  Compagniën  tegelyk  aan  te 
voeren  ;  daar  door  wierden  de  zyne  niet  alleen, maar  ook 
de  andere  Compagniën  geflagen  en  verftrooit.   Het  was 
niet  genoeg  dat  hy  door  zyne  onbedachtheit  den  Staat  dit 
verlies  veroorzaakt  hadde;  maar  hy  wilde  noch  de  fchuldt 
op  den  Prins  en  de  Staten  fchuiven :  ja  hy  verliep  zich  zoo 
verre,  dat  hy  den  Grave  van  der  Mark  oprokkende,  om 
geene  hooge  Overigheit  te  erkennen  :  zyn  Proviantmee- 
fter  te  Z^<?/r  fcholdt  de  Staten  \oox  Landtverr aders ,  die  't 
krygsvolk  noch  betaalden,  noch  van  nootdruft  verzorg- 

den ,  om  hen  dus  by  de  gemeente  haatelyk  te  maaken. 
By  onderzoek  daar  op  gedaan,  bevondt  men  dat  Entes  de- 

zen Proviantmeelter  opgemaakt  hadde.  Menontboodt  hem 
en  van  der  Mark  binnen  Delf.,  om  den  Grave  te  vermaanen , 
en  zynen  Luitenant  tot  vereiichtenpligt  te  brengen;  maar 't 
gingrecht  verkeert.  £»^e/ voer  zoodanig  tegen  de  .S^a/?»  uit, 

'dat  zy  befioten  hem  vaft  te  doen  zetten:  \&n  det  Mark^ al  voorheen  van  hem  verleidt,  onderzont  hem  geweltda- 
dig  uit  Delf  te  krygen :  de  Prins  hadde  het  wel  geerne  by- 
gelegt  gezien,  maar  de  Grave  bleef  hartnekkig.  De  Staten^ 
die  hun  gezagh  niet  wilden  laaten  fchenden  ,  bragten  de 
burgery  van  Delfin  de  wapenen,  en  dus  wierden  ze  bei- 

de, de  Grave  en  Entes ,  by  den  kop  gevat;  zie  van  den 
Grave  op  WILLEM  VAN  DER  MARK.   Bartel  idt„ 
Entes  zat  een  jaar  lang  te  Delfin  bewaringe  :  hy  bragt  in  Mettn 
dien  tydt  al  zyn  geldt  onnuttelyk  deur.    Weder  los  gela-  fol.  18 
ten, begaf  hy  zich,  met  bewilliginge  der  Staten, op  niews  Hooft 
in  zee;  maakte  eenen  aanflag  op  Ooflmahorn,  daar  hy  eene  fil- 1'-)' 
fchanfle  opworp;  maar  vermits  hy  meer  doelde  om  'tgeen  P-C  l 
hy  voor  hadde  naar  zyne  quaade  begeerte  uit  te  voeren,  6Boek, 
dan  naar  zynen  pligt,  wierd  hy  van  daar  verdreven.    Na  M  3°* de  Pacificatie  van  Gent,  kreeg  hy  het  Regiment  voetvolk 
van  den  Overften  Tffelflein,  die  een  of  twee  doodtflagen  , 
begaan  hadde;  nevens  een  Vaan  ruiters,  maar  zy  wierden 
na  drie  maanden  afgedankt,  en  Bartel  Entes  ging  met  het 
gekit  voort.    Men  had  hem  te  Antwerpen  byna  gevangen 
bekomen  ;  maar,  gewaarfchouwt,  ontquam  hy  het  noch. 
Kort  daar  na  mengde  hy  zich  in  den  twift  tuffchen  de 
Stadt  Groningen  en  de  Ommelanden  :  nam  volk  aan  tegen 
de  Groningers,  doch  wierd  van  hen  gekregen,  en  ruim  een 

jaar  gevangen  gehouden.   Hy  raakte  echter  daar  na  al  Idtm 
wéér  in  dienft.  Rennenberg van  de  Staten  afgevallen,  had  Hooft 
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Cronlme»  voor  den  Koning  ingenomen.  Bartel  Entes 

belegerde  de  Stadt  ;  maar  vermits  hy  wemig  uitrechtte , 

wegens  de  oneenigheit  tuflchen  hem  en  dic  \zn  Eujum 
in  Ommelanden,  zonden  Staten  denGrave  vzviHubenloo 

derwaarts,  met  16  vaandelen.  Dat  behaagde  Entes  niet: 

want  hy  hadde  gehoopt  de  eere  en  't  voordeel  alleen  te  zul- 
len trekken.  Hy  was  op  den  27  May  15-80.  met  Hohenho 

eaGï^v&lVillemvan  NaJJ'auvj,  op  een  galtmaal  gcweeft, 
met  een  dollen  en  dronken  kop  reed  hy  in  't  leger  voor 
Groningen,  zeggende;  hy  wou  wat  uitrechten  daar  men  van 
zou  weeten  te  Jpreeken:  vondt  de  Kapiteins  bezig  met  het 
beraamen  van  eenen  aanflag;  verfnorkte  hen  als  jongens, 

en  riep ,  men  zou  hem  volgen ,  hy  wou  het  Schuitendtep^ ,  oj  de 
hejchanfte  Voorjladt  afloopen  en  vermeefteren.  Fluks  Inelt  hy 
derwaarts  heenen,met  een  dekzel  van  een  boterton  ,  in  plaats 

van  een  ronddas,  in  zyne  handt  :wierd  van  zommigen  ge- 
volgt,  cn  nam  de  loopfchanffe  in.  Maar  die  Groningen 

vielen  uit,  en  Ichermutfeerden  dapper  tegen  den  befprin- 

ger :  terwyle  nu  Entes  door  een  fchietgat  van  de  ingeno- 
me  fchanlFe  naar  dat  gevecht  zag  ,  kreeg  hy  een  kogel 

van  een  vuurroer  dwars  door 't hooft, zoo  dat  hy  terftondt 
op  de  plaats  doodt  bleef:  daar  op  lieten  de  Soldaaten  den 

moedt  zakken,  en  Itaakten  het  verdere  gevecht.  Belan- 
gende zyn  leven,  Em.  van  Meteren  befchryft  hem  als  zeer 

genegen  tot  den  dronk,  't  vrouweeren,  en  fpeelen,  enz. 
Dat  hy  wel  geen  werk  van  Religie  maakte;  echter  dat 

zyne  confcientie  hem  ylFelyk  wroegde  over  zyn  boos  le- 
ven ;  voornamelyk  over  het  in  zee  werpen  der  kooplie- 
den ,  na  dat  hy  hunne  fchepen  berooft  hadde :  waar  van  hy 

plag  te  vertellen,  dat  eens  een  doodt  lichaam  zyn  fchip 
eenen  langen  tydt  had  achter  na  gedreven  ,  werwaarts  hy 
het  ook  heen  wendde.  Dat  hy  in  hlaatfte  zyn  dronken  drin- 

ken wat  begon  te  laaten ,  nu  meer  begeertg  om  geldt  by  een  te 

J'chraapen  ,  zoo  van  den  boer  ,  als  van  alle  man ;  dat  hy  daar 
door  ook  eenen  grooten  rykdom  naliet  ;  onaangezten  hy  zoo  veel 

onnut  verquifi  en  doorgebragt  hadde.  Delfzy'l  ha.d  hy ,  naar  zy- 
ne meeninge,  onwinbaar  gemaakt;  begon  beftellingen  ter 

2ee  uit  te  geeven:  hetE'üa.ndt  Reft-ymer-ooghndhy  gekocht, 
liet  kloofterfteenen  uit  de  Ommelanden  daar  naar  toe  voe- 

ren, om 'er  een  Kadee!  te  bouwen;  daar  door  hyde£mj- 
meende  te  dwingen  ,  Heer  van  Groningen  en  Ommelanden 
met  den  tydt  te  worden ,  en  met  zyne  fchepen  meerter  der  zee 
te  zullen  zyn.  P.C.BorveiwytE.  van  Meteren,  dat  hy  Entes 

„  \nendt,  Renico  Fnfinga  van  Franeker  ,z\  te  blindeling  ge- 
„  volgt  heeft,  zonder  nader  onderzoek  op  de  zaak  te  doen: 

„  zeggende  voorts ;  wel  waar  te  zyn  dat  Bertel  Entes  een 

„  ruuw  menfch  geweelf  is,  als  die  in  't  rauwfte  des  oor- 
„  logs,  toen'er  weinige  ordre  was,  zich  van  het  begin  af 
„  aan  tot  den  kryg,  zoo  te  water  als  te  landt,  begeeven 
„  hadde:  maar  ook  gaven  de  O  mme  (anders  hem  getuigenis, 
„  dat  hy  is  geweeft  een  goedt  ervaren  krygsman  ,  die 
„  taamelyk  goede  difcipline  onder  zyne  foldaaten  hieldt, 
„  naar  gelegenheit  van  dien  tydt,  en  de  quaade  betalinge 
„  die'er  toen  omging,  waar  door  zoo  goede  ordre, als an- 
„  ders  de  Overften  wel  zouden  gewilt  hebben ,  niet  kon  ge- 
„  houden  worden. Van  zynen  grooten  rykdom(vervolgt  hy) 

„  ter  zee  gehaalt  engerooft,  meene  ik  wel  dat 'er  meer „  dan  de  helft  is  bygezet.  Zynen  aanflag  op  Ooftmahorn 
„  wordt  ten  onrecht  zeer  fchandelyk  verhaalt ,  vermits 
„  hy  daar  genoeg  toonde  dat  hy  een  goedt  krygsverilant 

„  hadde ,  en  een  goedt  krygsman  was :  dat  hy  't  daar  niet 
„  kon  houden, maar verloopen  moft, gefchieddeniet  door 
„  zyne  fchuldt,maaromdat  de  belootde  hulpeniet  quam. 
„  Van  het  groote  geldt  dat  hy  naliet  ,  meene  ik  ook  dat 
„  ze  qualyk  onderrecht  zyn;  want  ik  weete  zeer  klaarlyk 
,,  dat  zyn  broeder,  Afinga  Entes,  zwarigheit  maakte  om 
„  zich  limpelyk  Erfgenaam  te  verklaaren.  Eindelyk  be- 
lluit  hy;  „  Dit  hebbe  ik  willen  verhaalen  ,  om  dat  my 
„  dunkt  dat  het  berecht  van  zyn  leven  wat  te  partydig  is 
„  geilek.  Doch  myne  meeninge  is  niet  zyne  feiten  te  ver- 

.  „  Ichoonen :  maar  meene  dat  men  zoo  wel  het  goede  als 

„  het  quaade  behoort  te  ftellen,  immers  't  quaude  niet 
„  meer  uit  partydigheit  te  verzwaaren. 
ENUM,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omlanden,  onder 
Fimeltn^er  quartier :  het  is  een  adelyk  Slot  of  Huis. 
EN#IERUM,  ENGWIERUM,  een  der  dertien 

Dorpen  van  de  Vriefche  Grietenije  Ooft- Dongeradeel ;  onder 
't  quartier  Ouftergoo. 
EN2E,  wordt  in  het  Perkamenteboek  van  Utrecht  ook 

ANZE  genoemt ,  zynde  een  Steedtje  van  het  Twent, 
met  een  rechtsgebiedt  tot  aan  de  grenzen  van  beide  de 
Stiften,  namelyk  dat  van  Utrecht  en  van  Munfter  ;  waar 
van  het  den  naam  fchynt  te  hebben  ,  volkomentlyk  ge- 
fchreven  wordende  ENSCHEDE';  welke  naam  het  noch 
hedendaags  behoudt.  Deze  plaats  heeft  Folkert  van  Koe- 
vorden  gekregen  van  zyne  moeders  erftenilfe,  zynde  een 
zoon  van  de  Zufler  des  Graven  van  Goor.  Ook  heeft  de 

Bilfchop  van  Utrecht  het  zelve  in  't  jaar  1228.  geheel  door 
't  vuur  vernielt.  ( Zie  hier  van  boven  op  ENSCHEDE'.) 
EPISCOPIUS;  (SIMON)  Hy  is  een  der  voornaamfte 

difcipelen  van  Jac.  Armimus  geweeft.  Door  de  authoriteit 
van  die  van  Rotterdam  wierd  hy  te  Bleiswyk  Predikant 

J.Vt/e»' 
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opgedrongen,  volgens  Baudart :  maar  Uytenhogaart  zoekt  ̂ ^^d 
het  tegendeel  te  bewyzen :  Evenwel  bekent  hy,dat  gemel-  }^^^„]^ 
de  Magiftraat,  toen  Epifcopius  zou  geëxamineert  worden,  xsotk, 
daar  Gedeputeerden  by  zondt;  niet ,  zegt  hy,  om  de  ver- ƒ,87.88, 
gaderinge  met  gezagh  te  vermeefteren,  maar  om,  in 
het  Examen  tegenwoordig  zynde  ,  beter  kennilfe  te  heb- 

ben van  des  perfoons  bequaamheit  en  gaven ,  dien  't  ver- 
trouwt zou  worden  haarc  onderdaancn  aldaar  het  Evange- 

lium  te  verkondigen.  Het  beroepen  van  Epifcopius  te  Bleys- 
wyk,  nevens  veele  andere  Predikanten  in  andere  gemeen- 

ten ,  ook  hunne  beweeringe  van  de  Remonftrantfche  ge-  Kerhel. 
voelens,  en  fcherpe  uitingen  tegen  der  Contra-remonftranten  Hi/lor. 
leere  ,  veroorzaakte  dat  de  Predikanten  van  de  Gerefor-  589. 
meerde  Religie  in  het  ClalTis  van  Rotterdam  zich  van  de 
Remonftranifchen  afzonderden.    Wanneer  nu  D.  Conrardus 
Vorfttus  tot  Profeftor  in  de  Academie  van  Letden  beroepen, 
en  ook  al  met  zyn  huisgezin  van  Steinfurt  te  Leiden  gekomen  ̂   ' 
was,  doch  ,door  de  ontdekkinge  van  zyne  Soctnianery ,  niet  J"  .  y' 
in  't  bezit  van  zyne  Profeffie  kon  geraaken,  hoe  zeer  van  t^'f "/ 
den  anderen  kant  daar  om  gewoelt  wierd  ,  vermits  zyne  ̂ J^^* ' leerftukken  (van  of  uit  Socinus)  nu  al  te  openbaar  gewor-  f^ill. 

den  waren,  (zie  op  VORSTIUS,  C  O  N  R  AD  U  S  )  ̂* wilde  men  echter  zyne  plaatze  vervullen  met  eenen  ande- 
ren den  Studenten  op  de  Leidfche  Academie  en  anderen 

niet  onaangenaam  :   deshalven  wierd  Epifcopius  tot  de 
Theologtfche  Profeffie  aldaar  ,  onaangezien  de  tegenfpraak 
van  den  Profelfor  Polyander  (vermits  het  de  HeerenCura- 
teuren  en  andere  van  gezagh  het  zoo  begeerden )  beroe- 

pen en  aangenomen  ;  doch  heeft  ze  maar  weinige  jaaren 
bedient  :  want  hy  quam  den  21  Februarius  1Ó12.  maar 
twee  jaaren  te  Bleiswyk  Predikant  geweeft  zynde,  tot  het  f"^-  ̂^^S» 
Profelforaat, daar  van  hy  den  24  April  1Ó19.  ontzet  wierd. 
Hy  was  wel  een  leerling  van  D.  Jakobus  Arminius  geweeft  ;  ■ 
maar  flapte  noch  veel  wyder  van  de  leere  der  Gereformeer- 

de kerke  af,  en  nader  aan  die  van  Socinus ,  dat  zyne  te- 
genftrevers  uit  zyne  fchriften  aanwezen.    Hy  is  geweeft 
onder  de  geroepenen  ,  of  gedaagden  ,  om  op  het  Synode 
Nationaal  te  ZJor^r^ti'/ ,  in 'tjaar  1618.  en  1619.  overde  leere 
en  gevoelens  gehoort  te  worden,  enz.  Volgens  de  arty- 
kelen  van  de  Staten  beraamt ;  dat  de  Profefforen  der  H.  Theo- 

logie in  de  Univerfiteiten  en  llluftre  fchoolen  mede  zouden  ge-  Uytenb, 
roepen  worden  tot  het  Synodus,  zou  hy  mede  hebben  moeten  '^"^ 
zitten,  naar  de  meeninge  der  zynen; maar  de  anderen  zei-/ 1083. 
den  daartegen,  dat  hy  quam  z\s  gedaagde,  em.    Al  ter- 

ftondt deed  hy  in  't  Synodus  (d'een  zegt  met  verlof,  d'an- 
der  zonder  verlof  aan  de  Polityke  Heeren  Gecommitteerden 
gevraagt  te  hebben)  eene  fcherpe  Oratie  ,  niet  flechts  ter 
verdeediging  van  der  Remonftranten  zaake ;  maar  ook  met 
hevigheit  tegen  het  grootfte  deel  der  Kerkelyken  in  het^- 
nodus,  en  dus,  ingewikkelt,  tegen  de  Hooge  Overigheit. 
Hem  wierd,  na  het  eindigen,  door  den  Prcefes  ya.n\  Synode 
bevolen  't  fchrift,  waar  uit  hy  zyn  Rede  geleezen  hadde, 
over  te  leveren.    Hy  zou  ,  zeggen  zommigen  ,  gezegt 
hebben,  dat  hy  geen  ander  hadde;  anderen,  dat  hy  alleen 
zeide  ,  dat  het  niet  net  genoeg  gefchreven  was  :  im- 

mers hy  gaf  dat,  of  een  ander  (dewyl'er  ook  gezegt  wierd dat  het  niet  het  zelfde  was  dat  hy  voorgeleezen  hadde) 
over,  met  verzoek ,  dat  hem  het  zelfde  wederom,  of  Copye 
authentyk,  ter  handen  geftelt  mogte  worden,  enz.  Ook 
vielen 'er  over  dit  laatfte  zeggen  al  weder  twiftredenen, 
d'een  het  dus  beweerendeen  uitleggende,  d'ander  het  recht 
ftrydig  ontvouwende.  Vermits  nn Epifcopius ^met  de  andere  Trigl. 
gedaagde  Predikanten  in  't  ongelyk  verklaart,  de  aóle  van  f  noj. 
ftilftant,  by  de  Hoog-Mogenden  ontworpen  (behalven  al-  Afla. 
leen  henricus  Leo)  niet  wilden  onderteekenen,  om  zich  Synod. 
van  het  prediken  te  zullen  onthouden  ,  mits  genietende  Dordr. 

hun  jaargeldt,  wierd, boven  dat  zy  van  hunne Leeraar- en  fJl-'^'^' Profelfor-ampten  ontzet  waren  ,  van  de  Staten  Generaal 
geordineert  ,  dat  zy  zouden  gebragt  worden  buiten  de  ̂ P'^'^ó 
Vereenigde  Provintiën  ,en  't  Gebiedt  van  dien  ;  zonder  daar  ̂   I  " 
weder  in  te  mogen  komen,  voor  dat  den  Algemeenen  Staten  '°  ̂' genoegzaam  zou  gebleken  zyn  hunne  bereidtwilligheit  , 
tot  de  ondertekeninge  van  de  ade  van  ftilftant.    Echter  is 
Epifcopius  niet  alleen  weder  binnen  Amfieldam  gekomen; 
maar  ook  aldaar  Profeflbr  in  het  Seminarium,  of  de  Queek- 
fchool ,  der  Remonftranten  geworden.    Hy  was  in  die  ftadt  daguyt.. 
geboren  den  28  Oétober  1583.    Wierd  opgenomen  in  het  der  gef. 
Collegie  der  Staten  van  Hollandt  en  li^eft-l/rieslandt  te  Lei-  pag.6'è<;. 
den  toen  Johannes  Cuchlinus  daar  Rcéior  was.    Hy  wierd  Comm. 
1606.  Magifter  Philofophia:  ;  heeft  in  de  Godtkunde  geftu-  Amf. 
deert  onder  de  Profefforen  F.  Gomarus  en  Lucas  Trelcatius;  fol.^s* 
maar  daar  na  meeft  en  voornamelyk  onder  Jac.  Armminsy 

dien  hy  ook  ,  toen  'er  tuflTchen  Gomarus  en  Arminius  zwaare 
gefchillen  ontftonden ,  toeviel.  Na  Arminius  doodt  begaf 
hy  zich  naar  Franeker  ;  daar  hy  den  Profelfor  D.  Sybrandus 
Lubbertus,  vermits  hy  zeer  heftig  in  d'openbaare  Theologt- 

fche Difputen  in  het  tegenfpreeken  was  ,  verdacht  wierd  , 
van  naar  Socinianery  te  hellen.    Hy  ging  van  daar  naar 
Vrankryk:  keerde  weer  nmr  Hollandt,  en  wierd  de  gemcin- 
te  van  Bleiswyk,  als  gezegt  is, door  de  Magiftraat  van/iof- 
terdam  opgedrongen ,  enz.  In  de  Conferentie  yan^sGraven" 
hage  tuffchen  zes  kemonftrantfche  en  zes  Contra-remonftrantfche 
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zT^6  EPI  EPP  ERA 

Predikanten,  was  hy  een  der  cerllgenoeniden.  Toen  hy  in 

't  jaar  1619.  van  v,yn  anipt  wicrd  ontzet ,  en,  de  gedachte  W^/t- 
%an  Sttljlant  niet  tekenen  willende,  het  landt  moll  ruimen 
begaf  hy  zich  naar  Antujcrpen  hy  verfcheide  traitaaten 
fchrecf,  Antidotum  tegen  de  Canones  Synodi  Dordracen.c : 

de  RemonJlrantJlbeConJeJfie, cm.  Na't  eindigen  vandenTre- 
ves,  vertrok  hy  naavParys,  daar  hy  mctSiefanusCtiftelliCus 
cn  Editmndiis  Mercerus  in  kcnnille  raakte,  in  't  jaar  1Ó26. 

quam  hy  weer  te  Rotterdam,  ten  tyde  dat  Prins /)W<.-r/A- 
Uendrtk,  na  de  doodt  van  zynen  broeder  Prins  Maiints 

van  Oranjen,  Stadthoudcr  der  Nederlanden  was._  In  't  jaar 

1634  quam  hy  le  AmJIeldar/i  ̂ daar:  hy,  als  gezegt  is ,  in't  i'vlf- 

nionjlrantfche  Gymnajium  ProfeJJhr  Theolugi.e  wierd.  '^V^^ 
Latvnfche  fchri'ften  zyn ,  onder  den  naam  van  S.  Epifcopii 
opera 'Theolupica,  in  2  Hukken  in  Folio,  uitgekomen.  De 
vermaarde  Roomfche  Schx'jvtï Mabillon,  Benedióiyner Mon- 

nik, prylt  de  boeken  van  Epifiopitis :  waar  over  zich  de 
Roomsgezinde  Richard  Simon  zeer  verwondert  ;  vermits 

EpiJ'opius  eenige  traétaatcn  tegen  het  Pausdom  gefchreven heeft.  Hy  is  i'Amfteldam  overleden  den  4  April  1643.  out 
5-9  jaaren  5-  maanden  7  dagen:  was  en  is  noch  by  de  Re- njoa/lranten  in  zeer  groote  achtinge. 

De  groote  Nederduitfche  Dichter  ,3'('<'yï  ï"*»  '^^^  Fondel, 
heeft  onder  't  af  beeldzei  van  Simun  Epifiopiuj,  als  in  eene 
woedende  drift  (toen  hy  dit  fchreef)  voor  de  zyde  derRe- 
monllranten  vervoert  ,  dit  hard  en  wraakbaar  byfchrift 

gemaakt;  hoevvel'er  de  kracht  en  hoogdravendheit  zyner dichtkunde  fchitterend  in  doorftraalt. 

BiU'choppelyke  praal  en  pronk  van  Godtgeleerdheit , Die  Leiden  vryen  wou  van  tiv'jl  en  fchooherkeerdheit , 
Gy  wikt  het  al  met  reên ,  en  zulk  een  leering  wraakt 
Die  Godt  herfchept  cn  tot  den  flimjlen  duivel  maakt. 
Uw  tong  den  lajlcrmondt  van  Bogerman  kon  fnoeren , 
Die  V  Dorts  bejluit  met  magt  geweldig  uit  moft  voeren. 

J.  v.  Vondel. 
Men  zou  het  bovengaande  byfchrift  wel  op  de  volgen- 
de wyze  ,  met  de  zelve  aanvangen  ,  rymklanken  ,  en 

veel  van  de  zelve  woorden,  eens  konnen  omzetten,  om 
te  tüonen  van  hoe  luttel  kracht  zulke  fcherpe,  ja  dui- 
velfche  uitdrukkingen  zyn: 

BiJJchoppelyke  in  naam  en  fchya  van  Godtgeleerdheit , 
Die  Leiden  fmetten  wouw  met  gif  van  fchaolverkeerdheit , 
Gy  fchendt  het  licht  der  reen ,  en  zulk  een  leering  wraakt 
Die  Godt  zyn  hoogheit  geeft,  en  tot  geen  fchepzel  maakt. 
L'w^  bitfen  lajler  mondt  kon  Bogerman  braaf  fnoeren , 
Die^t Dorts  be fluit  naar'' t recht  met  wysheiiuit  moft  voeren. 

^  F.  H. 

EP  PIN  GE,  een  der  vyftig  of  een-en-vyftig  Dorpen 
van  de  Groninger  Ommelanden ,  onder  het  Wefter-quartier . 

ER  AS  MUS,  (DESIDERIUS)  in  't  Hollandtfch 
GERARD,  of  GERRIT  GERRITSZOON;  een  man 
van  groote  geleertheit  en  zonderlinge  vermaardheit  ;  zoo 
dat  hy  verdient  heeft  den  naam  van  den  GROOTEN 
ERASMUS.  Zyn  Vader,  een  geeftelyk  perfoon  gewor- 

den (vermits  zyne  ouders  hem  niet  wilden  toelaaten  zyne 
moeder  te  trouwen)  G<?r«ri/ genaamt ,  was  in  zyne  predi- 

katiën en  redenwilTelingen  zoo  welfpreekende,dat  hy  ge- 
meenlyk  Gerrit  praat  wierd  gebynaamt:  zyne  Moeder  is 
van  hem  tot  Gouda  bezwangert  geworden ,  en  heeft  hem 
te  Rotterdam  ter  wereldt  gcbragt :  hy  wierd  GtrWgedoopt , 
daar  by  zyn  vaders  naam  zliGerards-zoon  gevoegt ,  heeft  hy 
die  beide ,  als  hy  zich  tot  de  letterocfeninge  begeven  hadde, 
naar  't  Latyn  en  Grieks  overgebragt  in  Dejiderius  Erafmus. 
Wat  zyne  geboorte  belangt,  in  het  kort  begrip  zyns  le- 

vens (  men  meent  dat  hy'er  zelfde  Schryver  van  is  ge  weeft) 
word  gezegt  dat  hy  in  Vigilia  Simonis  cif  Judx  Apojlolorum , 
in  den  Advent,  of  daags  voor  den  feeftdag  van  Simon  en 
Judas,  den  27.  of  anders  den  28  Oftober  14Ó7. 1466.  of  1464 
(want  hy  verfcheelt  zelf  in  zyne  brieven)  zou  geboren 
zyn.  Het  opfchrift  van  zyn  metaalen  pronkbeeldt  te  Rot- 

terdam heeft  1467.  Hy  begon  te  Utrecht  zyne  eerfte  ftu- 
dien,  en  vervolgde  ze  te  Deventer.  Na  zyn  Vaders  doodt 
wierd  hy  ter  beftieringe  gelaaten  van  de  Reguliere  Canonik- 
ken  van  S.  Sion  te  Delf.  Naderhant  ging  hy  in  het  Kloofter 
van  Stein,  by  ter  Goude,  daar  oefende  hy  zich  niet  alleen 
met  zonderlingen  \\yi ,  onder  Cornelius Goudanus ,  in  de  let- 

teren ,  maar  ook  eenigzins  in  de  fchilderkonft  :  van  wel- 
ke zyne  konft  noch  voor  dezen  een  Kruisbeeldt  in  het 

komptoir  van  Cornelius  Mufius ,  door  hem  gefchildert,  ge- 
zien wierd.  Dat  Cornelins  Goudanus  zyn  Leermeefter  zou 

zyngeweeft,  word  befloten  uit  eenen  brief  door  Alardus 
Amftelodamenfis  aan  den  gemclden  Cornelius  Goudanus  aldus 
gefchreven.  „Erafmus  \%  te  Bazel:  wy  alle  verwonderen 
„  ons  dat  hy  nooit  van  u  meldt,  daar  gy  doch  altydt  zyt 
„  geweeft  zyn  oprechte  vriendt  en  Mee/ter.  Eenigen 
evenwel  meenen  dat  dit,  by  gebrek  van  nader  bewys,zoo 
vaft  niet  gaat;  om  dat  het  woordt  meejter  in  vry  ruimer  be- 
teekenille  dan  van  leermeefter  kan  genomen  worden ;  te 
meer,  om  dat  Goudanus Cznonik  Regulier  van  S.  Auguftyn 
by  Dort,  niet  van  Stein  by  ter  Goude  is  geweeft.  Na  het  i 
voleiadcn  zyner  ftudië  en  leeroetteiiingen,  en  dat  hy  ielf ! 
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had  beginnen  tc  fchryven  ,  kreeg  hy  met  der  haaft  den 
naam  van  geleertheit  en  deucht,  zulker  wyze,  dat  Prinf- 
fen  en  Koningen  van  Duitfchlandt ,  Itatièn,  Engelandt,  cn 
andere Geweften, hem  in  hooge achtinge  hielden,  en  groo- 

te vereeringen  toezonden.    Men  houdc  het  daarom  niet 
vrcemt  dat  in  die  tyden,toen  noch  zoo  korts  te  voorcn  de 
Barbaarfche  onkunde  in  taaien  en  wetenfchappen  ganfch 
Europa  üverftroomt  hadde  ,  cn  daar  in  de  geleertheit  het 
hooft  eerft  begon  op  te  fteeken  ,  Erafmus  tot  zulk  eene 
beroemtheit  geraakte  ,  door  zyne  grondijje  kennilie  van 
de  Griekfche  cn  Latynfche  taaien ,  zoo  dat  brancifcus  Iremcus 
zich  niet  ontzien  heeft  tc  fchryven;  „  Buiten  twyfel  is  aan 
„  Erafmus  de  hcerfchappye  der  twee  taaien  ,  met  toejui- 
„  chinge  van  alle  Geleerden,  opgedraagen,  van  weinige  ̂ ''}f' 
„  oude  Schryvers  in  kracht  van  fpreeken  te  boven  ge-  ' 
„  gaan;  want  daarin  is  hy  boven  anderen  uitmuntende.  ' 'V; 
Door  't  gedurig  leezen  der  Outvaderen ,  ook  des  Niewen  ̂ '^ Feftaments  in  de  oorfprongkelyke  taaie,  hadde  hy  veel 
111  de  Godtgcleertheit  gevordert.    Koning  Henrik  de  Vlll 
van  Engelandt  hadde  Erafmus  by  zich  ontboden  ,  om  met 
hem  over  de  zaaken  van  Marten  Luther  te  fpreeken  :  uit 
Engelandt  vertrekkende,  vereerde  de  Koning  hem  vyf- 

tig Angelotten:  te  Gravefande  gekomen,  om  van  daar  over 
te  vaaren  ,  wierd  hy  van  de  Koningklyke  opzichters  be- 

zocht, d\e  de  yyïüg  Angelotten  hem  afnamen,  vermits 'er 
niet  dan  noodig  reisgelt  uit  Engelandt  mag  vervoert  wor- 

den.  Erafmus,  daar  over  zeer  moeijelyk,  keert  naar  den 
Koning  te  rugge,  en  klaagt  hem  van  zyne  miltdadige  gifte 
door  de  zynen  berooft  te  zyn :  lyne Majefteit  begon  'er  om 
te  lachen, en  zcide;dat  zyne  dienaars  getrouwelyk  gehan- 
delt  hadden;  en  dat, indien  't  niet  gefchiedt  ware,hy  hen alle  zou  hebben  doen  hangen;  hield  hem  noch  drie  dagen  , 
byzich:  vereerde  hem  vyftig  andere  Angelotten,  en  gaf  hem  fj?^' een  handtfchrift,  dat  de  opzichters  hem  de  vyftig  andere  ̂   / 
ontnoomene  weder  zouden  geeven  :  dus  keerde  hy  met  * "  , 
dubbel  deel  naar  Hollandt.    Genoegzaam  heeft  hy  laaten  zeile  ' blyken,  dat  hy  de  dwalingen  des  Pausdoms  in  de  leere,  Epifl 
en  d'ongeregeltheit  der  Geeftelyken  in  hun  leven  zag:  hy  um. wenfchte  derhalven  ook  eene  algemeene  Reformatie, /rt^.j, 
doch  was  te  Ilap  en  te  flauwhartig  om  zyne  handen  aan 
den  ploeg  te  flaan ,  en  zynen  duim  tuffchen  deur  en  dor- 

pel te  waagen  ,  te  eerzuchtig  om  de  gunft  der  Groeten 
( toen  meelt  alle  Roomfchgezinden  )  te  verliezen,  en  de 
aanzienlyken  van  de  wereldt  te  mishaagen.    D.  Luther ^ 
die  dat  werk  begonnen  hadde,  liet  hy  dien  laft  op  den 
fchouder;  hy  wilde  alleen  tockyker  zyn.    Veiliger  hield 
hy  het  voor  zyn  deel ,  zich  niet  opentlyk  met  de  verfchil- 
len  te  bemoeijen,  en  de  rolle  van  den  gematigden  te  fpee- 
len  :  echter  op  zoodanig  eene  wyze,  dat  hy  meeft  met  de 
Rooms-Katholyken  heulde ,  om  zynen  beruchten  en  goeden 
naam  by  de  hoogftgeachte  groote  Perfonagiën  niet  te  kren- 

ken ,  noch  te  verliezen  :  evenwel  niet  zoo,  of  hy  tartte  nu 
en  dan  de  Geeftelykheit  vry  onzacht  op  hun  zeer.  On- 

dertuflchen  haalde  hy  daar  door  veelzins  d' onminne  van 
beide  partijen  op  zynen  hals  ;  hem  de  opfpraake  van  te 
weifelen  in  de  Religie  nageevende.    Om  by  de  Pauffely- 
ken  in  aanzien  te  blyven,  fchreef  hy  t' hunnen  voordeele 
eenige  boeken  ;  om  van  gelyken  hy  de Lutherfchen  zyne  ach- 

tinge te  ftaaven,fchimpte  hy  in  eenige  zyner  fchriftenmet 
de  Roomsgezinde  Geeftelykheit:  Hy  wierd  evenwel  van 
niemant  meer  dan  van  de  Monnikken  gehaat  en  gelaf- 
tert;  niet  alleen  om  dat  hy  de  Roomfche  Religie  en  Kerk- 
pligten  niet  genoeg  voorftont ,  maar  wel  inzonderheit, 
om  dathy  aan  d'eene  zyde  zoo  geleert  was,  't  welk  hun- 

ne Ongeleertheit  niet  dulden  kon;  en, aan  d'andere  zyde,  Brou. 
hunne  gebreken ,  zotternijen , bygeloof , gierigheit , enz. vry  '"Cf. 
dikmaals  fpottelyk  ten  toon  ftelde.  Zy  waren  ook  in  der  f'^'  f* 
waarheit  niet  veel  min  tegen  Erafmus  ,  dan  tegen  Luther 
ingenomen.    Daar  Erafmus  wat  vry  dorft  fpreeken  ,  gaf 

I  hy  te  kennen  dat  D.  Luther  wel  recht  hadde  in  het  beftraf- 

[  fen  van  veele  dwalingen,  d.it'er  ook  wel  eene  Hervor- 
[  minge  nodig  was,  doch  wenfchte  hy  ,dat  Doéior  Martinus !  daar  in  wat  zachtzinniger  te  werk  mogte  gegaan  hebben. 
I  Toen  Keurvorlt  Frcdenk  van  Saxen,  in  den  aanvang  van 
[Luthers  opftant  tegen  het  Pausdom,  Erafmus  vraagde, 
\  wat  hy  van  zyn  bedryf  oordeelde;  vermits  hy  op  geener- 

lei wyze  ketteryen  in  zyne  Landen  zou  willen  gedoogen,  p^^^' 
I  maar  ook  het  Evangelie  en  de  waarheit  niet  wilde  on-  q^^j^ 
]  derdrukken ;  kreeg  hy  van  hem  tot  antwoordt:  D.  Luther  [^y_ 

heeft  twee  groote  misllagen  begaan  :  Eerft  met  de  yi/b«»;'i^e»  cari. '  aan  hunne  buiken,  en  dan  den  P<?aj  aan  zyne  Kroon  te  taften:  lil,.  5 

j  voorts  ,  dat  D.  Luther  op  eenen  goeden  grondt  verfcheide  Ntdu 
!  dwalingen  beftrafte,  en  dat  het  voor  de  Kerke  hoognodig  -verti 
'was,  dat  eene  Reformatie  ter  handt  genomen  wierde ;  M 

j  d' inhoudt  van  Luthers  leere  was  goedt  en  recht;  maar  hy  Zeda 
behoorde  met  meer  zachtmoedigheit  te  handelen.   In  zy-  ct'C; 
ne  brieven  aan  Hertog  Frederik  van  Saxen  ,  den  Aartsbif-  ̂ J'"'  ' 

fchop  van  Ments  ,  en  Dodor  Luther  zelf  ,  pryft  hy  Luthers  fi^'f!^ 
fchriftcn,  doch  hy  doet 'er  by ;  dat  hy  daar  door  den  haat  ̂ .'^ 
der  Theologanten  moft  draagen  ,  en  eene  groote  Tragxdie  ' 
verwekte.  Echter  beeft  EraJ'mus  naderhant,  om  niet  geheel in  den  haat  der  Katholyken,  en  alzop  in  gevaar  teraaken, 

te- 
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tegen  Luther  een  boek  van  den  Frijen  wil  gefchrcvcn: 
maar  hy  wierd  van  Lather  zoo  krachtig  beantwoordt,  dat 

deze  wederlegging  gehouden  wordt  voor  't  uitmuiitenfte 

van  alle  zyne'lchriften ;  gelyk  hy  ook  nooit  dat  boek,  als wel  veele  zvner  andere  fchriften,  herroepen  heeft.  Na- 

derhant  befchuldigde  D.  Luther  hem,  dat  hy  't  Chriften- 
geloof  onzeker  en  op  fchroeven  zette,  verachtte,  befpot- 
te.  Dat  hy  in  Goddelyke  werken  de  menfchen  met  twy- 
felachtige  woorden  omleidde, enz.  Op  welke  dingen, van 
Luther  aan  zynen  vriendt  gefchreven,  Erafmus  zeer  fcherp 

lan.  antwoordde:  Want,  zegt  Sleidanus^  hy  vreesde  geene  zaa- 
91.  ke  meer,  dan  dat  zyne  uitgegevene  boeken  hunnen  roem 

en  achtbaarheit  zouden  verliezen.  Het  is  zeeker  di^Lt  Eras- 

mus niet  altydt  zich  zeiven  evengelyk  was.  Veele  geleer- 
de mannen  hebben  van  hem  geoordeelt  ,  dat  hy  de  Kerk 

veel  goedts  in  den  eerften  opgang  der  Reformatie  ,  maar 
daar  tegen  ook  veel  quaadts  in  zommige  dingen,  door 

ayne  fchriften , gedaan  heeft;  dat  daarom  ook  dcMeKnom- 
ten^en  andere  Voorttanders  van  den  vrijen  wille, veel  van 
hem  houden,  enz.  Na  dat  eenige  onder  de  Pauflelyke 
Theologanten ,  die  zich  met  ftem  en  pen  tegen  Luther  ge- 

kant hadden, Prelaatfchappcn  en  andere  vette  brokken, of 
vereeringen  kreegen,  liet  hy  zich  fcherffende  hooren;  De 

arme  Luther  maakt'' er  veele  ryk.  Na  zyne  doodt  is,  uit  brie- ven aan  vertrouwden,  eerft:  recht  aan  den  dag  gekomen 
dat  hy  D.  Luthers  zaak,  en  deReformatie  van  andere  godt- 
ïalige  mannen,  in  zyn  hart  voor  goedt  hieldt.  Zyne  ope- 

ra^ of  alle  zyne  werken ,  zyn  \n  Folio  9  volumina  te  Bazel  by 
Leiden  by  Pieter  vander  Aa^  veel 
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Frobenius  gedrukt ;  cn  te 
verbeetert  ten  aanzien  van  papier,  order,  en  letter,  ook 
met  verm.eerdering  van  veele  brieven,  herdrukt.  In  hetuit- 
geevcn  van  de  fchriften  der  Outv aderen  heeft  hy  de  Kerke 
groeten  dienft  gedaan.    Maar  der  Monnikken  luije  bui- 

ken, en  ongeoetfende  oo.ren,  grooten  ondienft,  met  het 
uitgceven  van  zyne  Colloquia,  Encomion  Mori<c,  &c.  Zy 
bulderden  tegen  hem  op  hunne  preêkftoelen,  en  fchilder- 
den  hem  ganfch  leclyk,  ja  als  gruwelyk  af._  Eenigen  ge- 
vraagt  zynde ;  wat  zy  doch  voor  ketteryen  in  zyne  fchrif- 

ten gevonden  hadden  ?  Antwoordden  zy  ,die  nooit  gelee- 
zen  te  hebben;  maar  evenwel  ftak'er  gevaar  in  ,  om  zyn 
duifter  Latyn,  enz.   Daar  hy  nochtans  zeer  duidelyk,  ja 
ongemeen,  en  daar  by  vloeij end  fprak,  of  fchreef,  doch 
geen  Monnikken-latyn.    Hy  was  zeer  befchroomt  om 
zyn  eigen  innerlyk  gevoelen  te  uiten,  en  aan  de  wereldt 
te  openbaaren.  Het  geviel  dat  eenige  Afgezondenen  der 
Bohi'emfche  Kerke  te  Antwerpen  by  hem  quamen  ;  namelyk 
Nicolaus  Claudianus  en  Laurentius  Fotici ,  hem  hunne  bely- 
dcnifle  des  Geloofs,  te  Neurenburg  15-11  gedrukt,  aanbie- 

dende, met  vriendelyk  verzoek;  van  die  te  willen  doür- 
leezen,  wel  in  acht  te  neemcn  of 'er  iets  in  vervat  mogte' 
zyn  dat  verandert  diende  :  zyn  oordeel  zouden  de  broe- 

ders met  een  dankbaar  harte  erkennen  en  aanneemen  :  In-  i 
dien  ook  de  Confeflïe  hem  behaagde,  dat  hy  haar  dan  met' 
zyne  getuigenilfe  wilde  vereeren  ,  cn  beveiligen.  Erafmus 
beloordeze  te  doorleezen :  Eenige  dagen  daar  na  wederom! 
by  hem  gekoomen;  zeide  hy  tegens  hen;  „Hy  vondt  zich 

van  zoo  veele  wigtige  dingen  overvallen ,  dat  hy  nau- 
welyks  kon  adem  fcheppen:  moften  het  hem  daarom  ten 
beften  houden,  dat  hy  hun  Traélaat  niet  met  zulk  eene 
opmerkinge  geleezen  hadde,  als  wel  behoorde;  maar 
echter  ovcrleezen ,  en  daar  in  noch  doolingen,  noch 

iets'dat  verbeeteringe  eifchte,  gevonden.  Wat  aanging de  van  hem  verzochte  getuigenific,diekon  hun  tot  geen 
voordeel ,  noch  achtinge  ftrekken ;  maar  wel  hem  zelf 
gevaar  veroorzaaken  :zy  moften  niet  gelooven  dat  door 

zyne  goedtkenninge  de  gunft  van  anderen  t'  hunv/aarts verwekt  zou  worden;  vermits  zyne  authoriteit, hoe  die 
ook  zyn  mogte,  zelfs  befcherminge  van  nooden  hadde. 
Indien  zyne  fchriften  den  goeden  konften,  en  Godvruch- 
tigen  in  hunne  ftudién,  eenig  voordeel  toegebragt  had- 

den, of  noch  toebrengen  mogten,  hield  hy  echter  niet 
geraadzaam, door  een  getuigeniffe  van  met  hen  gemeen- 
fchap  te  hebben,  de  zelve  zyne  fchriften  het  gevaarte 
onderwerpen,  of  oorzaak  te  zyn  dat  ze  daarom  in  de 
handen   der  menfchen  gedwongen  zouden  worden : 
dus  moften  zy  zyne  al  te  groote  vreeze  of  omzichtig- 
heit  ten  beften  neemen,  en  vaft  gelooven  dat  hy  hen 
een  goedt  harte  toedroeg  ;  hun  vorders  in  alle  andere 

„  dingen  zynen  dienft  aanbiedende.    Dit  quam  de  goede 
Bohemers  in  den  eerften  opflag  al  vry  vreemdt  voor;  maar 

nader  overllag  makende,  zochten  zy  geene  getuigenifl'en van  m.cnfchen  meer  ;  en  zy  hielden  zich  met  dat  van 
Godts  Woordt  te  vreden  en  geruft.  Evenwel,  na  dat  ze- 

ker Boheemfch  Edelman,  in  Odober  ijiy.  aan  Erafmus  ee- 
nige dingen,  hunne  Leere  rakende,  nopende  de  verkie- 

iinge  der  Priefteren,  hunne  Feeftdagen  ,den  dag  des  Hec- 
ten,  enz.  overgefchreven  hadde,  heeft  hy  de  Boheer^fche 
broeders  daar  in  verdeedigt,  en  gelyk  gegeeven  ;  zie  zy- 

nen brief  van  den  i  November  15-19.    In  het  ftuk  van  de 
Echtfcheidinge  des  Konings  Henriks  den  VIII  van  Enge- 
laftdt,  droeg  hy  zich, in  het  geeven  van  zyn  oordeel ,  zeer 
verauderlyk,  fomtydts  voor,  fomtydts  tegen  zyne  Maje- 
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fteif.    Fullerus  zegt  ;  „  Defidenus  Erafmus  ,  een  geleerder  FulUrut 
„  Man  ,   dan  een  geleerdt  Theologant  ;   toonde  zich  Flynth. 
„  zeer  tvpyfelachtig  in  dit  geval , fomtydts  voor, fomtydts  A.Corf, 
„  tegen  den  Koning.,  na  dat  hy  door  hoop  of  vreeze  (door 
,,  's Konings  Raadtsheeren ,  meent  hy)  gedreven  wierd. 
Hy  was  wel  een  Auguftyner  Monnik  geweeft,  echter  had  Hooftt 
hy  de  Monnikken  tot  zyne  grootftc  vyanden:  wierd  in  't  ̂/^^^^rl. 
ftuk  van  geleerdheit  van  alle  Geleerden  zeer  hoog  geacht :  ̂'A'-- 
maar  in  zaaken  van  Religie  wierd  hy  meeft  geprezen  van/"'-  "7* 
hen  die  weinige,  of  geene  hadden,  of  wel  in  de  Religie  on- 
zydig  waren,  of  zich  naar  den  loop  des  tydts  wilden  of 
willen  te  fchikken.    Die  van  Rotterdam  hebben  op  hunne 

groote  merkt ,  t'zyncr  ecre  en  gedachtenifte,  als  daar  ge- boren, een  Metaalen  beeldt,  veel  meer  dan  levensgrootte, 

opgerecht  ;  waar  onder  men  in  't  voetftuk  dit  byfchrifc leeft : 

DESIDERIO  ERASMO, 

MAGNO  SCIENTIARUM  ATQUE  LI- 
TERATUR^  POLITIORIS  VIN- 
DICI   ET  INSTAURATORI, 
VIRO  SECULI  SUI  PRIMARIO, 

CIVI  OMNIUM  PR^STANTISSIMO, 
AC   NOMINIS  IMMORTALITATEM 

SCRIPTIS  iEVITERNIS  JURE 
CONSECUTO; 

S.  P.  Q.  ROTERODAMUS, 
NEQUOD  TANTIS  APUD  SE  SUOSQUE 
POSTEROS  VIRTUTIBUS  PREMIUM 

D  E  E  S  S  E  T, 

STATUAM  HANG  EX  ̂ RE  PUBLICO 
ERIGENDAM  CURAVERUNT. 

BARBARIiï:  TALEM  SE  DEBELLATOR  ER  AS  MUS 
MAXIMA  LAUS  BATAVI  NOMINIS  ORE  T  U- 
LIT. 

REDDIDIT  EN!  FATIS  ARS  OBLUCTATA  SINISTRIS, 
DE  TANTO  SPOLIUM  NACTA  QUOD  URNA 
VIRO  EST. 

INGENII  C/E LESTE  JUBAR  MAJUSQUE  CADUCO 

TEMPOREQUI  REDDAT,  SOLUS  ERASMUS 

ERIT. 

NATUS  ROTERODAMI  28  OCTOB.  I467. 
DENATUS  BASILE^  12  JULY  If^Ó. 

Voor  de  gevel  van  het  huis  daar  hy  in  geboren  is  ,  leeft- 
men  dusdanigen  opfchrift  in  driederley  fpraaken ,  Latynfch , 

Spaanfch,  Nederduitfch. 
jEdibus  his  ortus  mundum  decoravit  ERASMUS  ^oxhom 
ARTIBUS    INGENUIS,  ReLIGIONE,  F  IDE.  Joon. 

■V.  Holl, 

p.  286. 

voor  Scr. 

fng.  zo. 

Molleri 

JSyi.  de  fladt  Rotterdam,  op  eene  """" 

Enefta  cafa  es  nafcido  ERASMO  Theologo  celiberado 
Por  dodrina  fennalado  pura  fee  nos  a  revelado. 

In  dit  huis  is  geboren  E  R  A  S  M  U  S  vermaart , 
Die  Godts  woordt  uitverkoren  ons  wel  heeft  verklaart. 

Toen  de  Spaanfchen  . —  ^  ,       ̂ ^..^  .  ^ 
fchelmachtige  wyze,  ingenomen  hadden,  wierpen  zy  zeïlen 
gedachte Praalbeeldt  van  £rrt/»7^/j  in  het  water  :  maar  het  nin.t.z. 

is  federt  wéér  opgerecht.    Hy  is  te  Bafel  in  het  jaar  15-36.  ƒ^/.  j^q. 
den  12  Julius  overleden;  anderen,  den  11  Julius  ;  maar  Codfr. 
zyn  grr.ffchrift  houdt  den  12'^""  dier  maandt.  Hy  was  om-  uemg. 
trent  70  jaaren  oudt;  dat  ook  niet  net  te  bepaalen  is ,  we-  itin. 
gens  't  verfchil  over  jaar  en  dag  zyner  geboorte.  Hy  is  in  Trif. 
het  huis  van  den  vermaarden  Boekdrukker  Frobenius,  die  Holl. 
zoo  veele  zyner  traftaaten,  ook  alle  zyne  werken  by  malkan-  p-  153- 
deren,  gedrukt  heeft,  overleden,  daar  hy  lange  jaaren  by  ̂^'^J- 
gewoont,  meeft  zyne  boeken  gemaakt,  en  demeefteOutva-  i^ederl. ders  overzien ,  en  ,  van  valfche  inlaffingen  ,  gezuivert 

heeft.  In  zyne  laatfte ziekte, die  hem  meer  dan  een  maandt  ̂ ^^.p^' 
lang  pynlyk  drukte,  hoorde  men  hem  meeft  deze  woor-  ̂ "JJJ^ den  uitten  :  O  Heer,  genade!  ó  Heer  verlos  my  !  Heer  maak 
V  een  einde  van.  Heer,  zyt  my  genadig.    Zyne  Erfgenaa-  2^)!,t«i»»; 
men  waren Hieronymus Frobenius,  Bonifacius  Amerbaehius,  en  yj  jua, 

Nicolaus  Epifcopius;dle  hem  eerlyk  hebben  laaten  begraaven.  ji,^clch. ' 
Op  de  zark  ftaat  een  T'crminus,  of  Eindt-Godt ,  en  daar  by  jidam. deeze  woorden :  Desid.  Erasmum  Roterodamum  Moreri 
AmICI    sub  HOC    SAXO  CONDEBANT,    QUARTO  Diêl. 
Ein.  luLiAS  Anno  m  id  xxxvx.    Dat  is:  Defide-  h\(1, 
rius  Erafmtis  van  Rotterdam  hebben  zyne  vrienden  onder  dezen  Baud, 

Jlecn  gelegt,  den  12  Julius  1536.    De  gedachte  Terminus  ge-  i  deel, 
bruikte  Erafmus  tot  een  zinnebeeldt  :  en  daar  by  dcezc  p''Z--9^i 
woorden  Cedo  nulli  ;  Ik  wyke  niemant.    Zeker  Monnik, 
Crtriay^j/ genaamt ,  verweet  £rrt/»7/<^  achterrugs ,  dat  hy  dit  "^^Y* 
dcvys  uit  hoogmoedt  en  opgeblaze  vermeetelhcit  voor 
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't  zyn  gekoïcn  hadt,  als  niemaiu  ia  gclccrthcit  hebbende 
te  wyken.  Eraj/nus ,  daar  van  verwittigt,  duidde  dit  ïiii- 
iicbeeldt ,  in  iyiieZinrprcuken,opde  Dou.it,  het  luatlte  einde 
en  uitcrlk-  aller  dingen,  voor  niemant  wykcnde.  Hy  was 
veel  met  de  jicht  gcquelt ;  echter  heeft  hy,met  die  quaalc 

gcplaagt,  zulke  deftige  werken  gemaakt. 
vVy  zullen  hier  noch  ïommige  vaakcn  ,  den  grooten 

Rotterdammer  raakende  ,  en  boven  niet  aangewezen  , 

kortclyk  by voegen,  getrokken  uit  G.  liru»dts  ccrlle  deel 
van  de  liijloru-  der  Kcfurmutie ,  die  daar  in,  naar  aaiuvyzin- 
gc  van  't  rcgiller,  breeder  te  vinden  zyn.   Zyn  geboorte- 

dag word  op  den  zeiven  tydt  (van  1467.)  als  boven  ,  ge- 
llclt,  en  hy  daar  by  gcnaamt  ,  dat grootc  IVonder  va»  ver- 

JlMdige  geUcrdthcit  ̂   Gerrit  Gerritszoo»  ;  die,  naar 't  Ichry- ven  van  den  Heere  Huig  de  Groot,  zoo  wel  den  weg  heeft 
aangewezen  vart  eene  rechtmatige  Rcfurmatie ,  enz.  Waar  na 
hy  verder  zegt:  //^  Hollanders  konnen  die»  ma»  niet  genoeg 
bedanken ,  en  ik  houuc  m\  gelukkig ,  dat  ik  zyne  deugden  zoo  ee- 
nigzinsvan  verre  kan  begrypen.  Verder  mc]dt  ie  Heer  Brandt , 

dat  hy ,door'tbeleidt  zy'ner Voogden, in 't Reguliers Kloo- Ik-r  wierd  gedoken,  genaamt  Emaus,  of  ten  Steene  ,  by 
ter  Goude;  daar  hy  wierd  uitgetrokken  door  denBiirchop 
van  Utrecht y  ten  gevalle  van  lleurik  van  Bergen,  Biilthop 
\iLn  Kameryk.    Sedert  (fchryft  hy  verder)  leefde  hy  als 

een  Regulier  Kanonik  ,  buiten  't  Klooller,  te  Parys,  te 
Leuven,  in  Engelandt,   ia  Italiën  ,  in  Duitfchlandt ,  doch 
meelt  te  Ba'el.    Daar  op  worden  eenige  zyner  vroegftge- 
fchrevene  boeken  met  naamen,  en  dejaaren  der  uitgee- 
vinge,  opgetelt,  en  daar  by  aangemerkt,  dat  hy  in  eenige 
dezer  fchriften,  ja  zelfs  in  zyne  Aantekeningen  over  het 
N.  Tellament,  (van Paus  Leo  den  X.  goetgekeurt  en  ge- 

prezen) de  Icere  en  't  leven  der  Monnikken,  de  laatdun- 
kende onweetendheit,  het  eigenzinnig  bygeloof,  dewulp- 

fche  ongebondcnheit,  d'eigcnbaatige  ftaatzucht,  d'onre- 
delyke  onrekkclykheit ,  d' ongcrechiige  geweetcnsdwang, en  de  wreede  kettermoordery  der  Kcrkelyken  met  eene 
vrymoedige  penne  ontdekt  en  beilraft :  zich  evenwel  noch 
vaftl\oudende  aan  dc  Roomfche  Kerke  ,  die  hy  verrtont 
dat  zich  zelve,  zonder  Icheuringe,  door  hem  en  zyns  ge- 
lyken  aangemaant,  behoorde  te  reformceren.  Echter  had 
onzen  Dejideer  een  goet  gevoelen  van  Luther  en  zyn  oog- 

merk; meenende  dat  Godt  hem  gezonden  hadde  om  de 
zeden  der  menfchen,  der  kerke  en  Ichoolen  ,  die  t'eene- 
maal  verdorven  waren ,  te  verbeeteren  :  fchoon  hy  ook 
toen  al  eenige  dingen  in  Luther  zag  die  hem  mishaagden  , 
en  daar  hy  dien  Kerkhervormer  over  berifpte.    Ook  be- 

klaagde zich  Erafmus ,  datmen  den  yverigen  man  meer 
met  fcheldcn  en  1  alteren  was  op  't  lyf  gevallen,  dan  met 
redenen,  en,  uit  haat  van  zyn  perfoon,  't  geen  waarach- 

tig was  veroordeelt,  't  geen  recht  was  verdraait ,  en  in 
iyne  boeken  dingen, als  ketterfch , verdoemt  hadde, die  in 
de  fchriften  van  Bernardus  en  Augufiinus  als  rechtzinnig 
en  godtvruchtig  geleezen  wierden.    Men  molt  (verltont 

hy)  niet  openclyk  veroordeelen 't  geen  men  niet  geleezen, 
niet  overwogen,  ja  niet  verftaan  hadde.  Zoo  veel  in  hem 
was,  zocht  hy  te  verhinderen  datmen  Luther,  door  t'za- 
menfchoolinge  van  booze  menfchen ,  onderdrukte.  Edel- 

moedige verjianden  begeerden,  zeide  hy,  onderwezen  ,  en  niet 
gedwongen  te  worden.    Het  onderwazen  was  Godtgeleerden  ,het 
dwrngen  alleen  Geweldenaars  werk.  Doch,  met  dus  tulTchen 

beiden  te  gaan ,  geraakte  Erafmus  in  d'ongunlte  van  de 
hevigden  aan  beide  zyden.    Zyne  uitbreiding  over  't  N. 
Tedament,  in  dejaaren  ipz.en  1 5-23  uitgegeeven  ,  wierd 
van  de  Monnikken  zeer  beknabbelt  ;  van  gelyken  zyne 

Overzetting  en  Aantekeningen  ,  te  vooren  in  't  licht  ge- 
bragt,  en,  als  wy  boven  zeggen,  zelfs  van  Paus  Leo  den 
X  goetgekeurt ;  maar  inzouderheit  zyne  Samenfpraaken  , 
■waar  in  hy  de  Monnikken  en  't  monnikkenleven  meed 
gehekelt  en  deurgedreeken  hadde.    De  predikdoelen  da- 

verden van  fcheldtwoorden.    Men  overviel  hem  van  al- 

len kanten  met  pafquillen.  Daar  quam  in  't  korte  een  ge- heel heir  van  Monnikken  op  de  been.. .  Men  noemde  hem 
I.Errafmus,  2.  Arafmus  ,  ̂.Erafmus,  ̂ .Behemoth  ,  Duivel, 
Vyandt  der  Religie ,  Godtslajteraar ,  Lafieraar  van  de  Maagdt 
Maria ,  Scheurmaker ,  Falfaris ,  Voorlooper  van  den  Antichnfi , 
den  Antichrifl  zeif,  een  Hooftketter ,  den  oorfprongk  en  het  Hooft 
der  Lutherfche  Faélie  ,  een  erger  ketter  dan  Luther.    Uit  zy- 
fien  hof  had  Luther  zyn  doodelyk  zaadt  vergadert.    Het  ei  was 
van  Erafmus  geleit ,  van  Luther  uitgebroeit.    Maar  als  men 
iommige  Monnikken,  die  hem  met  vuile  verven  op  den 
ftoel  hadden  afgcfchildert,  vraagde  :  wat  voor  ketterye  dat 

ze  in  zyn  boeken  hadden  gevonden"^,  gaven  zy  tot  antwoordt : 
Datze  die  niet  geleezen  hadden ,  maar  dat  ""er  echter  gevaar  in ftak  wegens  het  duifter  Latyn.    De  wyze  nu  hoe  Erafmus  de 
kerke  wilde  hervormt  hebben  ,  bedont  kortelyk  daar  in: 
Het  quaadt,  fchreef  hy,  zoude  ligter  te  geneezen  zyn,  indien 

Opperhoofden  van  beiderlei  Jlaaten  met  oprechter  harten  over- 

eendroegen  om  d""  EuangcUfche  godtvruchtigheit  te  herjiellen. Dan  mojl  men  de  zaak  beveelen  aan  hondert ,  of  vyftig  mannen , 
*  t  Van  't  vjoordt  errare,  dat  is ,  dwaalcn.    t.Van  arare,  dat  is , 

ploegen,  omuroeten.    3.  Van  't  ivoordi  afinus,  Ezel.    4.  Bchemoth, 
betekent  ein  groet  beejl,  ofOl'jfant,    Zie  Job  XL.  10, 
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uit  alle  volken  daar  toe  gekoren ,  die  door  een  heilig  leven  ,  by' 
Zondere  geleerdheit  ,  en  afgerecht  oordeel  aanzienlyk  waren, 
't  Geen  deze Jlcmden  mojl  door  eenige  weinigen,  daar  toe  uitge- 
k'jozen  ,  in  't  kort  byeen  worden  getrokken.  De  Jlellingen  der 
Theologanten  mojlen  binnen  de  muur  en  der  fchoolen  blyven.  Men 
mojl  ook  allerlei  opinièn  voor  geen  artykelen  des  geloofs  houden. 
Eenige  inftellmgcn  moflen  wurden  vernietigt.  Eenige  moflen 
verandert  worden  in  aanmaningen.  Dit  behoorde  de  voornaam- 

Jle  zorge  der  l^orjlen  en Jleden  te  wezen,  dat'' er  zulken  over  de kudde  des  Heeren  gejlelt  wierden ,  die  met  Godt s  woordt  waren 
voorzien  ,  en  geoeffent  om  te  onderwazen  ,  te  vermaanen ,  te 
vertrooften,  te  bejiraffen ,  en  te  wederleggen.  .  .  Vooral  ver- 

wierp hy  't  reformeeren  met  twid  ,  gewelt  en  oproer; 
verklarende,  zulk  een  afkeer  van  tweedracht  te  hebben,  dat 
hem  de  waarhcit  zelve  mishaagde  als  ze  oproerig  was.  Doch 
laat  ons,  met  het  lluiten  der  levensroUe  van  Erafmus,  een 
eind  van  't  verhaal  dezes  grooten  Mans  maaken.  Voor- 

nemens zynde  van  Bafcl,  den  Khyn  af,  naar  Nederlandt  te 
yaaren,  en  zich,  ter  begeerte  des  Keizers  en  der  Koniiig- 
innc  Maria,  in  Brabant  neder  te  daan,  wierd  hy  van  zyne 
oude  quaale,  de  jicht,  weer  aangetad ;  waar  op  de  roo- 
de  loop  volgde,  die  hem  voort  uitteerde,  en  zyn  einde 
verhaadte,  dat  veer  Chridelyk  was;  want  hy  betuigde  al 
zyn  hoope  op  Chridus  te  dellen,  gcduriglyk  roepende; 
O  Jefet  mifericordia  ,  Domme  libera  me  ,  Domine  fac  finem , 
Domine  miferere mei ^hov en  reedts in 't  Nederduitfch  vertaalt 
aangetekent.  Zyn  verdant  gebruikte  hy  onbelemmert  tot 
den  laatden  fnik  zyns  levens  toe.  Dus  overleedt  hy  in  't 
zeventigde  jaar  zyns  ouderdoms,  den  12  van  Hooimaandt 
des  jaars  IS36.  Daar  zien  wy  den  uitgang  van  den  ver- 

maarden Rotterdammer,  met  wiens  Beeldt  de  Merkt  daar 
ter  dede  noch  hedendaags  pronkt , dat,  van  duurzaam  metaal, 
den  verderen  loop  der  tyden  wel  zal  verduuren.Toen  in't 
jaar  1 5-49.  in  Herfdmaandt  Prins  Philips  van  Spanje  te  Rotter- 

dam, voor  aandaanden  Vord  der  Nederlanden  ,  en  Erf- 
wachter  zyns  Vaders  wierd  gehuldt  ,  was  dit  beeldt  van 
Erafmus  ter  plaatze  zyner  aankomite  opgerecht,  dat  den 
Prins ,  met  toereikenden  arm,  een  weikomltdicht  aanboodt : 
waar  na  Philips,  de Koninginne, nevens  andere  Grooten, 
door  de  gedachtenide  van  zoo  groot  een  man  bewogen, 
het  huis  en  de  kamer  daar  hy  geboren  was, met  zeer  groo- 
te  eerbiedigheit, bezochten. Zyn graffchrift  leedmen  dustc 
Bazel  in  de  kerke. 
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DES.  ERASMO  ROTTERODAMO, 

V  I  R  O 

OMNIBVS  MODIS  MAXIMO,CVIVS  INCOMPA- 
RABILEM  IN  OMNI  DISCIPLINARVM  GENERE 

ERVDITIONEM  PARI  CONIVNCTAM  PRVDEN- 
TIA  POSTERI  ET  ADMIRABVNTVR  ET  PR^EDI- 

CABVNT;  BONIFACIVS  AMERBACHIVS,  HIE. 

Frobenivs,  Nic.  Episgopius  H^redes  et 
NVNCVPATI  SVPREM^  SV^  VOLVNTATIS 
VlNDICES,PATRONO  OPTIMO  NON  MEMORIiE, 

QVAM  IMMORTALEM  SIBI  EDITIS  LVCVBRA- 
TIONIBVS  COMPARAVIT  ,  IIS  TANTISPER  DVM 
O  RB  IS  TERRARUM  STA  BIT  SVPERFVTVRO 

AC  ERVDITIS  VBIQVE  GENTIVM  COLLOQUU- 
TVRO,  SED  CORPORIS  MORTALIS  QVO 

RECONDITVM  SIT  ERGO  HOC 
SAXVM  POSVERE. 

MOKTVVS  EST  4  EIDVS  IVL. 
lAM  SEPTVAGENARIVS  ANN.  A  CHRISTO  NATO 

M.   D.  XXXVI. 

De  Heer  Gerard  Brandt  (  de  Vader  )  heeft  Erafmus  print- 
verbeelding, in  zyn  bovengemelde  boek  ,  met  het  vol- 

gende byfchrift  vereert : 

Deez^  heeft  de  vryheit  in  de  Chrijlenkerk  geleit. 
Deez^  zocht  de  waarhcit ;  maar  door  geene  oproerigheit, 
IVat  was  hy  vyandt  van  dat  pree  ken  met  den  deegen ! 
Hoe  flont  hem  het  geloof ,  dat  bloet  durft  plengen,  tegen! 
Wie  federt  reedlyk  zocht,  en  vreedzaam  is  geweejl. 
Geeft  dezen  Mecfler  d^  eer  van  zulk  een  Clortfïen  geefi. 
'7" rechtmatig  onderfcheidt  der  zaaken  kon  hy  leeren. 
Een  Rotterdammer  leert  de  wereldt  Reformeeren. 

G.  B. 

By  gelegentheit  deezer  Printverbeeldinge  van  Erafmusy 
moeten  wy  noch  hier  byvoegen  ,  dat  wylen  de  Heer  .  .  . 
Uittenbogaart  (uit  wiens  mondt,  te  Utrecht,  het  hier 
geboekt  wordt)  in  zyne  reizen  te  P^ryx  den  vermaardea 
Geneesheer  en  Schryver  Gui  Patin  bezocht,  op  zekeren 
tydt,  dat 'er  eene  omdragt  van  een  L.  Vrouwebeeldt,  of 
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van  eenigen  anderen  Heilig  gefchiedde  :  terwyl  nu  de 

praal ftaatie  voorby  Patifts  deure  quam  ,  en  den  toeloop 
van  'c  volk,  uit  alle  hoeken  en  huiien, groot  was,om2y- 
11e  eerbiedigheit  voor  dit  beeldt  te  toonen,  vraagde  de  ge- 

dachte Reiziger  aan  dien  befaamden  Artz;  of  hy  niet  me- 

dè^ich  op  ftraat  wilde  begeeven  ,  om  deel  aan  d'eerbe- 
wyzinge  van  dien  Heilig  te  neemen  ?  Waar  op  de  Heer 
Pati»  te  rug  tradt  naar  zyne  boekerije  ,  daar  hy  een  ftuk 
van  Erafmus  werken  uit  haalde  ,  waar  in  zyn  beeltenis 
voor  aan  gebonden  was,  dat  hy  den  Heer  UhtcMbogaan 

vertoonde,  en,  het  daar  op  tot  driewerf  kufTende  ,  in  't 
Franfch  uitriep:  ̂ o/7«,  Monfieur.,  mon  veritahle  Saint'.  Dat 

is  :  Zie  daar  ,rnyn  Heer.,  mynen  waaren  Heilig  I  Ook  is  't  ze- ker ,  door  ooggetuigen  ,  dat  de  Graave  van  Zinzendorf, 
Gezant  en  Gevolmagtigde  van  zyne  Keizerlyke  Majefteit 
tot  de  Vredehandelinge  te  Utrecht.,  in  zyne  gehoorkamer , 
binnen  den//<ï^^,  geene  fchilderijen  noch  beelteniflen  had 

hangen,  dan  alleen 't  afbeeldzel  \anErafi>jus.,fra^l  en  mee- 
ftcrlyk  gefchildert;  een  bewys  dat,  hoe  Katholyk  ook  die 
doorluchtige  Ryksdienaar  is,hy  echter,  zoo  zeer  mogclyk 
als  eer  de  Geneesheer  Pati»  ,  de  gedachteniffe  van  dien 
grooten  Bouwer  der  geleerdheit  in  eerbiedigheit  houdt; 
verre  altoos  van  hem  als  een  ketter  te  verbannen ,  of  ten 
viere  te  doemen. 
ERBEKE.  Keizer  Hexrik  de  III.  ftelt  het  in  zynen 

Giftbrief  van  het  jaar  1046.  tuffchen  Lovena  en  Ifla.,  daar 
men  het  noch  hedendaags  vindt  aan  het  riviertjen,  met 
den  zelfden  naam  EERDBEEK,  drie  uuren  s'xa.Zut^hen ., 
naar  het  zuidwcften. 
ERCKELENS,  ARCKELENS,  een  Steedtjen  met 

eenig  gebiedt  in  hetNoorderdeel  van  't  Hertogdom  Gulik., 
aan  de  grenzen  van  het  Keulfih  gebiedt :  het  behoort  even- 

wel onder  't  Vorftendom  van  Gelder  ;  en  leit  vier  mylcn 
yzn  Roerrnondt.Wti  omgelegen  landt  is  zeer  vruchtbaar,  en 
levert  fchoone  tarwe;  de  ingezetenen  geneeren  zich  ook 
mecft  met  den  koornbouw.  Over  des  naams  oorfprong 
valt  zeer  veel  verfchil:  Eenigen  meenen  dat  het  woordt 
Erckelens,  van  Herkulus  Cajlra  afkomt,  Herkules  Burgt ,  in  on- 

ze taal;  en  dat  Erckekns  Cajlra  Hercules  ,da.aT  /Immianus 
Marcelimus  van  gewaagt ,  wezen  zoude.  Maar  anderen 
betrekken  dat  op  Kefieren  in  de  Neder-Betuwe.  Anderen 
dat  het  Arckes-end,  zoo  veel  als  Arckels  End  ,  of  het  eindt 
van  Arckels  Landt  loude  zyn.  Belangende  d'eerfte  bena- 
minge  ,  dewyl  het  landt  van  Arckel  tuffchen  de  rivieren 
//W,  Maas.,  Lek  en  Lingen.,  ingefloten  is,  zou  dit  Erke- 
lens.  Arkels  Landt  niet  wel  konnen  betekenen  ;  ook  geen 
Arkels  End;  ten  ware  dan,  dat  de  Heeren  van  Arckel  oud- 
tydts  deze  Landtftreeke  gekocht,  of  anders  bezeten  mog- 
ten  hebben,  en  daar  door  het  fleedtjen  zoo  genaamt  zyn. 
Het  zy  zoo 't  wil,  voornaame  Schryvers  volgen  het  ge- 

voelen der  geener,  die  't  voor  waarfchynlyk  houden,  dat Ereketens  dien  naam  van  Hercules  zou  hebben  bekomen, 

daar  van 'er  veele  in  deze  landen  geëert  wierden  :  zelfs het  landt  van  Arckel  meentmen  dat  naar  eenen  van  deze 
Herkulejfen  dus  genoemt  zoude  zyn ;  zie  op  ARCKEL. 
't  Wordt  gegift,  of  gezegt,  dat  de  Heeren  van  Erckelens, 
door  gunlt  van  Keizer  Otto,  Domheeren  te  Aken  geweeft 
ïyn ;  maar  naderhant  hun  recht  aan  den  Hertog  van  Gelder 

overgedraagen  zouden  hebben.  Nu  zyn 'er  vier  Keizers 
geweeft  met  den  naam  van  Otto ;  Otto  de  I.  of  de  Groote , 
overleedt  973.  Otto  de  II.  of  Junior^  983.  (984.)  Otto  de 
III;  Miraculum  mundi ,  of  Mirakel  der  wereldt  gebynaamt, 
lOoi.  (1002.)  Otto  de  If^.  1218.  Welke  Ottohet  nu  van 
die  vier  geweeft  zoude  zyn,  word  niet  gezegt.  In  het  jaar 
1498.  wierd  Erckelens  door  den  Vorft  van  Gulik  voor  den 
Keizer  Maximiliaan  ingenomen.  In  het  jaar  ifyS.  heeft 
Mondragon  Spaanfch  Overfte,  het  voor  Koning  Philips 
bemagtigt ;  maar  het  quam  naderhant  weêr  aan  den  Fer- 

eenigden  Staat.  Na  dat  de  Marquis  Spinola,'m  't  jaar  1607. met  eenige  regimenten  Spaanjchen  op  den  Luxemburgfchen 
bodem  lag  ,  wierd  Prins  Frederik  Hendrik ,  broeder  van 
Prins  Maurits,  toen  Overfte  van  der  Staten  Ruiterye ,  uit- 

gezonden om  hem  te  verneftelen  :^/'z'»o/«,  dat  verneemen- 
de,  begaf  zich  van  daar,  en  verdeelde  zyn  volk  in  de  Ste- 

den. Frederik  Hendrik  nam  zynen  weg  over  Erckelens ,  te 
dier  tydt  in  handen  der  Spaanjchen:  hy  deed  de  poort  met 

een  petard  fpringen ,  en  maakte  zich'er  meefter  van.  Dit 
kleine  Steedtjen  ,  zyne  eigc  zwakheit  kennende  ,  had 
federt  een  wyle  tydts  brandtfchatting,  beide  aan  de  Staat- 
fchen  en  dcSpaanfchen ,  betaalt;  maar  juift  op  dien  tydt  had 
het  zich  Spaanfch  verklaart,  ook  lag 'er  Grave  Hendrik  van 
den  Berg  met  een  deel  Spaanfchen  in,  die  zy  binnen  geno- 

men hadden  :  de  Grave  hadde  Erckelens  zeer  bequaam  ge- 
oordeelt  om  van  daar  op  buit  te  loopen  ;  maar  wierd  zelf 

buit;  ook  bleeven'er  noch  wel  jo.  Spaanfche  ruiters  by  het 
inneemen,  de  overige  waren  op  eenen  ftroop  uitgegaan: 
Grave  Henrik  wierd  gevangen  mede  genomen  ;  alles  wat 
tilbaar  was"  wierd  geplondert,  en  de  reft  in  brandt  gefto- 
ken  :  want  de  Bevelhebbers  konden  by  deeze  fchielyke 
overrompelinge  het  volk  niet  in  toom  houden ,  te  min  omdat 
de  Soldaaten  zeer  grimmig  en  gebeeten  waren  op  die  van 
Erckelens ;\eTïiiiis  zy  een  wyl  tc  vooren  eenigen  der  hunne 
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leelyk  mishandelt  hadden.  Frederik  van  den  Berg.,  broeder  crctii 
van  den  gemeldcn  Grave  Hendrik ^  meende  daar  fch^boe-  annal. 
ting  van  te  neemen,  maakte  eenen  aanflag  o^  Aardenburg foi_  rj^^^ 
daar  hy  met  eenige  ̂ '^<söif/f/)efoldaaten  van  binnen  heimelyk verftant  hadt  :  maar  ,  zoo  als  het  werk  ftont  uitgevoert 
te  worden ,  wierd  het  verraadt  ontdekt.    Frederik  wachtte 
wel  naar  het  beftcmde  teeken  ,  om  aan  te  vallen,  maar 
wat  anders  verneemende  ,  moft  hy  vruchteloos  vertrek-  ̂ dem 
ken.   Erckelens  legt  aan  allen  kanten  in  den  omkring  van  i'onsan. Gulikkerlandt  begrepen , echter  is  het  ftecdtjen  zelfs  Gelders ^ 
als  gezegt  is. 

ERCKESTEYN,  ARCKESTEYN,  een  vervallen  ̂ ^«7 
Slot  in  de  Provintie  van  Oz/É'nTTè/,  ond^x  Zallant.  \t" r 
ERICHEM ,  een  van  de  Dorpen  in  't  Landt ,  of  Graaf- fchap  van  Buuren:  heeft  Kerk  en  Predikant  ftaande  onder 

het  Claffis  van  Buuren. 

ERLEBEEKE,  een  Dorp  in  de  Meyery  vm^sHertogen- bofch;  zie  ARLEBEEKE. 

ERMEL,  een  GelderfchDorp  in  deNeder-Feluwe. Toen  ïlouve 
in  het  jaar  i5'47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  op  w.  K. 
ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  was  gelegt,  wierd  het  Am-  Kronyk 
her/tfch  of  Feluvjfch  quartier,  een  der  vier  quartieren  van  1,1' 
dat  Vorftendom  ,  in  die  fom  geftelt  op  17108  guldens.  J  ■  4* 
Daar  toe  moft  de  Neder-Feluwe  ,  een  der  vier  verdeelin- 

gen van  dat  quartier  (  namelyk  de  fteden  ̂ Arnhem.,  Har- 
derwyk.,  U^ageningen,  Hattem  ,  en  Elhurg;  iFeluwenzoom; 
i  Over-Feluvje en  Neder-Feluwe  )  opbrengen  ói^S'^  guldens : 
welke  omgeflagen  over  de  zeven  Dorpen  van  dat  gedeel- 

te, quam  het  dorp  Ermel  op  729  guldens  7  ftuivers  li  p. 
te  ftaan.  Het  laagfte  van  alle  de  andere,  behalven  Scher- 
yenzeel,  en  Hoevelaken. 
ERM  EL  O  wordt  in  den  Giftbrief  van  Anfridus,  Bif-  -^Itin» 

fchop  van  Utrecht ,  van  het  jaar  1006.  genoemt  zekere 
Kerk.   Het  is  een  Dorp  op  de  Veluvj.,  behoudende  dien  Germ. 
naam,  een  halve  Duitfche  myl  van  Harderwyk.  luf.P.z. 
ERMENSUL.  Een  afgodt  in  deze  en  de  Saxifchehvin-  f"^-  So- den;  zie  op  IRMENSUL. 
ERMKINA,  is  een  zekere  plaats  die  met  meer  andere  Idem 

in  Gelderlandt ,  aan  de  beide  oevers  van  de  Bovcnmaal .,  ibtd 

volgens  gifte  van  den  adelyken  Heer  Baldericb.,  in  't  jaar 
S^o.  ten  deel  gevallen  is  aan  de  kerke  van  Utrecht.  'Zoo 
veel  ik  tot  noch  toe  hebbe  konnen  navorfchen,  is 'er  geen 
plaats  of  benaming  die  in  klank  naar  dit  woordt  zweemt; 

of  het  moft  zoo  t' zaamengeftelt  zyn,  dat  men  Ermke  al- 
leenlyk  hield  voor  een  byvoegzel  by  het  woordt  I N  E  N, 
welke  benaming  eigen  is  aan  twee,  of  drie  dorpen,  leg- 

gende aan  de  IVaal tegens  over  Zalt-Bommcl. 
ERNESTUS,  Aartshertog  van  Oojlenryk.,  zoon  van  Klerk 

Keizer  Maximiliaan  den  II.  broeder  van  Keizer  Rudolphus  Toon.der 
den  II.  Hy  wierd  van  Koning  Philips  den  II.  geftelt  tot  Keilers, 
Gouverneur  van  de  Nederlanden,  in  plaats  van  Parma:  Koning. 

was  in  't  jaar        geboren:  quam  i5'94        landtbeftier.  enz.  fol. 
De  Spaanjchen  gaven  groot  van  hem  op ,  dat  hy  de  afgeval- 
Ie  Provintiën  weêr  onder  de  gehoorzaamheit  van  hunnen 
Koning  zou  brengen.    Of  hy  fchoon  geen  Gouverneur 
over  de  Fereenigde  Nederlanden  was,  zy  titelden  hem  ech- 

ter Gouverneur  van  alle  de  Nederlanden,  ah  ook  over  ver- 
fcheide  Steden  die  al  aan  den  Staat  behoorden.   Ten  tyde  Meter. 
van  de  Ligue,  en  dat  Koning  Philips  van  Spanjen  zeer  ar-  Bor. 
beidde  om  in  Frankryk  tegen  Koning  Henrik  den  IF.  eenen  Hooft. 
anderen  ten  Koning  te  zien;  daar  ook  al  veele  Franfche 
Roomfch-Catholyke  Grooten  ,  Jefuiten,  en  andere  Gce- 
ftelyken  op  't  hevigfte  toe  aandrongen  ,  floeg  Philippus 
zyne  dochter  Ifabella  Clara  voor ,  om  tot  Koninginne  aan- 

genomen te  worden  ,   die  dan  deezcn  Ernejlus  ten  hu- 
welyk  zou  neemen  :  maar  dat  wierd  zeer  euvel  van  de 
Franfchen  opgenomen.    Dus  moft  hy  zich ,  in  plaats  van 
Koning  van  Vrankryk ,  met  het  gouvernement  van  de 
Spaanfche  Nederlanden  vergenoegen.    Hy  was  de  derde  van  ^^^^ 
de  vyf  zoonen  van  Keizer  Maximiliaan  den  II.  en  een  ou-  j^jg,^,.^,^ 
der  broeder  van  Albertus ,  die  daar  na  Ijabella  ter  gemalin- ƒ,/ 
ne  kreeg,  en  Prins  der  Spaanfche  Nederlanden  wierd.  Eme/lus  /g 
word  gezegt  geweeft  te  zyn  een  zwaarmoedig  ,  ftatig  e)^i„ta- 

Heer,  dien  men  weinig  heeft  zien  lachen:  maar  te  gelyk  "^ni/l. 
goedthartig  ,  zachtzinnig  ,  vreedtzaam  ,  en  beleeft  ;  de  Hifp.  o* 
Roomfch-Catholyke  Religie  zeer  toegedaan  ,  en  ganfch  Bclgpag, 
ten  dienfte  des  Konings  van  Spanjen  geneegen.  Ondertuf-  417. 
fchen  was  zyne  goedhartigheit  alleen  op  zynen  Koning  en  Dieg.  de 
den  Godtsdienft  betrekkelyk  ;  want  hy  haatte  de  zoo  ge-  
naamde  Ketters,  nevens  de  Rebellen,  doodclyk:  en  geen  de  regn. 
wonder,  want  hy  was  van  de  Jcjuiten,  indien  niet  uitge-  ̂ '(P-  "» 

geliet  zich  wel  de broeit ,  ten  minften  opgevoedt.  Hy 
ruft  der  Nederlandtfchc  Provintiën  in  het  gemeen  te  zoe- 

ken; veinfde  zich  ook  t'eenemaal  zachtmoedig,  en  bood  ̂ ^"'"'f^ veel  aan:  maar  't  was  alleen  om  den  Verecnizdcn  Staat  in  -(f  ' ,  1  •  1    r      •  A        "j  2       E.  van 
het  net  te  krygen,  en  zich  Spanjen  weer  te  doen  onder-  j^^^^r^i^ 
werpen. Van  hem  word  gezegt,  dat  hy,  terwyl  hy  noch  aan 
'tHofwas,by  't  leven  van  zynen  Vader,  zyn  vermaak  nam  jgi. 
om  met  een  roer  in  't  venfterte  gaan  leggen,  en  de  voor-  of-^^j, 
by  lopende  honden  te  doorfchieten :  daar  die  inborft  van 
jongs  op  in  is  (hy  was  toen  hy  dat  deede  noch  zeer  jong) 
worden  van  verftaadigen  de  goedtaardigfte  gemoederen 

O  ü  niet 
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niet  pckcurt.  Eer  hy  noch  iii  de  Spannfche  NederUmlcv 
aaiigclandt  was,  wicrd  ullcrvvcgcn  verbreidt,  dat  hy  ecnc 
zeer  groote  krygsmagt  medebrengen  ton ,  tegen  de  we- 
derlpannigeiViv/iWrf'y.jcTj-,  om  hen,  indien  7,y  in  hvmne  re- 

bellie volhardden,  ganlch  tc  verdelgen:  maar  dat  hy  ook 

van  PhUippus  \o\\c  inagt  hadde  om  den  vrede  te  voltrek- 
ken, op  wat  voor  ecn'en  voet  het  ook  7,yn  mogte:  laten- 

de den  tegenwoordigen  Haat  van  Religie,  Politic,  Magi- 
ftrature,  enz.  overal,  cn  in  alles  onverandcrt  en  in  we- 

zen: ja,  zou  zells  tc  vredcn  zyn,  de  Staten  en  Steden  te 
laatcn  rcgeeren  ,  mits  alleen  den  blooten  Koningklyken 
titel  aan  Philifpus  geevende.  Zulke  geruchten  waren  zy- 
iie  voorlopers ,  om  des  volks  hart  in  de  afgcweekc  Pro- 
vintiën,  aan  de  cene  zyde,door  de  gedreigde  magt  te  ver- 
baazen,  en  aan  de  andere,  door  eene  hoop  van  vrede,  en 
ongemeen  voordcel,  tc  verleiden  en  te  verwrikken ;  of  wel 
door  zoo  groote  aanbiedingen  het  volk  tot  opüant  te  kry- 
gen,  de  Staten  cn  Magillraten  te  dwingen  tot  een  ver- 

drag ,  of  anders  tot  onderwerpinge  aan  Koning  Philips. 
Maar  door  d'crvarenheit  waren  de  gemoederen  zoo  inge- 

nomen en  gclecrt,de  gemeenten  zoo  tegen  den  Spanjaardt 
verbittert,  dat  die  fchalkheit  geene  verhoopte  uitkomlt 
bequam.  In  zyne  herwaarts  reize  tot  in  den  Palts  geko- 

men, kon  hy  zich  niet  onthouden  van  verkeerde  proef- 
ftukken  zyner  langkmocdighcit  tegen  Grave7<«»  vanKajjatt 
te  uiten;  ter  oorzaake  dat  Grave  j'-ï»  (zoo  hy  meende) 
den  Paltsgrave  geraaden  had  zich  uit  zyn  landt  tc  begee- 
ven,  om  alsdan  zich  en  de  zynen  vcrontfchuldigt  te  kon- 
nen  laatcn,  van  geene  veilingen  voor  Ernejl^  noch  zyne 
SpaKjaaris,  te  hebben  doen  openen:  want  anders  wierd  hy 
overal  wel  en  treltelyk,  voor  zyn  perfoon,  onthaalt.  Over 
tafel  zelfs  van  d^nAartsbiJJchop  zittende, berftten 
*er  noch  al  dreigementen  tegen  hooggemelden  Grave  uit.  ,      ̂         ■    ,  j-        •       r        ■    j      a  - 

Eenderjefu'uenvan£?-wy?  vraagde  den Keurvorft;  waarom  !  niflTe  is  Pterre  du  tuur,  die  gevierendeelt  wierd,ge(torven 

E  R  N 

met  vrouwen,  of  met  aan  't  Podagra  bcdtlegcrig  tc  zyn, 
düorbragt.    Hy  brandtmerkte  boven  dien  zynen  naam 

fchendig  met  het  omkoopen  van  moordenaars ,  om  Prins  j-^i  ' Maitrits  af  te  maaken,  eerfl  den  Prielleril/ui/V/  Rencchom , 
alrecdts  te  Breeda  gekomen,  om  dien  Vorft  te  doorfchie- 
tcn.    Hy,  op  vermoeden  gevangen  ,  cn  van  zyn  mede-  j 
weetcn  gcprangt  ,  belccdt  opgemaakt  te  zyn  om  Maurits 
van  kant  te  helpen:  dat  de  Grave  wiwBerlaimont  hem  daar 
toe  door  groote  beloften  bewogen  hadde  ,  en  bevolen 
om  hem  tot  aan  Emejlus  kamer  te  volgen ,  van  wicn 

hy  diergelyke  beloften  en  groote  toezeggingen  had  ont- 
fangen  :  dat  hy,  toen  Berlatmonth'nmew  tradt,uit  ontzagh in  liet  portaal  was  blyven  ftaan  :  Berlaimont  met  Ernejl 
van  dit  fluk  hadde  hooren  fpreeken;  en  den  laatftgenoem- 
den  zeggen  ;  Quicquid  promitto  prttjlabo  cumulatè  ,   et  cum 
fiCKorc.    Al  het  geen  ik  bcloove  zal  ik  dubbel  nakomen ,  en  met 
woeker  voldoen.   Dat  hy  ook  flaansvoets  foo  guldens  ont- 
fangen  hadde  op  eene  Ordonnantie  by  den  Aartshertog 
getekent.    Dat  noch  zes  anderen  uitgezonden  waren  om 
deze  zelfde  daadt  te  onderdaan,  enz.    Hy  {Ernejl)  hadde 
noch  tot  dit  fchelmftuk  opgemaakt  ecnen  Pierre  du  Four.,  Reydj, 
voor  eenige  jaaren  Soldaat  onder  de  lyfwacht  van  Prins  348. , 
/l'/i?»nV/geweeft;  gaf  hem  den  raadt  om  weer  dicnft  onder  de  397. 
zelve  te  neemen,  en  als  de  f^or/i  op  de  jagt  was,  of  zyne  407. 

paerden  oefende,  of  uit  de  kerk  quam,  ofwel  in  't  voor-  Crotii 
by  gaan,  daar  hy  op  fchildwacht  zou  ftaan,  zyn  musket 
met  twee  kogels  gelaaden  op  hem  te  loflen.   Toen  deze  Z"^- 
Pierre  van  Ernejl  zyn  affcheidt  nam,  ttiErneJi  in  perfoon 
tegen  hem;  Mynzoon.,  indien gy  volbrengt  dat  gy  my  belooft, 
en  den  Tyran  utt  den  weg  ruimt ,  zal  de  rechte  weg  naar  het 

Paradys  voor  u  open  Jlaan:  aldus  fprak  hy  in  't  Italiaanfch, 
Figlio  mio ,  fi  furete  quelle  che     havete  promejfe ,  d^  amuzzar 
queltyranno,  andarete  dretto  in  Paradifo.    In  deeze  belyde- 

Idem Reyd 
hy  daar  te  Ments  de  Inquifitie  niet  zoo  wel  te  werke  kon 
ftellcn  ,  als  te  Trier  ,  en  te  IVttrtzburg  gefchiedde  ?  _Te 
BruJJel  hield  hy  zich  zeer  ftil ;  in  langen  tydt  niet  verrich- 

Jol.  339.  tgnde,  noch  in  zaaken  van  vrede,  noch  in  die  van  oor' 
^■^l''    log;  alleen  voerde  hy  eenen  prachtigen  ftaat  j  droeg  zich 

trots  en  hovaardig  ,  deed  aan  niemant  eenig  eerbewys ; 
penh. 
Rem. 

Mier 

paill-] 
Idem 
KeydfOi 

ligtte  den  hoede  zelfs  voor  de  grootfte  Heeren  niet  eens 

Men  houdt  dezen  Erncjlus  ook  fchuldig  aan  het  omkoo-  jdem 
pen  van  Rui  Lopes,  een  Portugees Med.  Doéïor,  en  Lyfinedi-  Grosii 
cus  van  Konin^n El!Z.abeth ,  om  haar,vopr  eene  beloonin- ƒ0/.  i. 
ge  van  5-0000  Dukaaten,  door  eenen  vergiftigden  drank,  Reyd 
naar  d' andere  wereldt  te  zenden.  Hy  boodt  zich  ook  377- 
den  Staaten  aan,  als  Middelaar  tot  den  vrede  tuflchen  den  419- 
Koning  van  Spanjen  en  onzen  Staat:  zelfs  met  vermaninge  ̂ or-i- 

van  zich  niet  te  zeer  op  den  tegenwoordigen  voorfpoedt  '^'^p' 

hy  zelf  by  de  Spaanfchen  en  Spaansgezinden  niet  in  de  diep 
fte  gunft:  ook  vondt  hy  het  in  't  Spaanfch  Nederlandt  niet 
zoo  geftelt  als  men  hem  belooft  hadde.   Het  groot  opgee 

recht  te  brengen  ;  daarom  heeft  Koning  Philippus  ook 
weinig  voordeels  van  zyn  Landtvoogdyfchap  getrokken, 
integendeel  veel  verlies  geleeden :  maar  daar  was  wel  ten 

ven  van  de  veelheit  des  krygsvolks  ,  dat  hy  daar  gereedt  |  meeften  deele  d'oorzaake  van,  dat  hy  niet  wel  met  geldt- 

fol.  198, Meter. 
Reyd. 

Jd'.m Crotius 
fol.  iOO, 

ZOU  vinden,  zag  hy  ydel  te  zyn  ,  en  daar  by  een  groot 
geldtgcbrek:  by  gevolg  niet  veel  tegen  den  Vereemgden 
Staat  uit  te  rechten.  Ook  lag 'er  onder  zyne  komfte  noch 
dit  verborgen,  datze llrekte  niet  zoo  zeer  om  Ernejl  Gou- 

verneur \u\%yï\t  Nederlanden  te  laaten;  (want  daar  tegen 
was  Philippus  argwanende  genoeg,  om  eenen  anderen  niet 
in  het  volle  bezit  van  de  Spaanfche  Nederlanden  te  houden ;) 

Grotius  maar  om  hem  nader  by  l^rankryk  te  hebben,  en  daar,  met 
Jaarb.  hulpe  van  de  H.  CatholykeLigue,  voor  Koning  in  te  drin- 

gen, ook  hem  alsdan  zyne  dochter  7/«/i'É'//^2,  als  Koningin- 
ne,  ten  huwelyk  tegeeven;  Maar  dat  viel  mede,  als  ge- 
hoort  is,  averechts  uit.  Vermits  nu  Erneftus  in  het  ecrfte 
jaar  niets  uitvoerde  ,  geraakte  hy  zelfs  in  de  Spaanfche 
Nederlanden  in  zulk  eene  verachtinge,  dat  hy  in  paiquillen 
niet  gefpaart,maar  leelyk  geheekelt  wierd, als  in  de  groo- 

te verwachtinge  van  hem  ganfch  bedrogen.  Te  BruJJ'cl, 
Antwerpen,  en  elders  meer  ,  wierden  veele  fmaadtfchrif- 
ten  t' zynen  nadeele  geftrooit:  ook  dit  volgende, 

Erneftis ,  bie  be  ̂ ècfl'  \$ 
Crgeu  ban  öe  ̂ tfi 
ïioiut  5ien  toaac  be  re(l  / 
<0f' EC  niet  m\  beft  ié; 
IBaac  om  bat  Ijp  be  lefï 
Nihil  op  't  requeft 

Buiten  twyfel  heeft  de  Maker  gezien  op  het  bekent  La- 
tynfch  Difltchon,  gefchoten  op  Paus  Alexander  denl^I.dle, 
in  de  Gefchiedboeken,  als  een  afgryfelyken  booswigt  af- 
gefchildert  wordt : 

„  Sextus  Tarquinius,  SextUS  iVéri?,  SextUS  ab  ijlo, 
,,  Sernper  fub  Sextis,  perdita  Romafuit. 

fpeelende  op  den  naam  van  den  zefden,  voor  Romen,  in 
larquynen ,  Neroos,  Domitianen ,  Alexanders ,  &c.  altydt 

verderflyk  en  quaadt  geweeft.  Dus  wierd  Ernejl,  als  de 
2efte  der  Landtvoogden  na  den  oorlog  ,  of  den  aanvang 
der  Nederlandtfche  onruften,  ook  voor  Nederlandt  leelyk 
aangezien.  Op  Margaretha  van  Oojlenryk,  Hertoginne  van 
Parma  de  I.  volgde  Fcrdinand  de  1 1.  Hertog  van  Alba  ,  na 
hem  Don  Louis  de  III.  de  Rcquefens,  die  gevolgt  wierd  van 
Don  Jan  den  IV.  van  Oojlenryk,  na  wien  Alexander  de  V. 
Hertog  van  P^?m«  quam,  en  na  hem  deze  Ernejl  de  VI. 
Aartshertog,  ócc.  die  zynen  tydt  in  enkele  leedigheit,  of 

,  1 . 

Grot\ 

fol.l. 

Reydfol. 
341-  "ƒ 
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Sande 

ve. 

middelen  onderfteunt  wierd.    Eindelyk  begon  hy  zich 
niet  wel  te  gevoelen:  men  oordeelde  daar  de  reden  van  te 
zyn,  zyne  bekommering  over  het  niet  voortgaan  van  zyn 

huwelyk  met  dUnfante IJ'abella,  en  met  eenen,  dat  de  hoop  tot 
de  Kroon  va.n  Vrankryk  zeer  aan 'tdaalcn  was:  daar  nochby 
quam  ,  dat  hy  zich  van  zyne  Spanjaarden  zeer  gehaat 
vondt,  dat  hy  by  Koning  Philips  zwart  gemaakt  wierd,  E.de 
en  van  de  ingehoovne  Nederlanders ,  onder  zyneregeeringe,  Veer 
veracht  ;   vermits  hy  noch  oorlog  voeren  ,  noch  vrede 
uitwerken  kon.   Deze  toevallen  hebben  al  mede  tot  de  "P^' 

kortheit  zyns  levens  toegebragt  ;  echter  zyn  ze  de  rechte  ̂ ^"^ 
oorzaake  zyns  doodts  niet  geweeft,als  wy  hooren  zullen.-^ 

Zyne  onpalTelykheit  begon  al  in  't  jaar  15-94.    In  P'ebrua- rius  15-95.  O.  Styl  verzwaarde  ze  zoodanig, dat  hy,  eenige- 
dagen  daar  na  ziek  gelegen  hebbende,  tuüchen  den  10  en 
II  dier  maandt  den  geeft  gaf,  afgemat  door  eene  langzame 
koorts,  en  het  bloeden  uit  de  neus.    Toen  het  lichaam  Fr.  1- 
geopent  was,  vondtmen  eenen  fteen  in  de  nier,  en  ee-  nar.i 
nen  levenden  worm,  die  de  omgelege  dcelen  afgeknaagt  Fafc. 
hadde.    Hy  liet  groote  fchulden  na  ,  en  zelfs  zyne  huis-  Hijl. 
genooten  onbetaalt.  Meerbeek  verhaalt  dit  wat  omftandig,  '7: 
dien  wy  daarom  volgen  zullen  ;  „  Ondertuflchen  ftierf  E.de, 

„  eerft  Hertog  Ernejlus,  Gouverneur,  enz.    binnen  de/"'-^'- 
,,  Stadt  BruJJel  in  den  ouderdom  van  42  jaaren  ,  die  met  j^'"'' 
,,  zich  in  't  graf  gedraagen  heefc  eene  getuigenifTe  ,  van      3  * 
„  een  goedt  en  deugtfamig  Prince  gewceft  te  hebben, 
„  dien  men  in  zyn  leven  luttel  zag  lachen,  ende  nochtans 

was  hy  zoet,  lachtmoedig,  en  payfelyk  :hy  beminde  de  'j'^- 
Caiholykc  religie  ,  ende  was  zeer  bereed  tot  's  Konings  ' van  Spanjens  dienlt  ,  zeer  luttel  achtende  op  zyne  eige 
baete  ;  in  der  manieren  dat  hy  dikmaal  niet  wifte, 
waar  mede  die  van  zyn  huisgezin  te  betaalen,gelyk  ook 

zyne  fchuldenaaren.  Hy  was  fober  en  niet  tot  de  pron- 
keryen van  deze  weneldt  genegen :  zyn  lichaam,  naar 

de  manier  der  Princcu,  wierd  geopent.    Men  bevondt 
dat  het  hert,  de  long,  en  lever  zeer  gezont  waren,  en  be- 

neden in  de  blaefe  eenen  fleen  van  middelbare  grootte; 
maar  aan  de  zyde,  of  aan  de  ribbe  ,  was  eenen  langen 
levende  worm, die  het  binnenfte  zyns  lichaams  zoo  had 
doorknaagt ,  dat  het  lichaam  van  den  voorfz:  Prince 

geheel  wierde  vermindert ,  ende  moert  daar  van  fier- 
ven.    Hy  was  den  30  Januarius  N.  Styl  in  't  jaar  i5'94. 

té  BruJJel  in  zyn  Gouvernement  aangekomen,  zoo  dat 

het 
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het  van  korten  duur  geweeft  is.  In  den  aanvang  van  't 
jaar  I5-95-.  maakte  hy  een  overflag  van  den  Staat  des  Oor- 
logs,  en  bevondt  dat  hy  om  dien  naar  behooren  voort  te 

zetten  300000  Dukaaten  ter  maandt ,  of  18  Millioenen 

guldens  jaarlyks,  van  nooden  hadde.  Onder  veele  zyne 
andere  misüagen,  ten  nadeele  van  de  kroon  Spanje»,  was 
ook  deze,  dat  hy,  tGxw^W  l^erdugo  de  Veiling  Koevorden 

belegert  hadde  ,  hem  voor  zich  dagvaarde  om  rekenin- 
fe  te  doen  van  alle  de  brandtfchattingen  de  Provintie  van 

Vieslandt  afgeperft  ;  als  ook  van  de  andere  penningen 
door  zyne  handen  gegaan.  Het  was  wel  waar  dat  van  die 
fchattinggelden  niet  veel ,  ten  behoeve  van  de  Spaanfche 

Nederlanden  en  des  oorlogs,  ingekomen  was:  want  Fer- 

dugo  had  die  penningen  m'uïSpanjen  gezonden  ;  en  daarom 
te  min  wysheit  voor  Ernejlus  eenen  krygsman,  van  zoo 
grooten  naam,  en  in  zonderling  aanzien  by  den  foldaat, 
200  voor  't  hooft  te  ftooten ,  in  eenen  tydt  dat  hy  hem 
meeft  van  nooden  hadde,  en  minft  ontbeeren  kon.  Groo- 
ter  was  het  noch  dat  hy,in  plaatze  \znFerdugo,\\tx.  beüier 
aan  Grave  Fredenk  gaf,  en  alzoo  eenen  onervaaren  voor 
eenen  ervaaren  Veldtoverfte  ftelde;  Zie  op  VERDUGO. 
Prins  Manrits  hadde  eenen  aanllag  op  Maajirichty  die  mis- 

lukte. Daar  op  zou  Ernejlus  zich  hebben  laaten  ontval- 
len :  „Ik  hadde  wel  gewilt  dat  het  voorneemen  vanMau- 

„  rits  opMaaJlricht  gelukt  ware:  want  hoe  meer  viöoriën 
„  de  Vereenigde  Staat  bekomt,  hoe  meer  de  Koning  van 
„  Spanje»  genegen  zal  worden  tot  Vrede,  daar  ik  alleen 
„  om  arbeide.  OndertufFchen  was  het  eene  enkele  ge- 
veinftheit  om  den  Staat  wat  met  de  hoop  van  Vrede  te 
verleiden,  en  een  appel  te  geeven,  als  men  zegt,  om  me- 

de te  fpeelen,  meer  dan  dat  hy  bedacht  was  om  den  vrede 
uit  te  werken. 

ERNST  CASIMIR,  Grave  van  JV^/^aiy,  Lieute- 
nant  Gouverneur  van  G elder landt ,  Zutphen  en  Utrecht 

Veldt-Maarfchalk  van  het  Xe^tï  A&t  Staten  Generaal  ̂ •w\&ïd, 
na  het  overlyden  van  zynen  Broeder  Grave  IVillem  Lode- 
wyk  va»  NaJJauWy  Gouverneur  van  Vrieslandt :  hy  wierd 
ook  daar  toe  door  de  Staten  van  die  Provintie,  in  't  jaar 
1620.  verkoren.  Het  gefprek  ten  dien  einde,  vervattende 
de  redenen  dezer  verkiezinge,gefchiedde  door  Heer  Pieter 

van  Eyjinga,  Grietman  van  Rauwerderhem in  't  quartier 
Ooftergoo,  gecommitteerde  Raadt  ter  Admiraliteit  in  Hol- 
landt\  waar  van  dit  de  korte  inhoudt  was  :  ,,  Naardien 

Grave  IVillem  Lodewyk  van  NaJJauw  ,  hoogloflyker  me- 
morie,  dezer  wereldt  overleden  is,  tot  groot  leedtwe- 

„  zen  en  droef  heit  der  Landen,  hier  door  van  hunnen  ge- 
„  trouwen  Gouverneur  ontbloot ;  wiens  dienden ,  den  Lan- 
„  de  gedaan,  zy  van  meeninge  waren  in  gedurige  gedach- 

teniffe  te  houden.  Des  hadden  de  Staten,  vertoonende 
„  de  Hoogheit  en  Souverainiteit  der  Provintie  van  Fries- 
„  landt, het  gedachte  Gouvernement  opgedraagen  aan  zyn 
„  Genade  Grave  Ernjl  Cafir/iir  (des  overledens  broeder) 

vertrouwende  dat  zyne  Genade  der  Landen  nut,  en  de 
„  gemeene  welvaart  in  train  zou  houden,  nevens  hunne 
„  Privilegiën , Vryheden,  en  Gerechtigheden;  den  gemeenen 

„  Vyandttegenflandt  doen, tot bevorderinge  van'sLandts 
„  zeekerheit,  enz.  D'Inftruöie  der  gemelde  Heeren  Sta- ten van  Vrieslandt,  aan  dezen  hunnen  Gouverneur,  Grave 
Ernfi  Cafimir ,  vindt  men  by  IV infemius,  enz.  gedagtekent 
den  3  Auguflus  1620.  De  Provintie  xanGroningen  en  Om- 

melanden, nevens  Drenth,  die  tot  noch  toe  geftaan  hadden 
onder  't  Gouvernement  van  den  vorigen  Stadthouder 
Grave  IVillem  Lodewyk  ,  hadden  zich  ter  dezer  tydt  van 
Vrieslandt,  wegens  eenige  misverftanden ,  afgezondert,  en 
tot  hunnen  Stadthouder  den  Prins  van  Oranje  verkoren. 

Toen  Prins  Maurits  in  't  jaar  1618.  in  eenige  Steden  van 
Hollandt ,  als  ook  Utrecht ,  de  Waartgelders  ,  van  de 
Remonjlrantfche  Overheden  aangenomen  ,  afdankte  ,  en 

noodwendig  naar  ̂ sGravenhage  vertrekken  moft,  liet  hy'er 
Grave  Emjl  Cafimir ,  die  de  Stadt  in  die  tydts  gelegenheit 
zeer  goede  dienden  deede.  In  veelerlei  gevallen  heeft  hy 
zich  zeer  treftelykgequeten,en  als  een  heldt gedraagen  te- 

gen de  Spaanfchen  ten  diende  van  den  Staat.  Hy  veroverde 

1626  Oldenzeel:  dreef  1629.  Grave  "Jan  van  N^ffauw  met zyne  Keizerfchen  van  den  Yjfel  af.  Te  vroeg  verloor  het 

Landt  dezen  NaJJ'auwfi:hen  heldt,  vol  moedt  ,  en  geroemt wegens  zyn  beleidt.  Hy  wierd  in  de  belegeringe  van  Roer- 
mande, z\s  hy  van  zyn  paerdt  aftradt  om  in  de  loopgraaven 
te  gaan,met  een  vuurroer  uit  de  Stadt  in  zyn  hooft  gefchoten; 
omtrent  drie  uuren tydts, na  dathyop  den  middag  gequetft 
was,  overleedt  hy;  zeer  beklaagt  zoo  wel  van  den  Staat, 
als  van  Prins  Frederik  Hendrik,  die  toen  den  dienft  van  den 
ervarendenOverften  miflfen  mod.  Dit  ongelukkig  voorval 
droeg  zich  toe  den  2  Junius  1632.  Inzonderheit  treurde 
Vrieslandt  over  't  verlies  van  zynen  zoo  loffëlyken  en  zeer 
beminden  Stadthouder  en  algemeen  Krygshoofdt.  Het  lyk 
wierd  gebalfemt  en  naar  Leeuwarden  gevoert.  De  hoet, 
waar  door  hy  den  fchoot  ontfing,word  noch  op'tVorde- 
lyk  Hof,  onder  d'oude  krygsrultingen ,  bewaart. 
ERPENIUS,  (THOMAS)  geboren  te  Gornichem  in 

het  jaar  15-84.  den  9  September.  Hy  wierd  te  Leiden  in  't 
jaar  1618.  ordinaris  Profeflbr  in  de  Oojterfche  taaien  ,  be- 

ERP  ERS  ESE  ESG  ESI  ESO  ir,i 
halven  in  de  Hebreeuwfihe  en  Chaldeeuwfche  :  maar  in  het 
jaar  1620.  wierd  hy  ook  tot  deProfeffie  van  Ae Hebreeuj'che 
cn  ArabiJ'che  taaien  bevordert.  Hy  was  in  het  jaar  1612. in  Engelandt  verzocht  gewced  ;  doch  had  geweigcrt  der- 

waarts te  komen.  In  't  jaar  1620.  wierd  hy  van  de  Hee- 
ren Curateuren  der  Leidj'che  Academie  ,  met  brieven  van de  Heeren  State»  en  Prins  Maurits,  naar  Vrankryk  afgezon- 
den aan  Petrus Molmaus  en  Andreas  Rivetus ,  om  te  vernee- 

men  of  een  van  deze  twee  te  beweegen  mogre  zyn  ,  tot 
het  aanneemen  der  Theobgifche  profeffie  te  Leiden  :  maar 
ter  dier  tydt  was  zyne  reis  te  vergeefs.  Andermaal  wierd 
hy  afgevaardigt  om  Rivetus  tot  de  gedachte  aanneeminge 
te  overreden, en  de  FranfcheKerk  om  hem  te  ontdaan ;'t 
welk  hy  beide  ,  alhoewel  zeer  bezwaarlyk,  en  dat  noch 
maar  alleen  voor  twee  jaaren,  verkreeg.  Behalven  de  He- 
breeuwjche,  Chaldeeufi:he  ,SyriJche  ,en  Arabifi:he ,  was  hy  ook 
tot  verwonderens  toe  in  de  JEthwptfche ,  Perfifche  en  Turk- 
fche  taaien  ervaaren.  De  Koning  van  Marokko  ,  anders 
Keizer  van  Afrika  gezegt, heeft  zyne  brieven  in  \Arabifch, 
met  eene  zonderlinge  hoogdraavendheit  gefchreven  , 
zoo  hoog  geacht  dat  hy  ze  by  zyne  juweelen  bewaarde. 
Zommige  fchry  ven  dat  gemelde  Keizer,zich  verwonderende 
over  zyne  zuivere  kennilTe  van  de  Arabifche  taaie,  hem  tot 
Raadt  verzocht  zou  hebben ;  of,  gelyk  J.  J.  VoJJlus  zegt, 
beval  zynen  Legaat  hem  aan  te  neemen  in  Societatem  Con- 
filiorum,  in  zyn  Collegie  van  Raaden.  De  Koning  van 
Spanje»  verzocht  hem  op  zekeren  tydt  aldaar  te  komen , 
om  een  zeer  oadt  Gedenkfchrift  te  verklaaren  ,  dat  nie- 
mant  tot  dien  tydt  toe  had  konnen  doen.  De  Staten  van 
Hollandt  en  de  Prins  van  Oranje  gebruikten  hem  menig- 

maal, om  eenige  brieven  van  Vorden  nk  Afia  of  Afrika,  za.n 
hen  gefchreven  in  d'Arabfchc,  of  andere  Oojlerfche  taaien, 
te  vertolken.  By  zynen  ongelooflyken  vlyt  hadde  hy  een 
ongemeen  verdant ,  nevens  eene  iiyzondere  aanlokkende 
tonge  en  zeden;  daarom  was  hy  den  Geleerden  zeer  aan- 

genaam :  Hield  zonderlinge  kennis  en  vriendrchap,zoo  in 
perfoon  als  door  brieven,  met  de  vermaarde  mannen  Jof. 
Scaliger,  If.  Cafaubonus ,  Ph.  Marnix ,  Heer  van  S.  Aldegon- 
de,  enz.  Hy  overleedt  te  Leiden  in  den  beden  bloei  zyns 

levens,  in  't  jaar  1624.  den  13  November  in  het  4o'''-  jaar zyns  ouderdoms  ,  daar  de  Academie  heel  rouwig  over 
was.  Zyne  heerlyke  Bibliotheek  kocht  de  Hertog  van 
Bukkingam,  voor  de  Academie  te  Cambridge.  Onder  an- 

dere zyne  fchriften  zietmen  van  hem  zyne  Grammatica  He- 
braa,  cum  Grammatica  Chaldcca,  Syriaca  Arabica. 
ERSELE,  een  Dorp  in  de  Meijery  van  ̂ s  Hertogenbofch , 

in  't  quartier  Kempenlandt.  Toen  voortydts  geheel  Brabandt 
eene  fchattinge,  of  beede ,  van  140000  guldens  jaarlyks  op- 

brengen mod,  dont  de  geheele  Meijery  van  den  Bofch  (zy 
wordt  in  vier  quartieren  ,  als  Oojlervjyk,  Peellandt,  Maas- 
landt ,  en  Kempenlandt,  verdeelt)  in  deze  fom  gedelt  op 
19379  guldens  16  duivers  3  penningen:  daar  toe  moft  het 
quartier  Kempenlandt  laden  4074  guldens  i  duiver  en  9 
penningen,  daar  in  droeg  het  dorp  Erjele  ,  een  der  32  of 
33  Dorpen  van  het  Kempenlandis  quartier,  192  guldens  12 
duivers;  en  daar  by  mod  Loon,  onder  de  bank  van  Erfele 
hoorende,  noch  199  guld.  j-  duiv.  3  penn.  opbrengen. 
ESE,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis  omtrent  Vollenhoe, 

in  Twent,  onder  Overyjfel. 
ES  GO:  Zoon  van  Frifo,  den  eerden  naamgever  van 

Vrieslandt,  volgens  zommiger  opgeeven,  doch  onzeker; 
zieo]!)^SGO. 

ES  INGE,  een  Dorp  onder  de  Groninger  Ommelanden, 
in  het  Wejier  quartier. 
ESONST  ADT,  in  de  Provintie  van  Vrieslandt,  row. 

gebouwt  zyn  van  den  Vriefchen  Hertog  Odtlbald,  die  aan  de 
regeeringe  quam  in  het  jaar  33^.  Eerd  heeft  ze  IVaerde» 
gegeeten.  Door  verloop  van  tydt, en  veele  overvallen  die 

de  Stadt  gehadt  heeft,  is  de  naam  Efonjladt  in  't  vergeet- 
boek geraakt:  zy  heeft  tudchen  de  Lauwer  cn  het  Dokku- 

mer diep  gelegen  ,  op  het  Noordteinde  van  Dokkenburg. 
Kort  na  't  jaar  800  vertoonden  zich  daar  twee  niet  groote 
WalviflTchen  ,  d' eene  d' andere  volgende,  met  zulken 
fnelheit  en  geweldige  perlTuige  van  het  water,  dat  het  af- 
loopende,  haar  op  het  drooge  liet  zitten  :  de  grootde  was 
38,  de  kleende  29  voeten  lang.  In  het  laatde  van  dat  jaar 

quam  Vrieslandt  eene  zwaare  watervloed?  over,  daar Ej'on- Jiadt  35"  huizen  door  verloor,  en  de  Kerk  te  Minnersga  ter 
neder  viel.  Daar  na,  in  't  jaar  808.  den  20  Julius,  quamen 
de  Noormannen  onverwacht  de  Lauwer  op  ,  overvielen 
Efonjladt,  en  verbrandden  de  ganfche  plaatze  op  24  huizen 
na,  die  van  hardt  dak  waren  :  om  zulks  te  wrceken  vie- 

len die  van  Stavoren  in  'Jutland  en  Denemarken  ,  en  voer- 
den eenen  grooten  roof  van  daar  met  zich.  Noch  na  't 

jaar  900.  wordt  EJonJiadt  eene  magtige  Stadt  genaamt, 
doch  is  naderhant  vau  de  zee  weggefpoelt. 
ESONSTAD  lUM  :  Efonftadt ,  is  weleer  geweeft  een 

oude  en  geen  geringe  Stadt  aan  den  mondt  des  Lauwer s , 
daar  de  zelve  den  Eejir oom  ,wxix  van  de  Stadt  haaren  naam 
heeft,  ontfangt;  hebbende  een  haven  bequaam  om  vcele 
fchepen  te  bergen.  Dat  deze  ftadt  te  gronde  is  gegaan  door 
de  menigvuldige  watervloeden  van  de  jaaren  1219.  1220. 
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191    ESS  EST  ESU  ETH  ETT  EVE 

I2ii.  cn  ii22.  waar  van  Emo  va»  lf\-rnm  fpreekt,  ver7e- 
kert  dc  Üpperhillory-Schryver  van  ons  Vadcrlandt,  dat 
gCfiidiis  is  tc  twyfeleii:  tcrwyl  de  Aluruamaaer  Haven  toen 
met  ccncn  vry  grootcn  bogt  in  het  landt  gedrongen  ,  en 
aan  allen  kanten  vvyder  geworden  was. 

ESSCHE  ;  ('T  LAND  T  VAN)  anders  iV/Vw 
Strijen  gc7egt  ,  legt  met  den  Uyterdyk  in  dc  Strijenfche 
Waerdt,  onder  Dordrecht. 
EüSELYKER-WüUDE;  anders  HEER  JACOBS 

VVO  U  DE,  onder  LehU»:  het  heeft  behoort  aan  Jonker 

'Jakob  van  I4'a(j'ettaar ^  Heer  van  IVarmondt. EST,  een  Gelderlch  Dorp  in  de  Thlder Waerdt.  Toen 
in  't  jaar  I5'47.  ganlch  Gelder  landt  cn  Ztttphen  op  75-000 
guldens  wiero  gefchat,  (tont  het  quartier  van  Nlcwmeegen 
(een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorllendom)  daar  in  ge- 
(tclt  op  24341  guldens :  in  die  fom  moft  de  Thteler  Waerdt 
(een  der  zes  verdcelingen  van  't  Niewmeegfcb  quartier) 
5-S44  guldens  betaalen;  welke  omgeflagen  over  de  24  of 
25-  Dorpen  der  gedachte  Waerdt ,  quam  het  Dorp  Ejt  op 
102  guldens  19  Ituivers  2j  penningen  te  Haan. 
ESTl  US  (GUILJELMÜS)  anders  WILLEM 

VAN  EST,  geboortig  van  Gorinchem.,  uit  het  edel  Ge- 
flacht  der  Heeren  van  EJl.  Zyne  eerfte  ftudiën  heeft  hy  te 
Utrecht  aangelegt  onder  Georghts  Macropedhts.  Hy  wierd 
'ïheologt.e  Doéior  en  ProfeJJor  te  Doaay,  en  Regent  van  het 
koningk  lykc  Colicgie ,  of  Seminarium  regium  aldaar :  hy  heeft 
verfcheide  Traöaten  of  Commentaria  ,  en  Annotationes  in 

pritcip.  {5'  difficil.  loca  S.  Script.  Martyriiim  Edmundi  Camp : 
Hijl.  Martyr.  Gorcomienf.Orationes  Theol.  cm.  uitgegeeven. 
Eer  hy  naar  Douay  tot  'Theologie  Profejjhr  beroepen  wierd, 
was  hy  te  Leuven  thien  jaaren  lang  Philofophie  ProfeJJor  ge- 
weedin  hctCollegie  ócyalk.cn  regent  van  het  Seminarium 
yldrianil^I.  Hy  wordt  geprezen  van  groote  geleertheit, 
wysheit  ,  zedigheit  ,  zachtzinnigheit,  cn  deugtlaamheit : 
Doch  hy  heeft  lynen  naam,  by  Andersgezinden,  leelyk 
bekladt  met  zyne  goedtkenninge  van  het  boekjen,  voerende 
in  onze  taal  den  tytel  van  De  glorieufe  en  triumphante  mar- 
telarye  van  Balthafar  Gerards  ,  des  Prinfen  moorder,  ge- 

drukt te  Douay  by  J.  Bogaardt;  daar  in  die  moorder  met 
de  uitftekendlte  eertytels ,  als  een  andere  Ehud,  van  Godt 
verwekt  ten  goede  van  de  Roomfch-Catholyke  kerke, 
word geroemt , en ,als  Martelaar  en ConfeflToor, van  Godt 

gekroont,  enz.  Guiljelmus  van  EJl  is  in  't  jaar  1Ó13  ge- 
llorven ,  en  te  Douay  in  S.  Pieters  kerk  begraaven. 
ESTRUM,  een  Dorp  in  Fr/e/W;;  zie  EESTRUM. 
E  S  U  M  E  R  Z  YL,  in  de  Friejche  Grieteny  Oojldonge- 

radeel.,  onder  't  quartier  Oojlergoo:  door  deze  Zyl  heeft  de 
Grietenije  hare  meefte  waterloffinge;  zy  is  dikmaals  groot 
gevaar  onderworpen  geweeft,  door  de  perffinge  van  het 
zwaar  water.  Het  Blokhuis  aldaar  pleeg  een  zeer  fchaa- 
delyk  roofneft  voor  de  Schieringers  te  zyn  :  het  wierd 

daarom  in  't  jaar  1422.  van  de  Verkopers  belegert,  en  ftor- 
menderhant  ingenomen ,  waar  na  zeer  fel  tegen  de  daar 
binnen  leggende  wierd  gehandelt. 
ETH  LM,  eene  Heerlykheit  onder  het  Droftampt, 

of  in  het  landt  van  Hemden  -,  veellicht  het  zelfde  met  EE- 
TEN,  of  ETTEN. 

ETT  EN,  een  Ampt  behoorende  onder  't  Graaffchap 
en  Steedtjen  '' %  Heerenberg in  het  Zuiderdeel  van  't  Graaf- fchap Zutphen.,  niet  verre  van  Emmerik  en  de  grenzen  van 
Kleefslandt.  Dit  Etten.,  met  Genderingen,  is  voortydts  door 
den  Btjfchop  van  Keulen  met  zyne  munt  beleent  geweeft ; 
gelyk  dan  noch  heden  Angelotten,  Goutguldens,  heek 
en  halve  Ryksdaalders,  binnen  Genderingen  geflagen,  ge- 

zien, en  van  liefhebbers  bewaart  worden. 
ETTEN,  een  zeer  aanzienlyk  Dorp  in  het  landt  en 

de  Baron nye  van  Breeda.  Toen  voortydts  geheel  Brabant 
eene  jaarlykfche  fchattinge  van  140000  guldens  moft  op- 

brengen, ftont  het  landt  van  Breeda  daar  in  op  8685-  gul- 
dens 10  ftuivers  3  penningen  gezet:  tot  welke  fom  het 

dorp  Etten  (een  der  twaalf  of  dartien  dorpen  van  deeze 

Baronnye)  15-24  guldens  3  ftuivers  6  penningen  moft  op- 
brengen ;  en  alzoo  omtrent  320  guldens  meer  dan  de  ftadt 

Breeda  zelve  :  heeft  Kerk  en  Predikant  ftaande  onder  't 
Claffis  van  Breeda. 

ETTEN,  by  anderen  Eeten.,  een  Dorp  onder  't  landt 
van  Heusden;  zie  op  Eeten:  zal  naar  vermoeden  een  met 

E  T  H  E  M  zyn.  Etten  en  Meeuwen  maaken  t'  zamen  een 
Droftampt- 
ETTERSEM,  by  andere  ETERSEM,  ETTER- 

SUM,  ETTERS,  ofETERS-HOM,  een  Dorp  in 
Noordt-HAlandt  onderhoorig  z-xwEdam\  heeft  Kerk  en  Pre- 

dikant, t' zamen  met  Schardam ftaande  onder  het  Claffis 
van  Edam. 
EVEN  is  een  plaats  -waar  van  de  gclegentheit  onbe- 

kent  is,  echter  in  dat  gedeelte  van  Drentb .,  daar  Roelofs 
Graaffchap  is  geweeft,  omtrent  Zuidlaren;  gelyk  wy  zien 
uit  dc  Handtvcft  van  Werden.  Deze  plaats  is  door  gifte 
van  Keizer  Henrik  den  III.  gekomen  aan  Bernold  Biftchop 
van  Utrecht.,  van  de  verbeurde  goederen  van  Utfo  en  zyne 
broeders.  In  zekeren  brief  van  Willem  ,  Grave  van  Hol- 

landt.,  van  't  jaar  1204.  wordt  gewag  gemaakt  vaa  Wahher 

EVE 

iVan  EVE,  hoewel  Bw^r/y*/  twyfelt  of  de  leeïing  goedt 
is. 

EVERDINGEN,  een  Dorp  behorende  onder  het  Houvt 

GTaafl'chap  Kuilenburg y  en  alzoo  cigentlyk  onder  Gelder-  xdcet landt.    Eenige  ftellen  den  rechten  naam  Suyrding  te  zyn./-/.  85. 
Keizer  Aare/i/^K  beval  den  Stadthouder,  nevens  a'eerfte  en  J'oman 
andere  leden  van  zynen  Raadt  van //ö//<ïW/,  in  zyn  plakkaat  Getdtrj 

op  het  drukken  van  boeken.,  uitgegeeven  tc  Gent  15-44.  den  18  gejch'iK December,  den  Droftaart  van  Aa/7tf»^«r^,  als  Officier  van  ' 
Everdingen  en  G olber dingen ,  dit  plakkaat  te  doen  afkondi-  M  Si- 
gen  :  waar  uit  van  cenigcn  befloten  wordt  ,  dat  deeze 
plaatzen  toen  onder  Hollandt  behoorden.  M.van  der  Houve 
zegt  ;  E  V  E  R  D I  N  G  E  N  en  Golberdingen  fchynen  dor- 

pen van  Hollandt.    Het  zy  zoo  't  wil  ,  immers  Kerk  en 
Predikant  van  Everdingen  ftaan  onder  \ Hollandtfche  Claffis 
van  Buur  en. 
EVERDINGEN,  een  Dorp  en  Heerlykheit  in  Zee- 

landt;  zie  op  E  VERINGEN. 
EVEREKESTDORPE.  Een  zeker  fchrift  van  AlUfii 

wilfel  inge  van 't  jaar  1285-.  noemt  dcplznahct  Moerige  landt  ̂   Kot. 
'twelk  zich  uitltrekt  tot  aanxie  boflchen  van  Trcnjcoten  en  Germ. 
Furs.  Hoewel'er  geen  de  minfte  fchyn  van  den  naam  inff- 
meer  overig  is ;  blykt  het  echter  genoeg  dat  dit  landt  ge-  ï<"»-i 
legen  heeft  tulFchen  den  dicht  aan  ftroomenden  Rhyn  en  f'^'  J* 
de  voorzcide  Boflchen  ,  leggende  Ooftwaarts  aan  tegens Swadenburg, 

E,VERHARDI  (NICOLAUS)  geboren  te  Cry/^j- 
kerken  in  Zeelandt,  by  (of  wel  in)  Middelburg.    Hy  is  een  f''^-  " 
treflyk  en  vermaardt  Rechtsgeleerde  geweeft ;  tyne  Conf:-  Gï/»«r 
//'«,  nevens  andere  traélaten,  verfcheide  maaien  herdrukt,  ̂ "  344 
geeven'er  overvloedige  getuigenifle  van:  is  geweeft  Pre- 
Jident  's  Hoofs  van  Hollandt ,  daar  na  van  den  Hoogen 
Raadt  van  Mechelen : daar  hy  ook  overleedt  in  't  jaar  I5'3i. 
(of  if32.)  oudt  70 jaaren. 
EVERHARDI  (NICOLAUS)  geboren  tt  Amjïeldam.  Goudh 

Hy  was  een  groot  Rechtsgeleerde  ,  is  35-  jaaren  lang  in  '"'^'o deze  Faculteit  Profeflbr  te  Ingoljiadt,  in  Betjeren,  geweeft  ;  ̂"^^-^ 
Raadt  van  Hertog  Willem,  ook  van  Hertog yf/^^r?  van  Bei- 
jeren  te  Munchen:  daar  na  van  Keizer  Karei  den  V.  en  ge-  ̂'-V-m 
fubordineert  Raadsheer  in  het  kamergerecht  teSpiers:  heeft  . 
de  Tejiibus  ̂   fide  injlrumentorum  gefchreven  ;  ook  een  Sy- 
nopfis  locorum  legalium,  enz.  Hy  overleedt  zeer  oudt,  nala-  t^V 
tende  drie  zoonen,  alle  Rechtsgeleerden  ;namelykj!V/Vo/,ïa/  Eox'ho. Everhardi,  Cafparus  Everhardi ,  en  Georgius  Everhardi  ̂   die 
de  oudtfte  was:  alle  voor  zeer  geleert  gehouden.  xao» 
EVERHARDI  (NICOLAUS)  een  der  zooncn  ^.148 

van  den  bovengenoemden  Nicolaus  Everhardi  van  Amjiel- 
dam:  hy  is  28  jaaren  lang  Profeflbr  der  Canonyke,  of  Goudh 
Geeftelyke  rechten  te  Ingol/ladt  geweeft;  overleedt  in  het  ihid.fi 

jaar  15-80.  oudt  fo jaaren;  liet  vier  zoonen  na,  genaamt  »»o. 
Wilhelmus,  Albertus  ,  Nicolaus,  cn  Ferdinandus  Everhardi; 
alle  defgelyks  Rechtsgeleerden. 
EVERHARDUS  (NICOLAI)van  Middelburg.  Reiger 

Is  geweeft  der  Rechten  Licentiaat ,  en  geworden  Preftdent 

in  het  hof  Provintiaal  van  Frieslandt ,da.aï  na  Preftdent  van  """if- den  grooten  Raadt  te  Mechelen^  daar  hy  overleedt  in  het  ̂  

jaar  ifóo. 
E  V  E  R I N  G  E  N.  In  den  Ouden  Blaffen  der  Utrecht- 

fche  Bijfchoppen ,  aangaande  hunne  geeftelyke  Jurisdiöie  over 
de  Kerken  ,  Kloofters  ,  enz.  in  Zeelandt,  ftaat  gefpelt 
EVERDINGEN,  een  dorp  in  Zeelandt,  bewejier  Schelde ^ 
op  het  eilandt  Zuid-Bevelandt , in  het  jaar  830  bedykt,doch 
is  meeft  door  de  zee  ingezwolgen.  In  het  jaar  15-95-  wierd 
daar  eene  niewe  Polder  bedykt,  genaamt  niew  Everingen^ 
froot  260  gemeeten.  Voor  Everingen  legt  noch  de  Lutiane 
'older,  groot  ruim  47  gemeeten.  Onder  de  parochie  vaa 

Everingen  behoort  ook  St.  Jakobs  Polder  ,  groot  ruim  tien 

gemeeten. 

EVERINGEN,  is  een  Dorp  op  het  Zuidelyk  ftrandt  Altin^ 
van  Zuid- Beve landt ,  wiens  Heer  Dodyn  van  Melis  Stoke  ver-  Kotit. 
meldt  wordt  op  het  jaar  1295-.  (in  den  druk  van  Alkema-  Gff"- 
de  fol.  112.  daar  men  dus  leeft:  jf»/-^-' 

5^aac  qiiam  5i>oeöpn  ban  «iSticcfnge/  ^* ^n  ö' een  i\^t  luel  ql^t^cmti) 

EVERSDYK,  een  Dorp  in  Zeelandt,  op  *t  eilandt  Bo**«i 
Zuid-B evelandt,  met  een  Kerk  en  dikken  tooren ;  eertydts  Kr.vi 

gebouwt  door  eenen  Heer  uit  het  Geflacht  van  Evere,  af-  Zeehn 
komftig  uit  den  hoogen  ftam  der  Graven  van  Evergem,  i 
(een  Graaffchap  niet  verre  van  Gent.)  De  grootte  der  Am- 
bachts-Heerlykheit  is  in  de  Steenrolle  met  die  van  Catellc 
gemeen  geftelt  ,  t' zamen  3079  gemeeten,  273  roeden, 
óvoeten,4duimen.  Uit  de  authentykeLandtsrekeninge  in 

den  Hondertften  penning  over  geheel  Zeelandt,  in  't  jaar 
1641  geheeven,  blykt,  datEversdyk  afzonderlyk  met  Galg- 
oor  dt  toen  groot  was  637  gemeeten,  15-9  roeden,  en  de 
Vroonen  aldaar  196  roeden  ,  t' zamen  318  mergen,  35-5'  roe- 

den.   De  nakomelingen  dezer  Edelen  hebben  naderhant 
den  naam  van  Eversdyk  ge  voert,  tegenwoordig  aanzienlyk 

en  magtig  in  de  regeeringc  van  ter  Goes  in  Zeelandt.  Hun- 
ne huwelyken  zyn  voortydts  geweeft  met  de  Edelen  van 

den  yfMe.van  ErpjViO.  Heenvliet:  welk  bloet  (in  de  laat- 

ftc 
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fte  dochter  met  haar  verftorven  )■  gelegenheit  gegeeven 

heeft,  dat  de  afkomelingen  het  wapen  hunner  Voorvade- 
ren, een  wildt  Zwyn  van  Sable  op  een  lilver  veldt,  met 

den  zilveren  geluiperden  Leeuw  van  Heenvltet ,  tong  en 

klauwen  azuur  ,  op  een  veldt  van  keel ,  gequarticrt  heb- 
ben. 

E  V  E  R  S  D  Y  K ,  een  adelyk  Geflacht  in  Hollandt.  De 

eerft  genobiUtecrde ,  of  Edelverklaarde  in  deeze  Familie  is 
geweeft  Mr.  AnthoMis  Michielsxoon  van  Eversdyk.,  Raadt  in 
^sGravenhage .,\i,'io.  een  byzondere gunileling  van  den  Gra- 
ve  van  Charoloïs^  zoon  y^n  Philips  den  Goeden.,  Hertog  van 
BHtgundièn ,  enz.  Grave  va.n  Hollandt  enz.  naderhanc  zelf 
Hertog  en  Grave^  bygenaamt  Karei  de  Stoute.,  die  hein  by 
opene  brieven  adelde  ;  beveftigt  door  Keizer  Fredenk  den 
III.  Hy  had  getrouwt  Juftr.  Cornelia  van  Nievjhoven  uit 
Vlaanderen.,  daar  hy  veertien  kinderen  by  won;  heeft  noch 
geleeft  14S0.   Onder  de  gemelde  kinderen  waren  Heer 
Jan  van  Eversdyk.,  Canonik  te  Geervliet ;  Jan  van  Eversdyk., 
getrouwt  met  JutFr.G^^r/r?z/i/ï  van  derMye.,é\Q  acht  zoonen 
en  dochteren  won ;  Adriaan  van  Eversdyk,  die  ten  echte  nam 
Juftr.  Nelia,  dochter  van  Heer  Gerard  van  Egmondt;Aniho- 
vis  van  Eversdyk  ;  Vrouwe  Margareta  van  Eversdyk.,  ge- 
trouwt  aan  Heer  Gerard  van  Nieveldt,  Ridder,  die  twaalf 
kinderen  baarde;  JufFr.  Barbara,  Nonne  te  Detf<,  JufFr. 
Catharina  van  Eversdyk  ,  echtgenoote  van  Mr.  Jakob  van 
Almonde .,  Raadt  in  ̂ s  Gravenhagc .,  ook  moeder  van  twaalf 

\'otu&,  kinderen.    De  gedachte  Anthonis  van  Eversdyk.,  Anthonis 
ito.   zoon ,  had  ter  Vrouwe  Juftr.  Maria  van  Raaphorjl won 
toW.A^r.  by  haar  Anthonis  van  Eversdyk  ,   Adriaan  van  Eversdyk  , 

193.  monnik  regulier  inden  Rugge  by  den  Briel.,  Juftr.  Margaretha , 
gehuuwt  aan  Jan.,  Bafterdbroeder  van  Hertog  Karei  van 
Gelder  ;  Anthonis  nam  ten  huwelyk  Juftr.  Wtlhelmina  van 
Raashoorn.,  eii  won  Anthonis  van  Eversdyk ,  Hofmeefter  van 
Hertog  Karei  van  Gelder ,  die  ongetrouwt  overleedt ,  en 
Servaas  ,  ook  echteloos  geftorven ;  Elifabeth  ,  Nonne  te 
Rencura  by  Arnem  geworden  ;  Juftr.  Margriet  van  Eversdyk., 
de  oudfte,  trouwde  Fredenk  vanVoorJi  en  Keppel,  een  Gelderfch 
Edelman, by  wien  zy  twee  kinderen  kreeg; Juftr.  Cathan- 
na.,  in  echt  getreeden  met  Cornelis  van  der  Houve  te  Niew- 

)l  064  ̂ '"^S^'^i        JufFr.  Maria  van  Voorft     getrouwt  aan  Karei 

•ouih.' Huuve.,  broeder  van  Cornelis.    Dus  liep  de  manne- 'eeuw.   lyl^«^  linie  der  Edelen  van  Eversdyk  ten  einde.    Het  wapen 
y&n Eversdyk  is  een  fchildt  van  azuur.,  en  daar  in  twee  zil- 
vere  kepers ,  en  drie  toorens  van  gout ,  twee  ter  zyden  van  de 
kepers,  de  derde  daar  onder. 

[).»//.     E  VERSTEIN ;  het  is  een  treffelyk  Kafteel  in  de  Heer- 
'cronjk  lykheit  van  Arkel  geweeft,  aan  het  eindt  van  de  Lek,  ge- 400.  bouwt  by  Heer  Otto  van  Arkel,  die  in  het  jaar  1360.  geleeft 

heeft,  ook  te  gelyk  het  Slot  Hagejlein  met  hooge  muuren 
en  toorens  doen  beveftigen,  en  met  diepe  graften  voor- 

dien.   Everjiein  lag  niet  verder  dan  een  quartier  uurs  van 

Hagejiein :  mnar  toen  deHeeren  ynnArkel ,  in  het  jaar  1405-. 
de  Üadt  IVorkum  by  verraiFinge  ingenomen  hadden  ,  daar 
by  geplondert  en  verbrandt,  bragt  Hertog  Willem  van  Bei- 
jeren,  Grave  van  Hollandt,  eene  groote  magt  by  een,t'za- 
men  getrokken  uit  Henegouwers  ,  Hollanders  ,  Zeeuwen  en 
Friezen,  daar  die  van  Amfieldam  ook  volk  by  deeden.  Hy 

brak 'er  mede  op  naar  de  ftadt  Gaafperen  ,  die  toen  aan  't 
f.ot  Hageftem  lag,  en  belegerde  beide  die  plaatzen  ftreng. 
DeBifTchop  van  Utrecht  (Heer  Frederikvan  Blankenhetrn)  quam 
ook  met  een  goedt  heir  voor  EverJlein  :  Gaafperen  en  Ha- 
gejletn  vielen  eindelyk  in  handen  van  Hertog  IVillem  ,  die 
ze  beide  door  het  vuur  vernielde.    EverJlein  boodt  heldt- 
dadig  tegenweer;  toen  al  het  eeten,  van  kaas,  boter,  en 
broodt,op  was, jatot  katten , rotten,  en  andere  ongewoo- 
ne  fpys  zelfs  verteert,  ook  Gaafperen  en  Hagejlein  alreeds 

over,  moften  de  belegerden  eindelyk  bukken,  en  'taan 
den  verwinnaar  laaten.    Hertog  IVdlern  deed  het  ter  aar- 

den toe  afbranden  en  Hechten.  De  overgeblevene  brokken 
Wierden  naderhant  van  de  rivier  de  Le^  t' eenemaal  wech- 

itffw     gefpoelt.    Omtrent  dien  tydt  moet  het  al  gebruikelyk  zyn 
^HoU.Kr.  geweeft  lyfrenten  op  te  neemen :  want  men  vindt  eenen 
iW.  40f.  brief,  waar  in  Hertog  Willem  zich  verbindt  jaarlyks  als  ei- 
Comme-  gen  fchuldt  te  betaalen,uit  zyn rentmeefterfchap  \a.nKen- 
"■yits      nernerlandt  en  Vrieslandt,  de  renten  van  twee  brieven  ,  de 
<Amft.    eene  van  1200.  d' ander  van  lofo  Engetfche  Nobelen;wel- 
16/.  899.      de  fteden //<«-jr/^»?,  Delf,  Leiden,  en  Arnjlerdam  voor 
'  hem  te  BruJJel,  en  elders  op  lyfrenten  gelegt  hadden  ,  en 

van  hem  gebruikt  waren,  zoo  in  het  beleg  van  Hagejlein  , 
als  by  zyne  huldiginge  in  de  landen  van  Arkel.  Indien  hy 
in  gebreke  bleve  de  renten  te  betaalen  ,  mogten  ze  de 
landen  en  renten  in  Kennemerlandt  aantaften  ,  om  hunne 
fchade  daar  aan  te  verhaalen.  Buiten  twyfel  zullen  de 
lyfrenten  toen  zeer  hoog  geloopen  hebben  :  want  men 

je/cZw  leeft  omtrent  den  zeiven  tydt  (1425")  dat  Hertog  Arnoud 
ideel  "van  Gelder  2000  Keizers  fchiiden , onder  zeer  goedt  onder- 
fol.iii  P^ndt,  op  losrenten  tegen  tien  ten  hondert  opnam. 

Boxhorn  ̂   V  E  RS  WA  A  R  D  T  ;  in  den  Ouden  Blaffen  der  Ut- 
Kr.van  ̂ ^<^htfche  Bijfchoppen ,za.ngaa.ndeh}xnne  geeftelyke  Jurisdiftie 
Zeelant  ̂ ^er  Kerken  ,  Kloofters  ,  enz.  in  Zeelandt,  vindtmen 
ideel^  Eversweerde :  het  is  een  dorp  en  ambachts-heerlykheit  op 
,>«^.  51.  het  Eilmdi  Zuidt-Bevelandi  geweeft,  groot  over  de  1190 
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gemeeten  ;  doch  geheel  verdronken  en  onder  de  golven 
begraaven. EUüSEN  (GERARD)  of,zoo  men  oudtydts  zeide,  Goudh. 
GERRIT;  hy  was  onder  de  regeeringe  van  Hertog  O-  Holt. 
Philips  van  Burgundién ,  Grave  van  Hollandt,  enz.  burger  Kronyk 
en  Burgermeefter  van  de  ftadt  Enkhuizen.    Hy  wift  dat  4^^« 
Hertog  Philips  zeer  geerne  gerookte  hammen  en  haringen 
at  :zondt  hem  daarom  dikmaals  fchoone  hammen  en  buk- 
kens:  de  Vorft  wierd  hem  daar  door  zeer  geneegen,  ja 

zoodanig,  dat  hy  hem  Ridder  maakte;  't  welk  de  andere 
Ridders  zeer  euvel  opnamen  ;insgelyks  de  Hovelingen ,  die 
hem  eene  belachelyke  pots  fpeelden :  Gerrit  Euffen  quam 
op  zekeren  tydt  by  den  Hertog  te  Gent ,  en  vermits  de 
Hertog  naar  Brugge  reedt,  wierd  hy  genoodzaakt  hem  te 
volgen :  de  Hovelingen  paften  den  zadel  op  't  paerdt,daar 
deze  Noord- Hollandtfche  Ridder  op  ryden  zou ,  het  achter- 
fte  voor.    Dc  goede  Noord- Hollandtfche  Ridder  bemerkte 
niet  dat  de  zadel  verkeert  lag ;  maar  te  Brugge  komende 
vondt  hy,  door  't  fchokken  en  't  fchaven,  zyn  achterdeel 
zoodanig  geftelt,  dat  hy  drie  dagen  te  bedde  moft  blyven  ; 
dat, vermits  zyne  nalatigheit  van  by  den  Vorft  te  komen, 
veel  gelachs  veroorzaakte. 

E  WEL  WEER,  het  is  een  Dorp  geweeft;  doch  met  ̂•-^*^« 
meer  dan  veertig  andere  plaatzen ,  door  den  watervloedt 
die  den  Dullaart  heeft  gemaakt,  verdronken,  en  zoo  se- 

bleven  ;  zie  Dullaardt.  Waterv, 
EWYK,  een  Dorp  of  Heerlykheit  in  Gelderlandt ,  in  het  -^W»^ 

ryk  van  Niewmeegen;  aleer  A  WICH,  vol  gen  s/f ge-  Germ. 
heeten:  een  Dorp  tuflchen  ik/aax  en  Waal,  waar  van  ge- 

meldt  wordt  in  den  giftbrief  der  Gravinne  Adelheide,  van  ̂'"''•^i* 
het  jaar  1 188.  Ditiiïü)'/'nu  legt  negen  duizend fchreeden  be-  ̂"^^ 
needen  Niewmeegen     groot  ii-^i  mergen  landts,doch  ge-  f^'*' 
bleven  op  I02f.    Toen  in  't  jaar  15-47  o^er  geheel  Gelder-  ̂ ^^^ landt  en  Zutphen  eene  fchattinge  van  yfooo  guldens  om-  Vfonyk 
gellagen  wierd,  ftont  het  quartier  van  Niewmeegen  in  die  , 
fbm  geftelt  op  24342  guldens,  het  overige  moften  de  drie  foi,  •js! 
andere  quartieren  dezes  Vorftendoms,  Koermondt,  Zutphen 
en  y^r«^^>», betaalen.    De  Overbetuwe ,cen  der  zes  verdee- 

lingen van  het  Ntewmeegfche  quartier  ,    laftte  daar  in 

389Ó  guldens,  welke  omgeflagen  over  de  24  of  25- Dor- 
pen van  het  Over-Betuwfche  gedeelte,  quam  Kwyk  t'zamen 

met  Leuven  daar  in  te  ftaan  op  145-  guldens  14  ftuivers 
8;.  penningen.   In  het  dorp  Ewyk  legt  het  Slot  of  't  huis 
Doddendaal 
EXIENSIS  CIVITAS  is  geweeft  een  fteedtje  van  Altivg 

Vrieslandt,  met  een  beroemde  Haven  aan  den  mondt  van  Not. 

het  ©oetbiep  of  ©a^nbiep;  byna  te  dier  plaatze,  daar  nu  Germ. 
Berlikum  of  Belkum  is,  een  dorp  beroemt  door  zyne  paer-  bifer. 
demerkt:  in  de  landtstaale  UITGONG  genaamt, omdat  Part.\u 
de  fchepen  hier  van  de  ree  uitgingen:  want  het  woordt  in  53* 
het  Latyn  Exire  beteekent  uit  de  haven  hopen  ,  afvaaren; 
waar  van  de  Latiniteit  dier  tyden  ons  de  CIVITAS 
EXIENSIS  gefmeedt  heeft;  als  of  men  zeide  ,  des  WX.- 
gaug^  ftaöt.  tlbbo  Emmius  verhaalt  uit  een  oudt  Schryver, 
daar  men  niet  veel  ftaat  op  kan  maaken,  dat  deeze  plaats 
in  den  jaare  1191  van  de  Noormannen  is  geplundert  en 
verwoeft,  en  federt  dien  tydt  niet  weêr  tot  haren  vorigen 
ftaat  gekomen,  tot  dat  ze,  met  veranderinge  van  naam, 
tot  een  Dorp  geworden  is. 
EXMORRA,  een  van  de  zeven-en-twintig  Dorpen  winfem. 

van  de  Vriefche  Grietenije  Wonferadeel ,  onder  het  quartier 

Wejlergoo. EXTERHUYZEN,  EXTE  RHUYS,  met  meer  Gaib. 
dan  veertig  andere  Dorpen  en  plaatzen  door  den  water-  Nederl. 
vloed,  die  den  Dullaart,  of  Dollaart  veroorzaakt  heeft,  IVaterv. 
verdronken  en  met  de  golven  bedekt;  zie  DULLAART.  MS-  93* 

EXTERHUYS  (OUDT)  eene  plaats  met  meer  {f''" dan  40  andere  door  den  Dullaart  ingezwolgen. 
EYCKENDUINEN,  een  Buurte, Dorp,  of  Gehucht  Houve. 

in  Hollandt  onder  ̂  s  Gravenhaage ,  of  in  Haag- Ambacht. 
EYCKENINGEN,  anders  ook  NIEWKERKE  Ouden 

genaamt  in  den  Ouden  blaffert  der  Utree htfche  BiJJchoppen,  Blaffert 
nopende  hunne  geeftelyke  jurisdi6tieinZf^/^?W/.  Het  wordt  ̂ »«' 

onder 't  Deekenfchap  va.n  Walcheren  geüe\t;  maar  is  na-  ̂ ''"gf^ 

derhant  door  de  zee  wechgenomen.  ''f'"'.''  . 
E  YCKENSTEIN,  een  der  adelyke  huizen  te  Wyi  in  ̂l^^^"^- het  landt  van  Heusden,  die  vyf  in  getal  zyn  :  namelyk,het 

huis  op  den  Berg,  't  huis  Kranenburg ,  't  huis  Wyckenjlein,  ̂   ** 
't  huis  van  den  Springer  van  Wel,  en  dit  Eyckenjlem.  Beni- 

ge dezer  huizen  leggen  nu  vervallen,  doch  zommige  zyn 
noch  in  wezen. 
EYERLANDT,  EYDERLANDT,  een  kleia 

Eilandtje  in  de  JVbor^Z-c^e',  dicht  by  7"fAr^/ ,  ten  Noorden. Julms  C<cfar  (in  wiens  tydt  de  Rhyn  met  geene  dammen, 
kribben ,  of  dwarsdyken  was  ingetoomt  ,  noch  door  het 
graaven  van  den  Tfel  Noordwaarts  omgeleidt ,  ook  noch 
niet  van  Maas,  Waal,  en  Betuwe  afgekeert)  ziende  zoo  't  pontanl 
fchynt  (zegt  Pontaan)  niet  alleen  op  de  monden;  maar  cclderf. 
ook  op  de  meyren,  en  andere  wateren  die  hy  uitgiet; zegt  gejchied, 
dat  de  Rhyn  op  twee  plaatzen  in  zee  heeft  geloopen ,  ecrft  i  deel, 
aan  de  Waal-zy  met  de  Maaze;  ten  tweeden  by  eenen  an-  ƒ«/.  9. 
deren  byzonderen  hoek,  daar  hy  zich  dicht  by  de  zee  ia 
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vcelc  takken  verfpreidt ,  en  ecnige  Eilanden  of  Eilandt- 
jens  maakte,  welke  ten  dcclc  van  grove  volken,  die  gc- 
zegt  worden  zich  met  vis  cn  vogel-cyeren  te  geneeren , 
bewoont  worden.  Dit ,  vervolgt  Pontaa» ,  kan  op  de  Zeeuw- 

Eilanden  niet  lluiten,  maar  wel  op  die  der  IVeJlfrie- 
zcM  en  EYERLANDT  by  Tefd;  vermits  zich  daar  noch 

veele  uitgangen  van  den  Myn  laaten  zien  ;  hoewel  vry  ver- 
donkert en  onbekent,  of  immers  weinig  kenbaar:  maar 

ïulks  wordt  genoeg  beveiligt  ( behalven  door  meer  andere 
dingen)  door  den  laagen  aardbodem,  den  Amjhl ,  het  T, 

ja  zelfde  rccbt.,  die  noch  heden  door  Muide»  in  de  Zui- 
derzee loopt  :  ook  zyn'er  meer  andere  kreeken  en  diepe 

bi  ime  waal  en  in  Noord- Holla»dt^  als  M'^eftvlie  en  Marsdiep. 
Zommige  willen  dat  EyerUindt  dien  naam  zou  gekregen 
hebben  van  het  wilt  gevogelte,  't  welk  de  eyeren  op  dit 
Eilandtjcn  in  groote  meenigte  plag  te  komen  leggen  en 
uit  te  broeden. 

EYLA,  dochter  van  Koning_  der  Fr/Vce»,  ge- 
üorven  ontrent  het  jaar  718;  zie  op  EILA. 
EYLER  SCHANS,  eene  Sterkte  h\  Embderlandt; 

by,  of  aan  de  grenzen  van  de  Provintie  Groningen^  zie 
DYLERSCHANS. 

E  Y  N  D  E  N ;  ( Jonkheer  J AKOB  VAN  DEN  )  zie  op 
EYNDIUS  JACOBUS. 
EYND HOVEN,  een  Nederlandtfch  Steedtjcn  in  de 

Meijery  van'^s  Hertogenbofch,  in  het  Oollerdeel  des  Hertog- doms  £r<ï^W/ ,  omtrent  vier  mylen  van  de  gedachte  Stadt, 
aan  'triviertje  den  Dommel^  ten  Wellen  van  Helmondt: 
Het  ftroomtje  de  Diefe  loopt  door  Eyndhooven vervolgens 
door  ' s Hertogenbofch  y  en  valt  omtrent  een  xnyle  weegs 
verder  in  de  Maas.  Eyndhoven  is  de  eerfte  ftadt  van  Kem- 
fenlandt.  Toen  de  Hertog  van  Alenfon  ,  broeder  van  den 
Franfihen  Koning ,  aangenomen  tot  Heer  van  é^a  Vereenig- 
den  Staat.,  dien  rampzaligen  aanflag  had  gefmeedt  om  zich 
volftrekt  Opperheer  over  den  Staat  te  maaken  ,  in  het  jaar 
15-83.  vermeefterde  hy  eer A  dit  üecdtjen  Eyndhoven,  door 
den  Heer  van  Bonnivet,  en  doeg 'er  de  Spaanfchen  uit:  dit 
deede  hy  om  daar  door  de  handen  te  ruimer  te  hebben, en 
Antwerpen  te  beter  te  konnen  verraflen  ,  dat  hem  echter 
mislukte.  Eyndhoven  was  te  vooren  door  den  Prins  van 
Parma  bezet  geweeft  met  Spaanfch  guarnizoen  ;  maar  het 

wierd  den  9  Auguflus  15-81.  ftormenderhant  door  't  Staten 
volk  ingenomen ;  daar  lagen  drie  Vaandels  voetknechten  , 
en  eene  Compagnie  Italiaanfche  Ruiters  in,  die  meeft  alle 
neergehakt  wierden.  Twee  maanden  daar  na  heeft  Haul- 
tepenne,  met  Mansvelt ,  het  fteedijen,  dat  flecht  voorzien 
was  gelaaten ,  by  verdrag  weêr  ingenomen  voor  de  Spaan- 
fchen.  In  't  jaar  15-83.  kreeg  het  Alenfon,  als  gezegtis, 
weder.  In  het  zelfde  jaar  zondt  de  Prins  van  Parma  den 
jongen  Grave  van  Mansvelt  naar  Eyndhoven  om  het  te  be- 
magtigen.  De  belegeringe  wierd  begonnen,  maar  duurde 
noch  wel  drie  maandenlang,  zoodat  de  belegerden,  onder 

den  gemelden Heer  van B5»»/'w^,by  zich  hebbende  den  Co- Ion  el  FoafaÉT^/Ze,  nevens  den  Heer  vanv4/«/»,met  ruim  800 
mannen,  Franfihen  en  Schotten,  het  ongemeen  heldtdadig 
verweerden,  zich  dienende,  by  gebrek  van  anderen  voor- 

raadt, van  't  vleefch  van  paerden,  honden,  katten,  enz. 
maar  dat  verteert  zynde  ,  moften  zy  zich  den  23  April 
overgeeven,  onaangezien  het  ontzet  naby  was.  Na  dat 

Prins  Frederik  Hendrik, 'm  't  jaar  1629.  ̂ s Hertogenbofih  bele- 
gert hadde,  lagen 'er  op  't  Huis  te  Eyndhoven,  en  in  een 

Kloofter  daaromtrent,  eenige  keurlingen  van 's  vyandts 
volk  ,  die  den  Staatfihen  partygangeren  veele  fchade  toe- 
bragten  ;  derhalven  zondt  Prins  Frederik  Hendrik  denOver- 
ften  Siakenbroek,  met  eenen  hoop  volks,  derwaarts:  waar 
op  die  van  't  Huis  zich  terftont  overgaven,  en  naar  Klein 
Brabandt  trokken.  Die  in  't  Kloofter  begaven  zich  naar 
Breeda,  maar  wierden  achterhaalt.  Toen  voortydts  ge- 

heel Brabandt ,  onder  de  Spaanfihe  regeeringe,  eene  jaarlyk- 
fche  fchattinge ,  beede  genaamt ,  opbrengen  moft ,  bedra- 

gende 140000  guldens,  ftont  de  ganfche  Meijery  van  den 
Bufih  (verdeelt  in  vier  quartieren)  in  degezcide  fommege- 
(telt  op  19379  guldens  16  ftuivers  3  penningen:  daar  toe 
bragt  de  ftadt  ̂ s Heriogenbofih  voor  haar  gedeelte  5-98  gul- 

dens 8  ftuivers  6  penningen  ,  en  't  fteedtjen  Eyndhoven 
285-  guldens  12  ftuivers  9  penningen  op. 
EYNDIUS,  (JAKOBUS)  anders  jonket  Jakob 

va»  den  Eynden ,  Heer  van  Haamjlede ,  Kapitein  ten  dienfte 
der  Vereenigde  ISle  der  landen ,  Hiftoryfchryver  van  Zeelandt: 
hy  was  van  Z)f/f  geboortig,  toonde  door  zyn  voorbeeldt 
dat  pen  en  degen  wel  onder  een  dak  konnen  woonen : 
was  in  veelerlei  wetenfchappen  wel  ervaaren,  en  (by  uit- 
ftek )  van  groote  beleezendheit.  Hy  heeft  de  Kronyk  van 
Zeelandt  in  't  Latyn  befchreven  tot  het  jaar  1296  toe  ,  on- 

der welk  werk  hy  aan  de  teeringe,  opzyn  huis  te  Haamjlede 
in  Zeelandt,  overleeden  is  in  het  jaar  1614.  tot  beklag  van 
de  liefhebberen  der  Vaderlandtfche  Hiftoriën.  Alhoewel 
dat  werk  onvolmaakt  gebleven  is,  hebben  echter  de  Hee- 
ren  Staten  van  Zeelandt  het  doen  drukken  ,  niet  willende 
dat  dit  kleinoodt  hunner  Oudtheden  in  't  verborgen  zou 
blyven.   Hy  heeft  ook  de  SaliatiombHtVeternm  gefchreven , 

EYN  EYS  FAB  FAG  FAR 

nevens  zyne  Poëmata,  en  andere  kleinder  ftukken,  die  in 
't  licht  zyn  gekomen. 
EYSINGA,  een  Slot  of  adelyk  huis  in  de  Vriefiht  Wtnfm 

Grietenijc  Dantumadeely  onder  't  quartier  Oojiergoo. 

F. 
FABRITIUS  (FRANCISCUS)  ee

n  Gel-  p,„u, dersman,  geboortig  van  Roermondt ,  een  geleerdt  Gelder 
man  cn  vermaardt  Medicina:  üoéior  te  Aken.  Hy  gefihii 
heeft  den  Ly denden  Chrijlus  van  den  Oudtvader /«f.  $9 
Gregorms  Nazianzenus ,  uit  de  Griekfche,  in  La- 

tynlche  verlfen  overgebragt,  overleedt  den  24  Februarius 

( andere  den  25-  Martius )  1 5-72. 
FAGEL,  (GASPAR)  Raadtpenfionaris  van /MW< 

geworden  in  den  jaare  1672.  nadat  hy  de  Stadt  Haarlem^ 
als  haaren  Penfionaris,  verfcheide  jaaren  loffelyk  hadde 
ten  dienfte  geftaan,  en  daar  na  het  ampt  van  Griffier  der 
algemeene  Staten  met  geen  minder  eere  bekleedt  ,  waar 
door  hy  tot  die  hooge  waardigheit  van  eerften  Minifter 
des  Staats  bequaamft  geacht,  en  gekoren  wierd.  Groote 
gaven  en  ervarenheit  hadde  hy,  om  zyne  fchouderen  on- 

der den  laft  van  dat  gewigtig  ampt  te  zetten,  waar  toe 
eene  bovengemeene  kracht  en  wakkerheit,  vooral  by  den 
opgerezen  krygsorkaan  ,  die  den  ganfchen  Staat  dreigde 
om  te  keeren,  wierden  vereifcht.  Dat  hy  zich  met  veele 
wysheit  loffelyk,  en,  verre  van  alle  baatzucht,  in  deze 
wigtige  ftaatbedieninge  ten  einde  zyns  levens  toe  heeft 
gedraagen,  kan  van  niemant  met  waarheit  geloochent,  of 
wederfproken  worden  ;  en  word  het  laatfte  daar  door 
geftaaft,  dat  hy  by  zyn  affterven  geene  groote  fchatten 
van  aangewonne  goederen  heeft  nagelaaten.  Zyn  in- 
borft  helde  altoos  naar  't  huis  van  Oranjen  en  den  jongen 
Prins ,  waar  van  hy  menigwerf  in  de  Vergaderinge  der 
Staten  van  Hollandt ,  als  Penfionaris  der  Stadt  Haarlem., 
zelf  tot  dwarsboominge  der  voorflagen  van  zynen  voor- 

zaat Jan  de  IVit,  onwraakbaare  blyken  heeft  gegeeven. 
De  zaak  en  't  bewindt  van  den  Prinfe  van  Oranje  ,  als 
Stadthouder  en  Algemeen  Veldtheer  van  den  Staat ,  heeft 

hy'  altoos  kloekmoedig  befchermt  en  voorgeftaan  ,  en  is 
hy  een  van  des  Prinfen  voornaamfte  Raaden  geweeft ,  om 
den  togt  naar  Groot  Brittanje  te  beftaan ;  heeft  daar  toe  alle 
voorkomende  zwarigheden,  naar  vermogen,  uit  den  weg 
geruimt,  en  de  krygsbeftellinge  ter  zee  bevordert;  doch 
het  geruft  bezit  der  drie  Ryken  van  den  Prinfe,  als  ge- 
kroont  Koning,  niet  beleeft ,  alzoo  hy  ten  tyde  der  toe- 
ruftinge  onpaflelyk  ,  en  vervolgens  bedtleegerig  wierd; 
zoo  dat  hy  in  Wintermaandt  1688  is  uit  den  tydt  gefchei- 
den ;  nadat  hy  noch  even  te  vooren  eenen  brief  van  zyne 
Hoogheit  uit  Torbay  hadde  ontfangen  ,  met  verzekeriuge 
dat  hy  daar  gelukkig  op  den  f.  der  gedachte  maandt  was 
gelandt ;  daar  de  Raadtpenfionaris  op  zeide ;  nu  kan  ik  ge- 

ruft fterven;  gelyk  hy  ook  met  een  verblydt  harte,  over 
die  gewenfchte  tydinge,  weinige  uuren  daar  na  godtvruch- 
tig  zyne  ziele  Gode  zynen  Schepper  overgaf. 
FARNESIUS.  (ALEXANDER)  Hy  wierd  na  de  C. 

doodt  van  Don  Jan  van  Oojlenryk,  door  Philips  den  II.  van  Hooft. 

Spanjen  ,  tot  Gouverneur  van  zyne  Nederlanden  in  't  jaar  Meter. 
1578.  aangeftelt:vont'er  toen  de  zaaken  in  groot  verloop,  E.vat, 
en  eene  zwaare  verwerringe  :  bragt  echter  zoo  veel  te  ̂y^- 
wege ,  dat  verfcheide  Provintiën  zich  van  de  andere  af-  ̂- zonderden,  en  met  den  Koning  verzoenden;  daar  onder 
wzren  Artois  en  Henegouwen :  zelfs  eenige  fteden  zonder- 

zynen  broeder  Grave  Jan  van  Najfauw,  ziende  der  andere  ̂ //^.^ 
Landen  onbeftendigheit,  zich  bevlytigden  om  de  Provin-  i/q, 
tiën  van  Gelderlandt ,  Hollandt ,  Zeelandt  ,  Utrecht ,  en  . 
Vrieslandt  in  een  nauwer  verbondt  te  trekken  :  zulks 

wierd  ook  in  het  volgende  jaar  15-79.  in  de  ftadt  Utrecht 
begonnen  en  befloten  ;  't  geen  derhalven  de  Unië  van 
Utrecht  word  genoemt.  Haaft  daar  na  volgde  de  afzwee- 
ringe  des  Konings  van  Spanjen,  zoo  wegens  zyne  onmen- 
fchelyke  tyrannie,  verbreekinge  der  privilegiën,  enz.  als 
vervallen  van  zyn  recht  op  deze  Provintiën.  De  byzon- 
dere  verrichtingen  van  Parma  tegen  den  nu  Vereenigdcn 
Staat;  zie  op  Ü^Hlem  den  I.  en  op  Maurits,  Prinften,  enz. 
Hy  heeft  de  Kroon  van  Spanjen,  gedurende  zyn  Stadthou- 
derfchap  in  de  Spaanfche  Nederlanden ,  zeer  groote  dienften 
gedaan.  In  het  laatft  begon  't  hem  evenwel  al  vry  wat 
tegen  te  loopen.  Ook  ftelde  de  jammerlyke  vcrnielinge  van 
de  onverwinlyke  Spaanfche  Vloot,  in  het  jaar  1588.  den 
Koning  van  Spanjen,  en  zyn  belang  in  de  Nederlanden ,  te 
magtig  buiten  poftuur.  Door  gebrek  van  geldt  begonnen 
eenige  Spaanfche  Regimenten  te  muiten  :  Parma  belegerde 
met  een  in  dat  jaar  Bergen  op  den  Zoom;  maar  moft,  nad-at 
hy'er  een  zwaar  verlies  voor  geleden  hadde,  afwykcn. 
Hy  nam  IVachtendonk  wel  in,  maar  het  verlies  van  wel 
6000  van  de  zynen  daar  voor,  ftelde  hem  die  winft  duur 

genoeg 
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genoeg  betaalt.    De  Roomfche  Schryver  Fr.  Lamrlus, 

(  nooit  "ewoon 't  verlies  der  Ji/rf^^/f^^w  recht  uit  te  mee- 

ten)  zegt,  dat  het  gemeen  geroep  was,  van  voor  Hfach- 
tendonk  over  de  j-oco  mannen  te  hebben  laaten  zitten. 

Koning  Philip  zondt  hem  met  een  fterk  heir  uit  de  Neder- 
landen  naar  Vrankryk  ,  ter  hulpe  van  de  H.  Ugue  ,  tegen 
Koning  Hendrik  den  IV.  maar  daar  wierd  hy  zoodanig  af- 
gevi'ezen,  dat  met  een  dapper  gcfcheurt  leger  weór  in  de 

Hi>o(t.    Nederlanden  quam.    Ondcrtuffchen  hadden  de  Vereenigde 
Mittr.    Nederlanden  \\xchr  htkomen en  eenen  goeden  voortgang 
Bor.      tegen  de  Spaanfchen  gemaakt.    Op  zyne  ter  ruggekomlt  in 
JHAux.  de  Nederlanden ^-vondt  hy  alles  Zeer  Hecht  geftelt , en , door 
Hlft-de  't  verlies  van  veel  van  zyn  Leger  in  Frankryk .,kon  de  zaak 
Trance   „iet  zoo  haaïl  vi^ecr  in  beter  ftandt  gebragt  worden  :  veel 
inHenr.  tegenfpoedts,  na  een  te  vooren  zoo  grooten  voorfpocdt, 

quelde  hemvry  wat  aan  't  harte  :  noch  meer  de  vulfche "   "      "  ■  "  "  '      '         "  of  hy  zy- ^'J^'l'  befchuldigingeh  zyner  nydige  vyanden.hem,  als 
f  .  nen  Heer,  den  Koning  \&\\Spanjen.,mQt  al  te  getr 
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Afgezant  belaft  zulks  te  beletten:  om  het  huis  Fam/fe niet 
te  hoog,  immers  ulet  in  Iialicn  ̂   te  doen  klimmen.  Hy 
hadde  boven  dien  den  Hertog  gehoont  ,  door  't  verbodt 
van  geene  penningen  meer  van  de  kooplieden  op  wiflèl 
(als  voorheen)  met  haIvemIllioenen,en  grooter  fommen 
te  trekken  ,  enz.    Zyn  Biechtvader  /intonio  de  Granada^  Meteren 
Minrebroeder, hoewel  van  Graaflyke  af komfte, openbaar-  Sedert, 
de  dat  de  Hertog  zou  (in  biecht)  hebben  gezegt,  iets  tot  ̂U^»''' 
zyns  Konings  ondicnft  gedacht  te  hebben  :  maar  zyn  ge-  ̂"i-  3^ö' 
tuigeniffe  wierd  naderhant  niet  met  allen  geacht;  om  dat  ̂ ^j"' 
hy  bevonden  wierd  Sodomie  met  jongens  en  heeften  te 
pleegen;  was  ook  daarom,  en  om  dat  hy  de  biecht  ont- 

dekt hadde,  naar  Romen ^  om  verdiende  ftraffe  te  ontfan- 
gen,  gezonden;  maar  fticrf  onderwegen.    De  Vader  van 
Alcxander  was  ÜSiavius^  als  gezegt  is, Hertog  van  Parma; 
zyne  Moeder  Margaretha  va?i  Oojtenryk  ,  natuurlyke  doch- 

ter van  Keizer  Karei  den  V\  zy  baarde  hem  te  Komen  in  't 
jaar  T5'4f.  ( by  anderen  i5'49. )  Odaviusvin%  de  zoon  van  Pe- 

Medalif, 

Hiflor. 

affchilderende.    Ook  leiden  de  Hertog  v^nPaJlrano  en  de  j  trus  Alotfins  tarnefe ftamvader  van  deze  Hertoglyke  fami 

Meter. 
Kronyk 
dtr  Kon, 
van  Vr. 
X  deel 
fag.691. 

Frins  van  Aj'coli  hem  leu  lafte,  de  oorzaak  van  het  groot 
verlies  van  de  gedachte  Spaanfihe  koftelyke  Armade.  Daar 
by  quam  noch  dat  dc  jefr-iten ,i\&n<iiQ  dat  hy  niet  zoo  veel, 

noch  zoo  gelukkig  tegen  écnStaat  en  Prins /k/i^^n^j, 't  geen 
hy  voorhadde,  uit  voerde,  dan  hy  wel  voorheen  gedaan  had- 

de, hem  eenen  quaden  naam  gaven,  en  voor  eenen  be- 
gunftiger  van  de  ketteren  en  ketterye  fcholden.  Hy  trok 
het  zich  zoodanig  aan,  dat  hy  omtrent  vier  jaaren  lang,  tot 
zynen  doodt  toe,  quynde.  Hem  ging  na,  ja  men  fchreef 
opentlyk  in  dien  tydt,  dat  Koning  Philip  hem,  (om  dat 
hy  een  Vorft  van  groote  achtbaarheit  was  ,  ook  by  de 
Spaanfche  Nederlandens  in  blakende  gunfte  ftont)  vergif- 

tigt zou  hebben,  om  hem  dus  ftil  uit  den  Aveg  te  ruimen. 
Een  brief,  opentlyk  in  druk  uitgegaan,  en  van  een  zyner 
Officieren  aan  eenen  voornaamen  Geeftelyken  Heer  te 

BriiJJel  gefchreven  ,  beveftigt  het.  Mezeray  zegt'er  dit  van  : „  Deze  groote  Veldtheer  quynde  een  ganfch  jaar  lang  aan 

„  eenig  vergif ,  dat  ,  zeiden  d'achterdochtigften,  de  Mi- 
„  nifters  van  Spanjen  hem  toegebragt  hadden ;  't  zy  door 
,,  laft  van  Koning  Philips  ,  of  door  eenigen  byzonderen  |  Spaanfche  Nederlanden.  Alexander  liet  na  zynen  zoon  Rat 
„  haat.    Hy  overleedt  den  3''="  (i"*™)  December  i^^i.  '  nutius  den  I,  boven  gedacht  ;  hy  ftorf  in 't  jaar  1Ó22  :  liet 
binnen  Arras  in  't  Kloofter  van  S.  Vedajlus,  noch  maar  4f  vier  zoons  na, van  hen  heeft ö^/öW alleen  den  ftam  voort- 
(andere  47,  Bizot  5-0)  jaaren  oudt.    Zes  jaaren  te  vooren  |  gezet  ,  nalatende  twee  Prinffen.   Rainuiius  de  II.  wierd 

lie;  vermits  hy  onechte  zoon  was  van  Vm^Paulus  den  III. 

te  \ooren  Alexander  Farnej'e  genoemt^  wiens  vader  Petrus 
Farnéj'e^  Heer  van  Montalto zyne  moeder  Johannetta 
Caéiano ,  uit  het  huis  SermoneUa,en  't  gedacht  van  Paus  i^o- 
nifacius  den  VIII    Gemelde  Paus  Paulus  de  III  ontnam 
den  Colomncfen  het  Hertogdom  Cajlro  ;  en  de  Hertog  van 
Urbino,  Parma  en  Placencia,  waar  mede  hy  zyncn  natuur- 
lyken  zoon  ,  den  gedachten  Petrus  Aloijius ,  beleen- 

de, die  dus  eerfte  Hertog  van  Cajlro,  Parma,  en  Placencia 
wierd:  doch  hy  heeft  zich,  wegens  zyn  fchaadig  leven,  niet 
lang  over  dezen  zynen  hoogcn  ftaat  konnen  verheugen ; 
want  hy  wierd  in  't  jaar  i^y.  in  de  t' zamenzweeringe 
der  Palai'icinen.,  doorftoken.    Zyne  vier  xoonen  moften  Thcm. 
eenigen  tydt  ballingen  blyven ,  tot  dat  Oélavius  eindelyk,  Oelajin. 
door  zyn  huwelyk  met  gemelde  Margaretha  van  Oo/lenryf:,  tii/lor. 
en  't  beftel  van  Keizer  Karei  den  V.  in  de  Vaderlyke  Lan-  /"'^•44i' 
den  herftelt  wierd.    Na  zyne  doodt  tradt  deze  zyn  zoon 
Alexander  in  de  erfvolginge  der  Hertogdommen ,  blyvende 
echter,  tot  zynen  fterfdag  toe.  Gouverneur  Generaal  der 
Spaanfche  Nederlanden.  Alexander  liet  na 

was  zyn  Vader  OéiaviusFarnefe,  Hertog  van  Parma  (  lySó) 

geftorvcn  ;  toen  ftelde  hy  zich  in  's  Vaders  plaatze  ,  en fchreef  Alexander  Farnéfe  Hertog  van  Parma  en  Plaifance. 

Em.van  By  d'openinge  zyns  lichaams  vondtmen  d'inwendige  dee- 
Aieteren  len  zoodanig  geftelt ,  dat  het  hem  ommogelyk  ware  ge- 
fol.  316.  •weeft  langer  te  leeven  :  dit  vermeerderde  't  vermoeden 

dat  hem  een  langzaam-werkend  vergif  ingegeeven  was. 
^^^^  Hy  had ,  zegt  Reid.,  den  Koning  van  Spanjen  zulke  groote 

ïo?-  dienften  gedaan ,  dat  de  al  te  groote  eere ,  't  geluk ,  en  de 
voorfpoedt  zynen  Heer  zelfs  verdacht  begon  te  worden , 
zoo  dat  uit  den  mondt  van  verfcheide  voornaame  perfoo- 
nen  ,  ook  Regeerders  van  groote  Steden  in  Nederlandt, 
gehoort  is, dat  men  hem  met  vergif  hadde  laaten  ombren- 

gen, om  dat  hy  niet  zoo  zeer 's  Konings  dienft,als  wel  zy- 
ne eige  lloogheit  gezocht  hadde.  Doch  deze  waren  zyne 

vyanden.  Andere  getuigen  dat  hy  den  Koning  getrouw  ge- 
bleven is,  onaangezien  verfcheide  vyanden  van  de  Spaan- 

fche kroon  hem  fterk  aanmaanden  \a.n  Philips  af  te  vallen, 
en  zich  zelfs  Souver ain  van  de  Verkeerde  Nederlanden  te 

maaken  ;  vermits  hy  by  d' ingezetenen  in  volle  gunft  ftont, 
en  by  de  Koningen  van  Vrankryk  en  Engelandt  hulp  genoeg 
xou  vinden:  niet  minder  ook  hy  de  Vereenigde  Provintiën, 
vermits  die  wel  te  vreden  zouden  zyn  geweeft,  de  Spaan- 

fche Nederlanden  op  zoodanigen  voet  te  zien  regeeren  ,enz. 
Oorzaak  genoeg  hadde  hy  daar  toe  ,  wegens  het  ongelyk 
zynen  zoon  Rainutius  Farnefe  ,  van  Koning  Philips  van 
Spanjen,  aangedaan,  door  het  vermeefteren  van  Portugal, 
daar  zyn  gemelde  zoon  het  recht  van  Succeffie  tot  de  kroon 
meende  te  hebben.  Anderen  zyn  van  gedachten  geweeft, 
dathy  de  doodt  van  Koning P^////'j  eerft  wilde  afwachten, 
dat  daarom  Koning  Philippus ,  weetende  wat  aanfpraak  Rai- 

d'Europ.  nutius  op  Portugal  hadde  ,  zuiken  dapperen  Vader  eerft fH  Al9-  van  kant  zou  hebben  zoeken  te  maaken.  Het  is  ook  ze- 
ker, dat  een  uit  den  Raadt  van  Staten  te  Brujfel ,  aan  ee- 

nen Gelderfchen  Edelman,  kort  voor  Parmaas  doodt,  liet 
weeten,  ,,  dat  men  haaft  eene  groote  veranderinge  ,  en 
„  Parma  doodt,  of  gevangen  zou  zien.  D' oorzaak  van 
zyne  doodt  wordt  ook  van  eenigen  op  eene  quaale  in  de 
mildt,en  't  drinken  van  water  gelegt,enz.  Ondertuüchen 
  was  't  aangemerkt,  dat  hy  in  de  laatfte  jaaren  van  zyne 

ƒ(,/.  Landtvoogdye  des  Konings  dienft  niet  zoo  zeer  fcheen  te 
Rej^  behartfgen,a!shy  wel  voorheen  gedaan  hadde.  Na  de  ver- 
fol,  341.  overinge  van  Antwerpen  bemerkte  men  geene  kleene  ver- 

anderinge in  hem :  hy  begaf  zich  meer  tot  gemak  en  wel- 
luft  :  wierd  op  eene  Belle  Courtifane  te  Brujfel  verzot : 
veellicht  verflaaude  hy  ook  in  het  behartigen  van 's  Ko- 

nings belang,  omdat  hy  wift  dat  die  Majefteit  zyne  eere 
en  grootheit  benydde.  Hy  was  bloetverwant  van  den  Kar- 

dinaal Farnéfe ,  een  der  oudfte  Kardinaalen ,  dien  men  meen- 
de Paus  te  zullen  worden;  maar  de  Koning  hadde  zynen. 

Jh.  Ga- 
Ufin. 
Hift. 

Lanarii 
comp. 
Hijl.p. 

M- ü.de 
Clerk 
lotm.der 
Hertog. 

's  Vaders  Erfvolger,  hy  overleedt  1694.    Zyn  zoon  Fran- 
cifcus Farxéje,  1678  geboren,  is,  of  was  Hertog,  en  in  den 
Italiaanfchen  oorlog  gewikkelt  aan  de  zyde  van  Vrankryk, 
tegen  den  Keizer  en  zyne  Bondtgenooten.    Paus  Paulus  de  jj^^ 
III.  O  ver-Grootvader  van  Alexander,  daar  wy  hier  met  j-^^^ 
lof  van  fpreeken ,  leefde  noch  toen  hy  ter  wereldt  quam,  oelafi». 
voorzei  van  hem,  dat  hy  noch  een  groot  krygsman  zou  wor- pan,^ï, 
den;  hy  heeft  dien  naam  ook  verdient,  en  voert  hem  met  pjyd 
roem  in  zyn  graf.    Zyne  Gemalinne  was  Maria  ,  oudtfte  ibid. 
dochter  van  Don  Eduard,  jongften  zoon  van  Don  Johan,  idem 

Koning  van  Portugal;  hy  trouwde  haar  in  't  jaar  ifóf.  te  ibld. 
Brujfel,  ten  tyde  dat  zyne  Moeder  MargarcthaGoMv emaw-  foL  341. 
te  wegens  Spanjen  over  de  Nederlanden  was.    Koning  Phi-  344- 
Ups  had  hem  te  danken  dat  de  Provintièn  Henegouwe  en 

Artois ,  de  Steden  RyJ/el ,  Douay  ,  en  Orchicrs  weder  on- ^^^''^^ , 
der  zyn  gebiedt  quamen:  dat  door  zyn  beleidt  het  Staten  f"^- 
leger  by  Gemblours  geflagen  wierd.    Onder  zyne  verove- 

ringen, in  deze  landen  voor  Spanjen,  worden  ̂ ete\t Maas-  *^ tricht  ,  Doornik  ,    Oudenaarden  ,    Duynkerken  ,  Niewpoort  , 

Antwerpen ,  De  Graaf,  Venlo ,  en  Sluis.  Hy  was  hoogmoe-  ' 

dig,  maar  te  gelyk  beleeft  genoeg,  miltdadig,  wel  ge-  ̂ '  ^'^'^ went,  en  gewoon  om  met  zyne  Soldaaten  arbeidt,  en  j^iutholf 
moeijelykheden  door  de  ftaan,  daar  by  aandachtig  in  zy-  ̂ ^^f 
nen  Godtsdienft.    Zyn  lyk  wierd  in  eene  maale  gepakt,  xoon. 
en  te  poft  heimelyk  naar  Parma  gevoert.    Zyne  uitvaart  cnz..pag, 
wierd  te  BruJJel  zeer  heerlyk  gehouden;  desgelyks  in  ver-  688. 
fcheide  fteden  van  Italiën,  inzonderheit  te  Romen,  den  3  Gelafin. 

April  I5'93.    Daar  wierd  hem  ook  door  den  Raadt  en  't  Hijlor. 
volk,  als  daar  geboren,  een  marmer  Praalbeeldt  opgerecht,  f<i^.44i. 
met  een  opfchrift,  tot  zynen  zonderlingen  roem  en  lof: 
daar  nevens  een  Tafereel  van  zeer  fchoonen  fteen,  daar 

in  't  Latyn  het  volgende  op  gehouwen  ftont,  dat  vertaalt 
dus  luidt:  ,, Alexander  Farnesius,  zoonvan 0&.2.\ins,  J.Tahr. 
„  Hertog.van  Parma  en  Placenza,  den  ƒ//.  i^oor  Philips , /Co-  geneal. 

„  ning  van  Spanjen,  aangejlelt,  om  te  Gouverneeren  de  Neder-  P''- „  landtfche  Provintièn ,  die  gehoorzaamheit  weigerden.    Heeft  Mi-^^i- 
„  de  zeer  Jlerke  Stadt  Maastricht  met  gevjelt  ingenomen:  den  ̂ if' 
,,  FranfchenVAxon,OverJlen  zyner  tegenpartse ,  in  ecnenVeldt- 
,,  Jlaz^  overwonnen;  Duynkerken,  Gent,  Érugge,  Yperen ,  ̂̂ ^^V ̂ ' 
,,  Dendermonde  ,  Bruflcl  ,  Sluys  ,  en  veel  meer  Neder- 
„  landtfche  Steden  geweltdadtg  verovert  ,  of  tot  overgave  ge-  i^fjff^ 
,,  dwongen:  Antwerpen,  voor  menfchelyke  kracht  onwinbaar,  Q^lafln. 
11  gelegen  op  de  rivier  de  Schelde,  rondom  met  groote  werken 
„  magtig  bezet,  mojl  zich  aan  hem  overgeeven.    Nuys,  van  f^-, 
„  hem  vermeejlert ,  heeft  hy  den  Aertsbijjchop  van  Keulen  wc~ 
„  dergelevert.    Alle  de  Nederlanders  ,  woonende  op  het  vajle 
„  landt,  herbragt  onder  de  gehoorzaamheit  van  Koning  Philip- 
„  pus,  en  dc  H.  Roomfche  Kerke.  Om  deze  en  andere  zyne 
„  dappere  daaden,  is  hy  van  den  Roomfchen  Raadt  en  het 
„  Volk  vsTcert  met  den  Tttcl  van  Oppcrjhn  Imperator; 

„(Veldt- 
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„  (  Vcldthccr  )  als  waardig  de  Triumplic  der  ütidc  Romei»e» ; 
die  hy ,  S.00  hy  te  niet  te  hoven  heeft  gedaan ,  te»  niinJleK  is 

tm.van  gek^ geiveeft.  Onder  vcele  anderen  is  deie  oïxlq  Alexan- 

de'r  al  mede  eenigzins  een  voorbeeldt  van  den  verandcr- lyken  Staat  der  Vorftelyke  gunltelingen  gewceft.  In  het 
cerll  hadde  Koning  Philips  zyne  genegcntheit  zoo  op  hem 
gezet,  dat  de  Hovelingen  zich  daar  over  Ichaamden  ,  en 
'ervan  walgden:  een  van  hen  lei  eenen  brief  in  de  ko- 
ningklyke  kamer  neder,  met  oplchrift:  Ja»  zyne  Koningk- 
lyke  Caiholyke  Majejleit ,  nu  in  dieuji  va»  de»  Hertog  van  Par- 
ma.  Op  eenen  tydt,  nevens  Koning  Philip  wandelende, 
ftruikelde  hy  over  eenen  (leen  ,  in  't  vallen  fchiet  zync 
Majelieits  hofnar  dit  uit;  „Zie  wel  toe;  want  zoo  gy  een- 
„  maal  op  uw  neus  komt  te  vallen,  gy  zult  zoo  ligt  niet 

„  weer  opllaan.  Philips  ïei'er  op:  „  Indien  hy  valt,wil- 
„  Icn  wy  beide  vallen;  op  dat  d'een  den  anderen  weder 

„  ophelpe. FAV  OLIUS,(HUGO)  is  een  Theologant  geweeft 
van  Middelburg  geboortig;  maar  heeft  in  //rfZ/V»  gcleeft, 

*  en  een  boek  gefchreven  van  inhoudt ;  hoe  Godt  met  de  Pro- 
phete» gefproke»  heeft.  Hy  wierd  in  zynen  tydt  voor  een 

voornaam  Godtgeleerde  gehouden.  Wy  vinden  noch  zy- 
nen geboorten-  noch  zynen  Üerfdag. 

FEENWOLDE,  of  V  E  E  N  WO  LD  E  ,  een 

Dorp  in  de  FrieJJche  Grietenije  Da»tuy»i:deel ,  onder  't  quar- 
tier  OoJIergoo;  het  heeft  dien  naam  van  de  aldaar  leggende 
Veenlanden  bekomen.  Daar  (laat  een  oudt  Stins  ,  of 

Stcenhuis,  by  ,  weleer  geweell  de  lullhof  des  Abts  van  't 
zeer  vermaarde  en  ryke  Klooller  Klaarkamp. 
FELDWIRTH,  is  geweell  een  zeer  oudtKlooder  der 

Benediftynen  'm  fivelingo ;  waar  van  de  Overfte  al  in  de twaalfde  eeuwe  den  titel  van  Abt  heeft  gehadt.  Die  van 

M'.r.n.  IVeriim  maaken'er  dikwyls  gewag  van.  De  Heeren  Mei- 
M  53-  jers  bezitten  nu  de  plaats  met  den  naam  van  FELWERT 

en  (JDlöehlOOfieC.  Het  legt  vierdehalf  gemeene  Duitfche 
mylen  van  Groningen^  naar  het  zuidooden. 
FELU  A,  een  oude  Landtflreek  der  Auchen.,  die  men 

naderhandt  vindt  verdeelt  geweed  te  zyn  in  drie  kkinde- 
re,  namentlyk,  Huitingoia.,  Flehita.,  en  Felua.  De  eerde 
fchynt  de  benaming  gekregen  te  hebben  van  de  /iuche», 

de  tweede  van  het  P'liemeer  (Flevo)  de  derde  van  die  bei- 
de. FELUA,  (van  welk  woordts  beteekenls,  en  eenige 
kleine  verandering,  nu  al  boven  gefproken  is)  legt  geheel 
befloten  tufTchen  den  Rhy»  ,  de  Drufiaanfche  Grift  ̂   en  het 
Vliemeer  (Lacus  Flevo)  wanneer  men  een  linie  trekt  tot 
aan  den  oorfprong  van  het  riviertje  de  jDobe/  of  de  »ïE>?cD- 
hC-  Het  is  rondtom  van  buiten  bezet  met  vette  klei-ak- 
keren;  van  binnen  heeft  het  meed  dorre  zanden, of  wate- 

rige moeren.  Weleer  is  het  ook  meer  vol  bo(rchen  ge- 
weed,  dan  nu  ter  tydt.  Graaf  Rtitger  heeft  de  hofdeé  Lo- 
na^  met  de  gehuchten  tot  dat  gerecht  behoorende,  in  het 
jaar  838.  opgedraagen  zznAlfricus .,oi  y^/fr/^/ax ,  Bi(rchop  van 
Utrecht.  Keheï  Hendrik  de  III.  heeh  noch  meer  andere  goe- 

deren binnen  de  paaien  dezer  landtftreeke  in  hetjaar  1046. 
aan  Bernoldus  gegeeven.  Kehei  Hendrik  de  IV.  weer  andere 
in  den  jaare  1077.  Doch  uit  de  Krooning  van  Keizer  Hen- 

drik den  V I-  van  het  jaar  1196.  of  liever  1 195-.  blykt  ,dat  de 
Hertogen  van  Lotharingen of  Brabant.,  het  recht  van  Sou- 
verainiteit  gehadt  hebben  over  de  gcheele  landtdreeke; 
welk  recht  zy  wéér  overgedraagen  hebben  aan  de  Gelder- 
fchen.  Vervolgens  zyn  de  oorlogen  tuffchen  deze  en  de 
Bilfchoppen  bygeIegt,op  deze  voorwaarde,  dat  deBürchop 
het  Leen  des  Graaffchaps  Felua  zou  ontfangen  van  den 
Keizer  ,  en  de  Hertog  van  Brabant  van  den  Bi(rchop. 
Welk  recht  de  Brabander  wederom  overgedraagen  heeft 
aan  de  Vordcn  van  Getderlandt ^  waar  mede  het  noch  he- 

dendaags vereenigt  is,  zonder  eenige  verbinteni(re  van  leen- 
recht. 
FELVIDA,  hoven  Arnhem ,  word.  in  den  Giftbrief  van 

Keizer  Lotharius  den  II.  van  het  jaar  11 34.  getelt  onder 
andere  giften,  die  de  Grave  van  Zutphen  het  Klooder  van 

hif.T.n.  Elten  gefchonken  heeft.    Hedendaags  wordt  het  ©clp  ge- 
54-   naamt,  leggende  een  halve  gemeene  Duitfche  myl  van 

Arnhem. 
FE  NE,  fchynt  geweed  te  zyn  een  Parochie,  of  ten 

minden  een  Kapél  in  de  Veenlanden  van  FiveHngo  ,  waar 
omtrent  de  gravers  woonden  ,  die  brandtdoffe  leverden 
aan  de  Klooders.  Maar  nadat  deze  geheel  uitgegraaven 
waren ,  volgt  het  van  zeiven  dat  het  eene  eenzaame  verlaate 
plaats  geworden  is;  en  by  gevolg  het  Kerkje  zelf,  het  welk 
de  Abten  aan  de  voorzorge  van  een  Diaken  weleer  opge- 

draagen hebben.  jE%o  verhaalt  dat  de  Diaken  \inFene,  met 
name  Falkward,  in  het  jaar  1227.  doodtgeflagen  is,  en  dat 
om  deze, en  andere  moorden  van  Priederen ,  die  vanJFive- 
lingo  in  den  ban  zyn  gedaan.  De  verlaate  plaats  behoudt 
hedendaags  noch  den  naam  van  <ö5aarüecn/  hoewel  dezel- 

ve al  voor  lange  van  veendode  ontledigt  is  gewee(t,  leg- 
gende ten  noorden  van  ̂ apmcec. 

FERDINANDO  ALVARES  DE  TOLEDO, 
Hertog  van /^/ï'-*,  o£Alba:  hy  heeft  Keizer  KareJ  den  V. 
ea  fladerhant  zyueu  zoon  Koning  Philips  gtootc  krygs- 
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dienden  gedaan.  In  Kareis  oorlogen  tegen  deProtederen- 
dc  Vordcn  v;in  üuitflhlandt ,ho]p  hy  hem  niet  alleen  vech- 

ten, maar  porde  hem  ook  aan  tot  verfcheide  wreede  han- 
delingen.    Toen  de  Keurvorjï  Hertog  Ja»  Frederik  va» 

Saxen.,  15-47.  «len  (lag  tegen  het  heir  y^n Karei  verloor,  eii 
gevangen  bleef,  bragt  Duc  d'Alba  hem  voor  den  Keizer ^ 
en  ried  zyne  Majedeit  hem  terdont  te  doen  onthoofden : 
hy  zou  ook  ylings  dien  weg  gegaan  hebben  ,  indien  de 
Keurvorji  van  Brandenburg  niet  met  eene  ernllige  en  na- 
drukkelykevoorbeede  tu(Ichen  beiden  gekomen  ware.  Na  ̂ rouw. 
dat  de  gemelde  Keizer  zynen  zoon  Philips  Koning  van  chron. 
Napels  gemaakt  haddc  ,  zondt  hy  den  Hertog  van  Alba.,  M^igi 
als  Kapitein  Generaal ,  naar  Italien.    Hy  vergaderde  een  -^'""'^ 
inagtig  Leger  in  Piemont ,  onizelte  Velma  door  de  Fran-  f^^'"" 
Ichen  belegert  ,  en  quam  \oox  S.  Jakob;  maar  hy  wierd,  '*^''»  i- met  groote  fchade  en  fchande,  door  de  teMde  Franfihcn 
gedwongen  deze  plaats  te  verlaaten;  die  daar  boven  Vol-  pK' 
pium  -weêr  veroverden.   Philips,  door  afdandt  van  Karei,  ̂ ^'^ Koning  van  Spanjen,  en  Heer  der  Nederlanden  geworden ; 
daar  by  Paulus  de  IV.  van  't  huis  Caraffa,  tot  Paus  verhe-  roliv 
ven,  (wiens  Gedacht  voorheen  door  Keizer  iCW  uit  Na-  p^g  ja, 
pels  verdreven  en  gebannen  was  geweed)  nam  de  Paus  oiei  d 
voor  dien  hoon  op  des  Keizers  zoon  te  wreeken,  en  te-  xic.ds 
gen  hem  te  oorloogen.    Hy  zocht  allerlei  oorzaaken  ten  regn. 
dien  einde  op  ,  gaf  zynen  neef.  Don  Antonio  Caraffo ,  het  tiijf.in 
Graaffchap  Bagno,  met  den  Titel  van  Mar^uis  van  Mira-  Carol.V 
belli,  om  dat  hy  wid  dat  Koning  Philips  daar  door  zou 
ontwaaken ,  het  recht  van  Marcus  Antonius  Colomna  be- 
fchermen,  en  dus  in  oorlog  raaken.    Philips  fchreef'er 
over  aan  Paus  Paulus,  die  hem  een  fpytig  antwoordt  met 
kleenachtinge  toezondt.   Dieshalven  beval  hy  Ducd'Alva 
een  derk  Heir  te  verzamelen,  naar  Italiën  te  trekken,  de 
plaatzen  daar  omtrent,  die  hy  kon,  inneemen;  zelfs  ook 
Romen,  indien  hy  't  magti'j  kon  worden.    In  't  korte  ver- overde hy  Ponte  Corni  ,  Prafelone  ,  Tivoli ,  Anagni ,  OJlia^ 
enz.  en  zyne  ruitery  droopte  tot  voor  de  poorten  van 
Romen;   welke  Stadthy,  indien  hy  't  had  willen  doen, 
ligt  had  konnen  inneemen  :  maar  hy  hadde  liever  den  Paus 
den  Vrede  aan  te  bieden,  die  hem  echter  geweigert  wierd. 
Middelerwyle  had  de  Pans  den  Koning  van  Vrankryk  op- 

gemaakt,  en  aan  zyne  handt  gekregen,  om  Italièn  \n  te 
trekken,  den  Paus  te  ontzetten  ,  met  verdere  gedachten 
om  Napels  met  eenen  te  winnen.   Dus  quamen  al  eenige 
Franfchen  derwaarts  afzakken  ,  terwyle  de  Koning  zich 
verder  ter  hulpe  van  den  Paus  klaar  maakte:  maar  onder- 
tulfchen  had  de  Paus  al  hulpe  van  eenige  Italiaanfche 

Vorden  bekomen;  daar  hy  Duc  d" Aha ,  die  zich  van  zyn 
voordeel  tegen  den  Paus  niet  hadde  willen  dienen  ,  zoo- 

danig door  benauwde  ,  dat  hy  genoodtzaakt  wierd  een 
ftildant  van  veertig  dagen  te  verzoeken.   Binnen  het  ver- 

loop van  dien  tydt  dankte  hy  zyn  volk  af,  en  vertrok 
weer  naar  Napels:  daar  op  hernam  de  Paus  met  gemak  aX 
het  verloorene.    Indien  Aha  op  Romen  los  hadde  willen 
gaan  ,  hy  zou  de  Stadt  zonder  moeite  verovert  hebben : 
doch  zyne  Roomfih-Catholyke  devotie  verhinderde  hem  die 
glorie,  en  zynen  Meeder  dat  voordeel.  Eenigen  evenwel 
meenen  dat  hy  daar  omtrent  eenigen  heimelyken  lad  van 
Philips  moet  gehadt  hebben.  Toen  de  Nederlanders  zich  te-  ̂ /^„/j 
gen  Koning  Philips  hadden  begonnen  op  te  dellen  ,  we- 
gens  de  verbreekinge  hunner  privilegiën ,  vervolgingen  om  Uvenv 
de  Religie,  invoeringe  van  de  Spaanfche  Inquifitte ,  gaf  de  [(arel 
LandtvoogdefTe  Margaretha  den  raadt,  dat  zyne  Majedeit  den  V. 
perfoonlyk  in  deNederlande-a,  en  alleen  met  weinig  volk,  fol.xu 
zou  koomen :  vermits  zyne  tegenwoordigheit  vertrouwt  zij. 
wierd, zeer  ligtdeontdelde  gemoederen  te  zullen  konnen  114. 

neerzetten,  en  het  ontroerde  dillen.    M.?^^ix  Duc  d*  Aha,  Vlim. 
in  Spanjen  hy  Philips,  blies  hem  wat  anders  in.  Men  mod,  ̂'J^""' 
zeide  hy,  by  deze  gelegentheit,  de  Nederlanders  berooven  •^'"'M van  alle  hunne  groote  Privilegiën,  zoo  nadeelig  voor  de 

authoriteit  en  fouveraine  vrye  magt  van  zyne  Majejleit;  ̂ '7* 
en  mod  hy  die  niet  laaten  voorby  gaan  :  nu  hadde  hy  kans  -y'^' 
om  door  gewelt  zich  een  onverbonden  Heer  van  hen  te  maa-  ' 
ken,  en  hun 't  juk  op  den  hals  te  leggen  ; en desgelyks  re- 

den, om  deze  wederfpannelingen zulker  wyze  te  draften, 
dat  andere  zyne  onderdanen,  in  zyne  Ryken  en  Landen, 
zich  daar  aan  fpiegelen,en  van  ongehoorzaamheit  aan  zyne 
beveelen  voortaan  wachten  mogten.    Zyn  voorgaande 
toegeeven  aan  de  Nederlanders  had  nergens  anders  toe  ge- 
dient,  dan  om  hunne  hartnekkigheit  te  dyven.   Het  ver- 

trek des  Kardinaals  van  Granvelle,  en  het  verder  afzyn  der 
vreemde  bezettingen,  hun  vergunt,  maakte  hen  maar  te 
douter,  om  noch  baldadiger  verzoeken  te  doen  ,  en  het 
Landtbedier  met  pafquillen,  de  Religie  met  godtloosheden 
aan  te  taden.  Indien  men  hen  ongedraft  liet  ,  zou  hun 
trotfe  moedt  noch  hooger  ryzen :  zachtheit  wierd  gemeen- 
lyk  voor  een  teken  van  onmagt  en  van  vreeze  gehouden : 
drengheit  betaamde  de  Grootheit ,  en  gerechtigheit  den 
Vorden.   De  hoon  zyne  Majejleit  aangedaan  ,  de  gruwe- 

len tegen  de  Roomfch-Catholyke  religie  gepleegt  ,  konden 
niet  dreng  genoeg  gewroken  worden.    Antonius  Perenot,  jl. 
Kardinaal  van  Granvelle,  op  de  Nederlanden  verbittert,  ftyf-  G^uinta- 
de  dezen  raadt  met  kracht ,  tegen  het  voorzichiigef  gevoe-  m  Hijl 

jen 
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H!fl).&  len  viLn  Ruy  Gomes  ̂   die  ïachter  middelen  aanprees,  om 
Sf/?./».  de  ontftelde  gemoederen  niet  geheel  tot  wanhoopc  en 
1  r?.  fchadelyke  uitwerkingen  te  verrukken.  Philips  keurde  de  re- 
Pufind.  denen  van  Alba  en  Granvelle,  met  zynen  aart,  llaatzuciit, 
nt.  enz.,  Roomfch-Catholyken  y  ver  overeen  komende  ,  voor  beft  : 
>a^.,+6o.  ftelde  Duc  d' Alba  voor  algemeen  Veldtheer  over  het 

^j^.'lj  Krygsvolk  alreedts  in  de  Nederlanden  ,  of  derwaarts  met 
Medaili.  ̂ gj^  gaan.    Duc  d' Alba  vertrok  uit  Spanjen.,  quam 
Hifior.       Genua.,  monrterde  daar  ïyn  Leger, dat  hy  9000  te  voet, 

S*    behalven  ruim  1200  te  paerdt  bevondt.    De  Gouvernante 
fchreef  wel  aan  hem  en  den  Koning ;  dat  zy  het  Laiidt 
onder  de  knie  had  ,  en  alles  in  vrede  en  buiten  vreeze 

\yas;dat  d'oproerigen,ofgevlucht,ofgedoodt,of  in  hech- 
tenifle  waren,  en  te  gelyk  de  Steden  genoegzaam  verzee- 
kert.  Dat  dieshalven  Albaas  komfte  met  Spaanfihen  niet  al- 

leen onnoodig,  maar  zelf  te  beduchten  was;  dewyle  zy 
belooft  hadde  dat  geene  Spaanfchen  meer  in  het  landt  zou- 

den komen,  en  dat  daar  op  d'Adel ,  het  Volk  ,  inzon- 
derheit  de  Roomfch-Caiholyken ,nkt  alleen  geftilt,maar  ook 
met  yver  aangemoedigt  waren, om  den  Koning  met  goedt 

en  bloet  te  dienen,  en  byte  fpringen :  doch  datd'aankomfte 
\zn  üuc  d'' Alba  metdc Spaanjche  magt,  tegens  haare  plechte- 
lyke  toezegginge,  oorzaak  van  niew  onheil  en  niewe  op- 
fchuddmge  zou  konnen  zyn:  dat  het  derhalven  beft  ware 
ïyn  leger  weer  naar  Spanjen  te  wenden  ,  om  hier  de  her- 

P.C.B.  ftelde  ruft  te  behouden.  Maar  't  vv^as  te  vergeefs, en  hetop- 
Hoofi.    2et  beraamt,  om,  onder  fchyn  van  de  Rebellen  te  ftillen,cie 
Meiir.   f^rye  Nederlanden  onder  flavernije  te  brengen,  enalzoo, 
Ell.di         verbreekingc  der  privilegiën,  daar  den  ftoel  des  oor- 
u"^'     log^      planten,  en  zich  tot  een  voiftrekt  Afo^^^rc^  over 
H.Grot.  dezelve  te  maaken.ToenZJw  d'Alva  tcThionville  aangeko- 

men was,  lieten  zich  Berlatmont  en  Nuircavmes  aldaar  vin- 
den, als  gezanten  van  de LandtvoogdelTeyi'/^ïrf^rf/^a,  zoo 

om  hem  te  verwelkomen,  als  om  zynen  laft  te  zien  ope- 
nen.   Hy  toonde  dien,  en  dat  daar  in  zyn  perfoon  alleen 

alles  toevertrouwt  was,  met  eene  onbepaalde  magt  in  de 
zaaken  des  oorlogs.    De  Hertoginne  van  Parma  bleef 
quanswys  de  Sraatregeeringe  aanbevolen;  maar  zoo  eng 
en  ingetrokken,  dat,  ingeval  van  twyfelachtigheit  over 
zaaken  van  Militie  of  Politie,  de  verklaringe  daar  van 

izn  Duc  d^Alva  zouen  moft  ftaan,  ook  alles  'c  zyner  ken- 
nifle  komen  dat  in  't  ftuk  van  Religie  misdreven  was ; 
met  volle  magt  van  ftrafte  of  vergiffenis.    In  Brabandt  ge- 

komen, en  te  BruJJel  onthaalt  ,  begon  het  bloedig  toneel 
geopent  te  worden.    Zyn  baftaardtzoon  ,  Don  Fernando , 
had  het  gebiedt  over  de  Ruytery  :   Chiapin  Fitelli  was 
Veldt-Maarfchalk  :  Gabnèl Serbelkn  Gïoolmce^ier  van  de 

Artillery:  noch  hadde  hy  by  zich  Romero.,  Mondragon ^San-^ 
the  d'  Avila,  Ferdugo.,  en  meer  andere  Hooftmannen  van 
grooten  naame.   Ylings  wierden  dc  Steden  met  Spaanfche\ 

Soldaaten  bezet,  en  de  Graven  \an  Egmondt  cn  Hoorn,' 
nevens  meer  andere  voornaame  perfoonen,  gevangen. 

Htofi     Prins  I1'tlle-m  de  I.  van  Oranje  ,  Gouverneur  van  Hollandt, 
~oi.  151.  enz.  zyne  aankomfte  vernomen  hebbende, en  lont  ruikeu- 

de,  hadde  zich  by  tydts  naar  Duitfihlandt  begeeven ;  des- 
'y^'     gelyks  zommige  anderen  van  naanie.    Antonius  Perenot, 
'o"""*  Kardinaal  van  Granvelle,  was  toen  te  Romen;  aldaar  ver- 
°  •  i^'  ftaande  dat  Z^af  d^ Alba  in  de  Nederlanden  gekomen  was, 

en  de  Graven  van  Egmondt  en  Hoorn  gevangen,  vraagde; 

Vars. 

Jor  ïB  "^^'^  Zwyger  (meenende  Prins  IVUlem)  ook  hadden  } 

'ol.'^,  '  geantwoordt;  berftte  los:  Aan  hem  was  meer  ge  le- 
^n^Boeki^^        aan  alle  de  anderen.    Alzoo  Dhc  d^Alva  den  Vader 
fW.  127.  niet  had  konnen  bekomen  ,  zocht  hy  het  op  den  Zoon, 
1 18.     Philips ,  Gxzvc  \zn  Buur  en  ,  omtrent  13  jaaren  oudt;  hy 
ïtiot,   ligtte  hem,  tegens  recht  en  privilegie ,  uit  de  Akademie  van 
.'«f.  5.   Leuven,  daar  hy  ftudeerde,  en  liet  hem  naar  Spanjen  ver- 
j  o.  o-f.  voeren,  daar  hy  28  jaaren  in  gevangkeniffe  moft  blyven. 
■loeft    Op  andere  plaatzen  deed  hy  Edelen,  Burgemeefteren ,  en 
iWeW.  aanzienlyke  lieden  by  't  hooft  vatten:  dat  zoodanig  een 
i'^'fl"'-   fchrik  in  de  gemoederen  baarde  ,  dat  meer  dan  twintig 

'"3'  duizent  perfoonen  zich  uit  de  Nederlanden ,  in  der  yl ,  naar 
Engelandt,  Vrankryk,  Duitfchlandt ,  enz.  begaven.  Fluks 

"3'  wierd  van  Alba  een  Raadt  van  troublen  of  beroerten  ,  de Blcetraadt  genoemt  ,  aangeftelt.    De  Prefident  of  Voor- 

zitter was  "Johan  de  Fargas  ,  een  menfch  in  vinnigheit, bloetdorft,  en  wreedtheit  alle  anderen  overtreffende ;  ook 
ter  dier  oorzake  van  zyn  Rechterampt  niet  alleen  afgezet, 
maar  ook  gebannen ,  omdat  hy,  boven  zyne  andere  misda- 

den, een  noch  zeer  jong  dochterjen  ,  een  weeskindt  van 
dtm     zyn  bloetverwantfchap,godtloos  verkracht  hadde. Twaalf 
il.dt    anderen  waren  hem  in  déezcn  bloetraadt  toegevoegt, doch 
i?/»/.   van  zoo  weinig  authoriteit  en  geflacht  ,  dat  zy  enkelyk 
«^^  139.  moften  toeftemmen  dat  Fargas  wilde  :  daar  na  teekende 

Duc    Alba,  op  zyn  voorftel,  alle  vonnifFen.  Deze  Fargas 
was 't  die  over  allen  dit  vonnis,  in  zyn  quaadt  Latyn, 

dus  uitfprak.    Ilixretici  fraxeruntTempla,  Boni  nihil  faxe- 
,,  runt  contra:  Ergo  deb ent  ornnes  patibulare  :  ZOO  veel  als. 
De  Ketters  hebben  de  "tempels  of  Kerken  gebroken  ,  de  Goeden 

:eyd      hebben  ""er  mets  tegen  gedaan  ;  daarom  moeten  zy  alle  hangen. 
Itdtrl.  't  Gebeurde  dat'er  onder  anderen  een  met  de  doodt  wierd 
^orlogtn  geftraft ,  doch  die  naderhandt  ganfch  onfchuldig  werd  bevon- 

s.    den  ;  zulks  hembekent  gemaakt ,  liet  hy  zich  \\ooitiv.  Heeft  hy 
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onmz.el  de  doodtgekeden ,  ̂tzaltot  -voordeel van  zyne  ziel  zyn.  In den  gedachten  bloetraadt  van  wierden  verklaart  Hoofl 
Crimen  Lejlv  majefiatis  ,  tam  Divina:  quam  hum an cc ,  begaan  ƒ<>/.  103. 
te  hebben ;  „  de  inleeveraars  en  toeftemmers  van  alle  re- 
„  queften  tegen  de  niewe  Biffchoppen ,  en  Inquifitie ;  die  de 
„  Predikatiën  toegelaaten  hadden,  het  zy  door  wat  noodts- 
„  of  tydts  gelegentheit  zulks  gefchiedt  mogte  zyn;  ook 
„  die  ze  niet  iriet  alle  magt  gewcert  hadden:  die  dc  kcrk- 
,,  plonderingcn  en  het  aanbieden  van  het  requcft  der  Ede- 
„  len  niet  hadden  belet,  't  zy  door  oogluikinge ,  vcr- 
„  baaftheit,  of  vreeze:  die  zeggen  wilden,  of  durfden, dat 
„  deze  Rechtbank  van  den  Bloetraadt  zich  fchikken  moft 
„  naar  de  Handtveften  èn  Privilegiën  des  landts,  die  doch 
„  oorzaak  waren  van  al't  quaadt.  Volgens  deze  uitlegginge  y^^^^, 
of  verklaringe,  was 'er  byna  niemant  in  dQ  Nederlanden ,  r^i, 
hot  Roomfch-Catholyk  hy,of  zy,  ook  zyn  mogte,  die 'er  niet 
fchuldig  aan  was  ;  wiens  hooft  niet  yder  oogenblik  in 
gevaar  ftont,  om  over  den  kling  te  fpringen  :  want  niet 
alleen  wierden  hier  gedoemt  die  iets  gedaan  hadden  ;  maar 
zelfs  die  hadden  moeten  lyden  dat  het  gedaan  wierd, en  zy 
niet  konden  beletten.  Wierd  iemant  ftechts  befchuldigt ,  zoo 
was  hy  veroordeelt  en  't  leven  quyt :  vermits 'er  geen  beroep 
op  hooger  vierfchaar  \ie\.P.C.  Hooft  fpreekt'er  aldus  van: 
„  Wien,in  alle  geweften,  waggelde  het  hooft  op  den  hal- 
„  ze  niet,  daar  men  dus  eenen  voet  van  recht  en  rechts- 

„  vorderinge  volgde.^  daar  zaaken  van  't  uiterfte  belang, 
„  zonder  aanfchouw  van  plaats  of  hoven,  daar  zy  onder 
„  gevallen  waren,  zonder  uitvlucht  tot  beroep  van  hoo- 
„  ̂ cr  vierfchaar,  of  naarder  overzicht,  by  twee  of  drie 
„  Ichudden,  alle  naar  den  mondt  van  eenen  Fargas  zien- 
„  de,  gefloten  wierden ?  Het  gingk  daar  aan  eiken  kant 
„  op  een  vangen, en  fpannen  van  allerlei  ftant,  vanaller- 
„  lei  fexe,  van  allerlei  ouderdom.   De  galgen  hingen  ge- 
„  rift;  de  raden,  de  ftaken  ,  de  boomen  aan  dc  wegen 
„  ftonden  veriaaden  met  lyken,  geworgt,  onthooft,  ge- 
„  barndt  :  zoo  dat  de  menfchen,  in  de  lucht  tot  adem- 
,,  fcheppinge  gefchapen,  als  in  een  gemeen  graf  en  woo- 
„  ninge  der  overledenen  verkeerden.   Elke  dag  had  zyn 
„  deerlykheit,en  't  baffen  der  bloetklokke;  dat  met  den 
„  doodt  van  namaagen,den  eenen  van  zwager, den  ande- 
„  ren  van  vriendt  ,in  't  hart  klonk: aan  het  verbeurt  maa- 
,,  ken  der  goederen  was  geen  eynd,  enz.  Ondertuffchen 
merkten  de  Onroomfchen  daar  in  een  merkelyk  oordeel  van  ̂ f-Zf 

Godt  aan  :  dat  de  bittcrfte  Overheden  in  zommige  fteden,  i^'^l'^' 
die  op  't  allerftrengft  en  wreedft  tegen  de  hunne  gehan-  '"^S* delt  hadden,  (zelfs  ook  C Amjleldam)  befchuldigt  wierden 
van  al  te  flap  te  werke  gegaan  ,  en  niet  genoeg  gedaan 
te  hebben;  ook  daar  over  zelfs  voor  den  Bloetraadt  betrok- 

ken zyn.   De  Gouvernante  Margaretha ,  ziende  hoe  het'er 
toeging,  misnoegt  dat  zy  alleen  den  naam,  Alva  de  volle 
daadt  en  het  bewint  hadde,  beducht  voor  verder  onheil, 
en  in  vreeze  dat  die  Tyran  zyn  vuyl  wel  op  haar  mogte 
werpen,  indien  de  zaJcen  eenigzins  begonnen  te  verande- 

ren ,  verzocht  aan  Koning  Philips  ontflaginge  van  haar 
regentfchap;  dat  zy  licht  verkreeg.    Terftont  daar  op  liet 
hy  te  Antwerpen  een  Kafteel  bouwen  ,  tot  eenen  dwinger 
der  Stadt.    In  den  aanvang  van  het  jaar  lyóS.  daagde  hy 
Prins  IVillem,  nevens  veele  andere  uitgeweekene  Heeren, 
voor  hem  en  zynen  Bloetraadt  te  verfchynen.    Oranje  gaf 
tot  antwoordt;  hy  wilde  geerne  komen  om  rekenfchap 
van  zyne  getrouwe  dienften  te  geeven  ,  maar  niet  voor 
zulken  als  daar  zaten  ,  en  van  zynen  bloetraadt  waren  : 
wel  voor  zynen  wettigen  rechter,  enz.    In  Spanjen  wier- 

den alle  Nederlanders  (behalven  eenige  weinigen,  welkers 
naamen  Fargas  overgezonden  hadde )  door  de  Inquifitie  , 
voor  Ketters  verklaart,  of  voor  begunftigers  der  ketterije, 
en  alle  t'zamen  fchuldig  aan  Crimen  Ufo:  majejlatis ,  't  zy 
door  zelfs  toedoen  ,  of  dat  nagelaten  hadden  te  doen  dat 
zy  verplicht  waren.    Dit  vonnis  der  Inquifitie  keurde  Phi- 

lips voor  ̂ OQdx., tn  Alba  voerde  het  ftrenguit.  Zynedwing- 
landy  bragt  de  iVilde  Geuzen  voort :  waar  van 'er  veele,  van 
alles  berooft,  zich  in  de  boffchen  van  IVeJl-F laanderen  be- 

gaven; van  waar  zy  op  de  Papen  en  Monnikken  aanvie- 
len, en  hen  niet  alleen  pionderden, maar  ook  wel  zommi- 

gen  neus  en  oorenaffneeden,hen  houdende  voor  de  alarm- 
blazers tot  hun  verderf.    Duc  d''  Alva  zondt  krygsvolk  te-  Meteren 

gens  hen  uit ,  maar  met  weinig  voordeel ,  omdat  ze  niet  mderL 
veel  van  deze  wilde  Geuzen  wiften  te  haaien:  Hy  gaf  der-  U'tjlor. 
halven  plakaaten  uit,  om  aan  allen  kanten  wachters ,  ter  foï.  -^y. 
befcherminge  en  bewaringe  der  Geeftelyken ,  te  fte  11  en  ; -Woo/r 

alle  fchade  die  zy  leeden  na  dien  tydt  zou  van  de  ge-y^/.  170.' meenten, daar  zy  onder  behoorden,  vergoedt  moeten  wor- 
den.   Ondertuffchen  zocht  Prins  IVilkm  -van  Oranje  hul- 

pe  by  de  Dmtfche  Vorften,  om  de  zoo  zeer  verdrukte  Ne- 
derlanden te  konnen  by  ftaan.    Quam 'er  ook  in  met  een 

taamelyk  Heir  :  doch  vermits  Aha  zich  nergens  bloot 
gaf, alle  molens  deed  afbreeken,en  den  Prins  den  leeftogt 
affneedt,  moft  hy  weer  aftrekken.   Toen  dacht  Alba  het 
gewonnen  te  hebben;  en, nadat  hy  korts  te  voorenEgmont 
en  Hoorn  hadde  doen  onthoofden ,  voer  hy  voort  met 
tegen  de  Onroomfchen  te  woeden,  hen  te  vermoorden,  en  te 
verbranden;  doende,  om  hen  het  fprcekea  te  beletten. 

Pp  dtf 
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dc  tongc  tulTchcn  twee  yïers  Icliroevcn;  hen  decrlyk  pla- 
ccnJe  cn  bclpottendc  :  zoo  dat  op  v.cckcrcn  tydt  twee 
Monnikken,  by  deze  lydcndc  martelaars  v.ynde,  en  hen 
hoorendc Godt  in  hun  lyden  vcrheerlykcn, en  juichen,  te- 

gen den  anderen  zeiden;  Hoor',  hoe  zi'-'gc»ze !  zondente  ouk 
Voofi     ZL\l  xuillc»  eiiiHj/l-n?  Dhc  d'/iiva  ,  zich  volkomen  mecfter 
^•■Jerl.   waancnde  ,  cifchte  den  tic»Je»  Pe>!»i»i^,  den  iwnjtij^Jle» , 
mjïor.    cn  hor.aertjlen.    Den  tieridc»  voor  altydt  van  alle  waarcn , 
ftl,  iSj.  zoo  mecnigmaal  als  ze  verkocht  wicrdcn;  den  twifiiigjh-» 

voor  altydt  van  alle  onroerende  goederen  ,  zoo  dikmaals 
die  eenen  anderen  Heer  kregen:  den  huridcrtjïen  van  de 
■waarde  aller  goederen  in  alle  de  NecUrlandcn.    De  inge- 

zetenen boden  den  Hertog ,  tot  afkoop  van  den  ücriden 
penning,  eene  goede  fomme  geldts;  eiudelyk  twaalf  mi  1- 

Steydfol,  lioenen  ;  maar  te  vergeefs.    Geveinft  beloofde  yllva  aan 
p.         die  van  yirtois  en  Hcnegouive»  ,  zy  zouden  maar  Hechts 
Meier,   pro  furma  bewilligen  ,  om  de  andere  Provintiën  voor  te 
£#r.  erf.  gaan ,  hy  wilde  hen  dan  vrylaaten  ,  enz.   HollaKdt  volg- 

de ,   fchoon  /Imjlcldam  het  eenen  tydt  lang  tegcnhieldt. 
Maar  de  Staten  van  Utrecht  toonden  zich  ten  uiterlten 

ftantvallig  in  het  weigeren,  daar  over  hy  hen  hard  handel- 
de, zendende  hun  een  ganfch  regiment Soldaaten  toe;  die 

de  ingezetenen  ter  weeke  2400  guldens  afdwongen  ,  vee- 
Ie  moedtwilligheden  bedreven  ,  en  zoo  wel  Geeftelyken 
als  Wereldtlyken  tergden.    Andere  Provintiën  volgden 
Utrechts  voorbeeldt,  zelfs  met  herroepinge  van  't  gecne  zy 
Duc  d^ Aha  alreeds  toegezegt  hadden  :  want  de  belofte 
was  onder  voorwaarde  ;  Indien  alle  de  Layidtjlhappen  zouden 

Hooft     bevjiWgen.,  dat  die  van  Utrecht  niet  wilden  doen;  die  ook 
.  Kedérl.   daarom,  op  Alvaas  berecht  aan  den  Koning,  van  hem  ge- 
hifior.    doemt  wierden,  zoo  wel  geertelyken  als  wereltlyken ,  van 
fol.  109.  alle  hunne  privilegiën  vervallen  te  zyn  :  Boven  dien  zou  de 
Reyd      StzdlUtrecht  verwoeft,  en  tot  een  Dorp  gemaakt  worden. 
Nederl.   WTy  hebben  gezegt  dat  anderen  't  voorbeeldt  van  Utrecht 
Oorlogen  volgden,  en  dat  ging  zelfs  zoo  verre,  dat,  om  den  tienden 
fol.  10.   penning  niet  te  betaalen,de  bakkers  niet  bakken, de  brou- 

wers niet  brouwen  wilden,  enz.    Duc  d' Aha,  om  fchrik 
te  maaken  ,  deed  te  BruJJ'el  eenigen  van  de  voornaamfte burgers  op  eenen  nacht  by  den  kop  vatten,  met  ordre  om 

hen  in  hunne  huisdeuren  op  te  hangen :  en  't  zou  ook  ge- 
fchiedt  zyn,  indien  Godt  de  Heer  niet  zeer  fchielyk  en 
wonderbaar  wat  anders  hadde  uitgewerkt  ,    mee  het 
onverwacht  inneemen  van  den  Briel  door  de  Watergeu- 

zen:, zie  BRIEL.  Het  ontftelde/^/Z'^ï  zoodanig,  dat  hy  van 
dat  voorneemen  afltont,  vreezende  voor  wat  ergers.  Dit 

viel  in 't  jaar  ifyi.  voor.    Franc  Lanarms  Ipreekt'er  dus 
van.    „  De  Staten  der  Nederlanden  waren  bezwaarlyk 

,,  daar  toe  te  brengen,  dat  zy  'm  den  hondertjlen  penningk „  bewilligden  :  de  andere  van  Ahaas  begeerde  fchattin- 
ge  wildenze  geenzins  op  zich  neemen.    Het  is  zeker 

„  dat  deze  fchattinge  jdie/i'/^rt  onderftont  met  gewelt  door 
te  dry  ven  ,  eene  der  voornaamlle  oorzaaken,  of  ten 

„  minikn  aanleidinge  tot  den  Nederlandtjchen  Oorlog  is 
„  geweeft.    En  wederom;  „Alhoewel  de  Nedcrlandtfche 
„  Steden  tegen  Ahaas  voorneemen,  van  den  tienden  en 
„  tvjtntigflen  penning,  protelleerden ,  voorwendende  hunne 
„  privilegiën  en  andere  dingen,  bleef  echter  de  Hertog  by 
„  zyn  opzet  ,   en   beval   met  den   aanvang  des  jaars 
,,  1572.  zynen  wille  met  allen  ernft  uit  te  voeren.  Na  het 
inneemen  van  den  Briel,  vielen  deeze  en  geene  groote  en 
andere  fteden  van  Duc  d'Alva  af,  en  den  Prins  van  Oran- 
jen  toe;  zie  op  WILLEM  DÉN  I,  enz.    In  den  aan- 

£«/-.  c^f.  vang  wierd  de  kryg  met  wiffelbaar  geluk  gevoert;  veele 
Nederlandtfihe  Steden,  weêr  onder  ''t  Spaanfih  gewelt  ko- mende, moften  elendige  mishandelingen  en  moorderijcn 
uitftaan.    Haaft  daar  na  echter  begon  des  PrinlFen  zaak 
een  ander  aanzien  te  krygen,  en  Ahaas  te  verergeren;  hy 
\reefde  en  voorzag  ook  noch  meer  onheil.  Dieswegen 
verzocht  hy  by  den  Koning  van  zyn  Gouvernement  ontlla- 
gen  te  zyn,  dat  hy  vcrworf;  begaf  zich  daar  op  naar  Span- 
jen  in  December,  in  't  jaar  if74.  latende  de  Nedcrlandtfche 
Provintiën  ,  die  hy  in  eene  genoegzaame  ruft  gevonden 
hadde  ,  vol  onruft  ,  in  eenen  elendigen  ftaat  ,  en  v.cer 
bedorven^    Op  zynen  togt  van  daar  naar  Spanjen  ,  quam 
hy  op  de  grenzen  van  Dmtfchlandt,  by  Grave  Lodewyk  van 
Koning jle  in ,   daar  hy  zyne  nachtrui!  nam:  dees  Grave 
Lodewyk  was  de  moeders  broeder  van  Prins  IVtllem  den  I. 
hy  hadde  met  hem  aan  het  Hof  van  Keizer  Karei  kenniffe 
gehouden :  onder  andere  redenen,  roemde  hy  tegens  den 
geineiden  Grave;  Dat  hy,  geduurende  de  zeven  jaaren  zyns 
gouvernements ,  alleen  door  Beuls  handen  1 8000  Ketters  en  Re- 

bellen hadde  doen  ombrengen ,  behahen  die     leven  in  den  oorlog 
fol.  34 1.  i;eri(jYen  hadden , of  die  in  veroveringen  van  Steden  en^t  ver  moor 
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dender  burgeren , enz.  omgekomen  vu  ar  en :  doch  die  waren  ontel- 
•  baar.    Evenwel  dorft  /argas ,  voormaals  meer  eemeldt. 

Veer(7c  ̂ '^         Duc  d' Aha  te  gelyk  naar  Spanjen  vertro'k,  noch "wel  zeggen;  dat  de  Nederlanden  door  malle  barmhartig- Hooft     heit  verloren  gingen.    Toen  d'oorlog  in  Nederlandt  eerü. 
)ol.  341.  begon,  was  Duc  d" Aha  zoo  bioetgierig,  dat  hy  in  gevech- ten niemant  quartier  wilde  geeven  ;  maar  alles  liet  ver- 

irioorden  ,  hangen,  verdrinken,  enz.  Evenwel,  nadat 
men  (oui  't  eeue  zwaerdt  door  't  ander  ia  de  fcheede  te 

E  R houden)  hangen  met  hangen, en  't  buiten  boordt  "wcrpeft, 
met  gelyUe  munt  betaalde,  begon  hyook  beter  naarkryjzsge- 
bruik  tehandelen,en  te  leeven.  Hy  wierd ,  in  >i/'<««/<'«  geko- 

men,van  Koning  Philippus  wel  ontfangen  ;  niet  eens  over 
zyne  gepleegde  wreedtheden  en  tyrannijen  beftraft;een  te- 

ken dat  alles  op, ook  naar  zyn  ordre  en  wil  gefchiedt  was. 

Doch,  in  tegendeel,  kort  daar  na,  vertoornt  over  't  be- 
dryf  en  bedrog  zyns  zoons  (met  raadt  van  den  Vader  ge- 

fchiedt) aan  zekere  Staatjuffer  der  Koninginne,  die  hy,  on- 
der trouwbelofte  tot  zynen  wil  gekregen  hebbende,  liet  zit- 

ten, en  eene  andere  trouwde, bande  de  Koning  Aha  (om 

zyne  raadtmenging )  van  't  Hof  naar  Uzeda,  daar  hy  hem 
liet  blyven,tot  dat  d'oorlog  \nPortugal  opquam,  waar  toe 
hy  hem, omdat  Ryk  te  veroveren,  van  nooden  hadde;  ge- 

lyk hy  ook  deede.  Hy  overleedt  ook  kort  daar  aan  te  Lif- 
fcbon,  den       December  15-82.  aan  eene  heete  koortze  , 
oudt  77  (andere  fchryven  74)  jaaren  ;  was  fpigtig  van 
perfoon  ,  van  aangezicht  redelyk  wel  gemaakt ,  echter 
niet  bevallig;  mager,  hol-oogig,en  ftraf  van  gelaat:  door 
langduurige  ervarentheit  een  groot  krygsman  ;  evenwel 
meer  loos  en  voorzichtig, dan  dapper  ,  doch  ten  hoogften 
wreedt  en  bioetgierig  :  onverbiddelyk ,  en  onverzettelyk 
van  gemoedt  :  uitftcekende  in  geveinftheit,  doortrapt  in 
hoofiche  ftreeken  en  liften  ;  eergierig  en  trots  van  aart ; 
een  vyandt  dex  Onroomfchen ,  en  van  alle  die  hem  tegenfton- 
den,enz.Hy  was  van  de  Soldaaten  bemint,  zy  waren  droe- 

vig over  zyne  doodt  ,  en  noemden  hem  hunnen  goeden 
Vader.    Alhoewel  de  Paus  hem  aangemoedigt  hadde  om 
te  yveren  (of  liever  ,  te  woeden)  tegen  de  zoo  genaam- 

de i^e«fr/ ,  en  hem,  toen  hy  uit  «i/^w/V»  vertrok ,  door 
den  Kardinaal  Granvelle  ,  eenen  gewyden  Standert  toe- 

gezonden hadt ,  met  de  woorden  in  HOC  i"  VINCES, 
vervolgens  een  geheiligt  zwaerdt,  heimet,  enz.  met  vee- 

le loffpreuken  over  zyne  verrichtingen  en  groote  daaden; 
kon  hem  dat  echter  zyne  doodelyke  hel-anxt ,  toen 
zyn  gewiire  ontwaakte  ,  niet  wegneemen  ,  wanneer 
hy  met  eene  zwaare  handt,  en  vierige  koorts  te  Liffebon 
aangetaft  wierd. ZeekerPor/^^m Heer  inde  gemelde Stadt, 
daar  hy  ook  geftorven  is,  verhaalt;  dat  ,  toen  hy  zag  dat 
de  doodt  het  einde  zoude. zyn, zyne  confcientie  hem  vrees- 
lyk  begon  te  wroegen  over  zyne  onmenfchelykc  wreedt- 

heden, voornamelyk  in  de  Nederlanden  ge'(i\ee%t,  die  hem 
nu  met  groote  benauwtheit  geduurig  voor  oogen  fpeel- 
den  ;  noch  het  abfolveeren  ,  noch  het  vertrooften  zyns 
Biechtvaders  konden  zyn  gemoedt  geruft  ftellen,als  vree- 

zende ,  dat  zoo  veele  afgrylFelykheden  op  zyne  ziele  zou- 
den blyven  leggen.    Koning  Philips ,  daar  van  verwittigt, 

liet  hem  op  't  fpoedigfte  weeten  (om  hem  moedt  te  gee- 
ven)  „  dat  hy  zich  niet  te  bekommeren  hadde  over  iets 

„  dat  hy  door  't  zwaerdt  der  juftitie  hadde  uitgevoert :  ver- 
„  mits  Hy  dat  alles  op  zyne  ziele  nam  ;  maar  't  onmaa- 
„  tig  woeden,  van  hem  door  't  zwaerdt  des  oorlogs  be- 
„  gaan  ,  moft  hy  voor  zichzelven  opneemen  en  verant- 
„  den.    Toen  Koning  Philips     nadat  Don  Sebajliaan  ge- 
fneuvelt,en  Kardinaal  Henrik  van  Portugal  geftorven  was, 
Duc  d'Alva  naar  Portugal,  omdat  Ryk  geweltdadig  in  te 
neemen ,  ( als  gefchiedde  )  heene  zondt ;  quam  Philips  kort 
daar  na,  en  niet  lang  voor ///zj^z^j  doodt,  by  hem  te  L«/^o»<j; 
Aha  r\edt  Hem,  om  zyne  heerfchappye  aldaar  op  vafter 
voet  te  veftigen  ,  het  huis  van  Braganca  (als  mede  tot 
de  Kroon  gerechtigt )  t'eenemaal  uit  te  rooijen.  Philips 
lloeg  het  af,  als  eene  zeer  ergerlyke  daadt ,  ftrydende  te- 

gens de  Religie,  enz.  Daar  op  liet  zich  Aha  hooren;  De 
liyken  worden  door  regelen  van  Staat ,  niet  door  fcrupulcn  van 
Confcientie  geregeert.    Uit  eenen  Spaanfchen  hoogmoedt,  en 
om  zynen  naam  te  vereeuwigen, liet  hy  zich  in  het  Kafteel 
van  Antwerpen  een  metaalen  beeldt  oprechten  :  het  voet- 
ftuk  rufte  op  drie  trappen  van  blaauwen  fteen:  onder  zyne 
voeten  lag  een  ligchaam  met  tweehoofden,  en  vier  ar- 

men; hebbende  in  d'eene  handt  eene  toortze,  in  d'andere 
eenen  byl,  in  de  derde  eene  knodze  ,  in  de  vierde  eenen 

gebroken  vuifthamer,  met  eene  grynze  of  momaanzicht  on- 
der de  zyde;  eene  taffche  aan  den  hals, daar  verfcheide foor- 
ten van  flangen  uitkropen.  Voor  in  't  Pedeftal,  of  Voet- 

ftuk,  üont,  op  een  koper  tafercel,  dit  volgende:  FER- 
DINANDO  ALVARES  A  TOLEDO,  ALBiE 
DUCI,  PHILIPPI  SECUNDI  HISPANIARUM 

APUD  BELGAS  PR^FECTO;  QUOD  EXTINC- 
TA  SEDITIONE,  REBELLIBUS  PULSIS,RELLI- 
GIONE  PROCURATA,  JUSTITIA  CULTA, 
PROVINCIIS  PACEM  FIRMARIT,  REGIS 
OP  TI  MI  MINISTRO  FIDELISSIMO  POSITUM. 

Dat  is ,  naar  de  vertalinge  van  den  Droflaart 
Hooft  ;  Aan  Ferdinand  Alvares  van  Tok  do  y 

Hartoghe  van  Aha  ,  Overjle  in  Neder  landt  ̂  
voor  Philips  den  tweeden  Koning  van  Spanje  1 

omdat  hf^.,  na't  jlijfen  der  mtiiterije ver  dry  ven 

der  wederf^annighen  i  verzorgen  van  denCodtS' 
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F  E  R 

^/>;{/?,  bowjjen  van  "t gerecht,  de  vrede  van  
V 

ge'Uüefte  gevejiigt  heep  ,  is  dit  opgerecht  
:  aan 

den  getrouwjien  bewindtsman  des  aUerbejien  Ko~
 

nin^s. 

Ter  rechter  zyde  zag  men  den  dageraadt  (in  't  Spaanfch 
Alba)  opgaan,  verdry vende  vlcdermuizen,  uilen,  en  het 

viervoetig  nachtgedierte  ;  ook  eenen  Herder  ,  die  ïyne 

fchaapcn  in  het  veldt  dreef,  met  dit  Grickfch  opfchrift, 
aAeeikaxOS  hbs,  betekenende ,  De  quaadt  verdry- 
vende  Dageraadt.  Ter  flinke  handt  Itont  een  Altaar,  met 

een  daar  van  opgaande  vlamnie  :  wccr'iydts  vertoonden 
ïich  zegetekens  en  krygswerktuigen.  Op  het  voorfte 
vierkant  van  den  altaar  las  men.  DEO  PATRUM 
NOSTROR.  Den  Godt  onzer  Vaderen  \  en  daar  onder 
P I  E  TAS ;  Godtvruchtkheit.  Beneden  de  voeten  van  Duc 

d'Mvadoat  JUNGËLlNGI  OPUS  EX  JEKE 

CAPTIVO;  Jungelings  werk  uit  gebuit  koper. 
De  meefter  van  dit  ftuk  hlmeJaquesJungeHng.  De  ftoffe  was 

genomen  van  eenige  ftukken  metaal Gefchut, Grave  Lode- 
VA'k  van  Naffauw,  in  den  flag  van  Jemmingen  in  Frieslandt., 
a^eiiomen.  Het  beeldt  was  groot  leven,  en ,  by  gevolg ,  veel 
grooter  dan  Alba  zelf,  doch  het  vertoonde  zyne  geftalte 
zeer  wel.  Het  tweehoofdig  ligchaam,  onder  zyne  voeten, 

wou  de  State»  (den  adel  en  't  volk  van  Nederlandt)  bedui- 

den; de  derde  (in  Geeftelykheit  beftaande)  bleef 'er  bui- ten: want  de  twee  hadde  hy,  200  hy  meende,  al  ganfch 

t' ondergebragt  ,  en  daar  pochte  hy  op.  De  I^ertog  lan 
Jarfchot  had  het  geluk  van  by  Aha  in  een  goedt  bladt  te 
ftaan  ,  200  dat  zyne  fcherfleryen  hem  niet  onaangenaam 

waren,  zelfs  ook  zulke,  die  hy  van  anderen  niet  zou  ver- 
draagen  hebben.  Hy  het  beeldt  dan  wat  nauwkeurig  be- 

kykende,  vraagt  Aha  hem.  Wat  hy 'er  van  dL3iC\\\.>  Aarfchot daar  op;  Dat  de  tr  oni  én onder  zyne  voeten.,  zulk  een  grimmig 

F  E  R 

beeldtoprechte,  ccne  Medailje  laaten  liaan;  op  d'ccne 
zyde  ftont  zyne  afbecldinge  met  dit  omfchrifc,  P  i.  k  i:)  i-  Hooft 
NANDUS  TOLETANUS  A  L  B  A  DuX,  BeLGIvE  PR/E-  fd, 
FECTus.    Aan  de  andere  zyde  een  Leeuw  en  twee  Meter. 
Kraanen,  die  ecne  toortze  onderfteunden  ,  met  de  woor-  Bor,c>-c. 
den,  Deo  et  Reci:  om  te  toonen  dat  hy  door  zyne  Bizot 
kloekmoedighcit,  zorgc,  en  wakkerheit  de  Koomfihe  i<e-  M.hifl. 
ligie  befchermt  hadde,  en  't  gezag  des  Konings  herftclt,  t"^z^  i*. 
door  het  dempen  van  den  opllant  der  Nederlanden  ,  enx. 
Onder  op  den  voet  üont  Vi  t  vE  U  s  u  s  ,  dat  is ,  Des  levens 
gebruik;  of,  Slyting  des  levens;  geevende  door  de  laatfte 
woorden  te  kennen;  dat  dit  leven  vergaat  door  andereu 
dienrt  te  doen.  Onaangezien  Aha  deze  landen  vreeffelyk 
gehandelt  heeft,  waar  door  hy  onophoudelyk  gevloekt  zal 
blyven,  heeft  evenwel  *  Frieslandt  hem  een  ding  dank  te 
weeten;  namelyk,  het  doen  maaken  van  de  Zeedyken; 
waar  door  het  nu  't  overlkoomen  der  zee  zoo  veel  niet 
meer  onderworpen  is  dan  voortydts.   Hy  dwong  alle  in- 

gezetenen aan  den  zeedyk  te  werken,  of  geldt  te  geeven. 
De  Edelen  wilden 'er  niet  aan:  zy  wendden  voor  ,  altydt 
van  zulke  laften  vry  geweeft  te  zyn  :  Aha  vaardigde  hen 
met  deze  woorden  af:  „  Gaat  haalt  uwe  vrybrieven,  legtze  A.v.  d. 
,,  op  het  ftrandt  ,  wanneer  de  zee  op  zyn  allerverbulgenjle  zal  Velde  W. 
,,  zyn;  Indien  ze  dan  de  golven  ajweeren  konnen.,  zult  gy  vry-  des  Al- 
„  dom  genieten.,  anders  met  de  anderen  moeten  arbeiden.,  of  be-  lerhoozfl. 
„  taaien.    Buiten  zyne  afgryflelyke  wreedtheden  ,  enz.  ̂ 'rini 
hadde  hy  veelerlei  treffelyke  hoedanigheden ,  eenen  Gene-  -^popl^' 
raai  en  Veldtheer,of  noodig,  of  welvoegende.   Toen  de  MS.-^T^' Gouvernante ,  als  boven  gezegt  is,  hem  zyne  komft  met  de 
Spaanfchen^  uit  vreeze  voor  oproer,  enz.  afriedt;  gafhy,^^^^ 
met  eenen  Spaanfchen  hoogmoedt,  tot  befcheidt:  „  Ik  heb-  ̂ _^ttrt 

be  voor  dezen  wel  volk  van  yzer  getemt :  zou  ik  nu  geen  volk  Velde. 
Pp  Z  „  van  Gjiuhini 

blikhe  brievekoher  ,  of  wat  Kal  men'er  van  tnaaken  ?  gezien ,  die  den  -^P'P^' Hertog  als  zvord  toegefloken ,  of  aangeboden ;  naar  myn  oordeel ,  met  dt 
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gelaat  toonden,  als  of  ze  wraake  dreigden  vndien  ze  h'^t  eens  \  ^orrtmen  der  Landen  gtvult ;  doch  die  den  Landt- 
konden  ontworflelen.    Naderhant  hield  men  deze  woorden  \  xj,aten,  by  dien  Geweldenaar  ,  luttel  ter  baate  quamen.  Hoe  nu  dat 
voor  eenc  Prophecye.,  die  ook  ten  VOllen_  haare  vervullin-  'paar  Puik/chryvers  ,  in  de  verklaringe  van  't  geen  in  d'eene  handt  is 
ge  heeft  gehadt.    Dit  pronkbeeldt  (tont  niet  lang  :  D""  Ant-  |  gevat,  z.oo  hibben  konnen  mis  zien  en  feilen,  fchynt  byna  onlegrype- werpenaars  ,  ademtogt  bekomen  hebbende,  braken  in  \  lyk:  gelyk  dan  ook  de  kmds  met  punten  bez.et  als  een  Morgenjler  {in 
jaar  i^yy  het  Kalteel  af,  vernielden  ook   het  metaale   het  krygsgeweêr  bekent)  onder  de  fangentas  ,  op  den  zelven  grondt 
beeldt  ,  door  Don  Louis  de  Requcfens  alreeds  wechgeno-  !  met  de  tronigryns  ,  leit  {^verre  dat  het  Monfierhceldt  haar  in  dt 
men,  doch  toen  ergens  in  eenen   hoek  gevonden;  zy 'eene  handt  zoude  hebben)  waarfchynlyk  ter  beduider.ijje  ,  dat  Ah'Ti  de 
wentelden  't  met  grooten  arbeidt ,  door  flyk  en  drek  ,  tot  '  dapptrheit  en  kloekmoedighcit  der  Nederlanderen,  door  zyne  krygsmagt , 

op  de  werf,   floegen'er  met  bylen  en  houweelen  op,  tot  zoo  verre  had  gedempt ,  en  t' ondergebragt ,  dat  hy  ze  nevens  hun  ge- 
dat  het  in  ftukken  was,  en  lieten 'er  weêr  Gefchut  van  i  ^''i^  ̂ »  ̂'■^"^«^  met  alles  wat  hun  heilig  en  dierbaar  was ,  onder 

gieten.  *  Duc  d'Aha  hadde  ook  in  't  zelfde  jaar ,  dat  hy  't  ̂ ^f.  ̂ "^^^^  "''"f  '  ^  ̂"«^J» *>  i  bedelaars  nappen ,  ontwyjelbaar  ter  befchimpinr,e  van  de  Heaerlandt- 
„         1,         j.-,      ri     T    3       j/ii      fche  Edelen,  die  het  Smeekfcbrifi  aan  de  Landtvoogde/fe ,  M-xrgirclhz 

Gelyk  dit  trots  Praalbeeldt  van  den  Spaanfchen  Landtvoogdt  Alva        p^^^,   overUeverden  :  want  als  de  gedachte  édelen  eerjl  diesive- ten  vermeit  gedenkjluk  is,  by  de  fechtinge  van  t  Kajteel  van  Ant-  ■    ■  ■  -  • 

onze  Landtgenooten  gezien  werde.    De  Ridder  en  Drojfaart  P.  C 

Hooft  fielt,  in  zyne  Nederlandtfche  Hijlori'én ,  dat  de  hooggeleerde 
Arias  Montanus  zynen  geeft  aan  't  vevzieren  der  blazoenen  heeft 
getoont,en ,  zoo  men  acht,by  'c  dubbelhoofdig  lyf  de  twee  Staten 
van  adel  en  gemeente ,  ofte  lieden  verftaan  ;  hoewel  't  van  ande- 

ren op  den  Prins  (Willem  den  I. )  en  Graaf  Lodevvyk,  ofte  liever 
Egmondt  en  Hoorn  geduidt  werd.   't  Wtis, leef/men  een  weifjig  ver- 

der, een  grouwel  in  't  harte  der  landizaaten  ;  't  werd  benydt  by 
de  Spanjaarts ,  en  gelaftert  van  d'uitheemlchen.    Ook  deed,  by 
tyde  van  Don  Louis  de  Requefens  (  Alvaas  opvolger  in  de  Landi- 
wogdye)  de  Koning  't  zelve  afwerpen:  't  zy  dat  hy  die  ftaatfy  zy- 
ren  bewindsman  misgunde  ,  ofte  wanvoeglyk  vond  ,  met  een'ig heughteken  van  inlandtfche  bloetftorting  te  praaien.   Maar  deNeêr- 
landers  ziende  toen  op  den  rugge  der  zaaken ,  meinden  men  hadde 
het  behooren  in  weezen  te  laaten ,  omdat  de  lofftellaadjen ,  zoo  't 
oordeel  der  nakoomelingen  tot  haat  gedygt,  voor  ftinkende  graven 
verfoeit  worden.  Men  zeit  dat  dit  beeldt  vyftien  voeten  hoog  was: 
altyds  de  rechte  duim  daar  af,  my  by  geval  ter  handt  gekoomen, 
■wyft  uit  dat  het,  in  grootte,  't  leven  verre  overtrof.   Dat  nu  d'af- 
prenting  van  dit  Beeldt  naar  eene  teken:ng  is  gevolgt ,  die  ,  toen  het  op 
het  voetfluk  font ,  van  eenigen  kunjlenaar  naar  't  leven  zy  gewaakt , 
kan  in  geen  twyfel  vallen;  en  ,gevolgelyk  ,  dat  d' afheeldzels,  die  wy 
'er  van  in  onze  Hijlorien  zien ,  het  ooirfprongkelyke  in  alle  deelen  ge- 
lyken,    Ondertufjchen  vinde  ik  in  de  befchryvinge ,  die'er  de  nauwkeu- 

rige Schryvers  P.  C.  Bor ,  en  Hooft  van  hebben  opgejielt ,  dat  zy  ten 
aanzien  van  het  gedrochtelyk  leggend  beeldt  ,  mei  twee  hoofden  en  vier 
armen,  fchynen  mis  te  Jlaan;  want  beide  getuige»  ze, dal  het  in  d'ee- 

ne handt  eene  toorife,  en  in  de  tweede  een  vuijihamer  hadde;  (Bor 
zeit , naar  de  waarheit  ,een  gebroken  hamer)  doch  liever  een  geknak- 
ten  hamer,  want  ware  de  Jleel  heel  doorgebroken  geweeji  ,  waar  zou 
het  voorfie  afgebroken  Jlu^  aan  gehecht  hebben?  Immers  kon  het  niet 
in  de  lucht  hangen ;  gelyk  het  dus  qualyk  in  den  ouden  druk  van  Bor 
verbeeldt  wordt ,  ganfch  firydii  met  de  natuur  der  zaake  ;  weshalvcn 
uy  in  onze  print  de  verbeeldinge  uit  Hoofts  Hijierién ,  waar  in  de 
Jleel  maar  als  geknakt ,  doch  met  een  punt  noch  aan  't  achterjle  end 
vafl ,  als  der  waarheit  of  waarfchynlykheit  '1  naafi  bykoomende  ,  ge- volgt  hebben.  In  de  derde  handt  ̂   vervolgen  de  Schryvers  knods; 
in  de  vierde  een  byl.    Doch  waar  vindmen  in  d'  eene  handt  van  ons 
beeldt  een  knods  ?    In  tegendeel  word  in  d'  eene  handt  ,  onder  de 
fiinke  handt  va»  den. Hertog,  als  een  vierkant  langwerpigs  hoate,  ej 

de  zyde  der  horft  een  houten  napken  aan  zilvere  banden  ,  en  Vive  Ie 

Geux  daar  op  gefneeden :  opdat  ook  het  een  naar  'tander  ware,  kleed- den zich  veele  in  afchvervige  floffen.  Dit  geeft  ook  licht  in  het  raadtn  , 
wie  door  dit  afjchuwelyk  en  grynzend  Beeldt  beduidt  werdt.  Men 
ziet  ook  in  de  borfl  en  dyen  van  het  beeldt  drie  ope  wonden  ,  gefloke»  , 

afgehouwen ;  en  gelyk' er  uit  dit  van  de  borfl  bloet  fchynt  te  vloeijen  , 
beteekende  dit  vjaarfchynlyk  ,  dat  d'  Overheden  en  Onderdaanen  der 
Nederlanden  aan  hunne  doodelyke  quetzuuren  ,  door  zyne  divinglan- 
difche  magt  gekregen  ,  zieltoogden  ,  en  voort  zouden  doot  bloeden ; 
waar  in  Godt  d'  Allerhoogfte  echter  genadelyk  heeft  voorzien.  Gflyk 
wy  nu  hier  mede  gewaagen  van  den  Penning  die  de  Hertog  van  Alva 
liet  jlaan ,  hebben  wy  dien  hier  ook  ,  gelyk  hy  in  Bizots  Medali/che 
Hiftorie  van  Hvllandt  voorkomt ,  by  het  Praalbeeldt ,  tot  vergenoeginge 
der  nauwkeurigen  ,  geplaatji ,  daar  zich  genoegzaame  ruimte  in  de 

plaat  toe  opdeede. 
*  Dit  geval,  hier  aan  den  Hertog  van  Alva  toegedicht  ,  is  etgent- 

lyk  het  werk  getveeft  van  Gafpar  de  Robles ,  Heere  van  Billi ,  enz. 
ten  tyde  des  gedachten  Hertoge ,  Stedehouder  van  Frieslandt  en  Gro- 
ningerlandt;  zoodat  deze  dykaadje  van  frieslandt  ,  en  den  tivifl  der 
mijnoegde  Edelen  daar  over  ,  wel  voor  Alva ,  als  algemeen  Stedehouder 
der  Nederlanden ,  zal  zyn  gebragt ,  en  hy  ook  wel  de  handt  aan  dat 
heilzaam  ,  en  ten  uiterften  noodig  vjerk,  voor  bet  gemelde  Landt fchap, 
zal  hebben  gehouden ,  en  vtelligt  ook  deze  taal  wel  tegens  hen  geveert ; 
{gelyk  hy  hun  eerft  hier  over  aan  Karei  deBrimeu  .OVave  van  Mee- gen,  tot  ontvouwinge  hunner  bezwaaruiffen  hier  over  ,  verzondt;) 
doch  echter  heeft  hy  't  bewint  over  dit  ganfche  werk  aan  den  hoogge~ 
dachten  de  Robles  gelaat  en ,  die' er  ook  tien  naam  end'eere  van  heejtop 
den  lleenen  Man,  ter  gedachtenijfe  hitr  van  op  den  Zeedyk,  niet  ver~ 
re  van  Harlingen ,  opgerecht.  Doe  hier  by ,  dat ,  zoo  Alva  voor  dert 
bezorger  dezer  zeefchuttin^  moet  gerekent  worden,  omdat  ze  van  den 
Friefchen  Landtvoogdt  de  Robles,  onder  des  Hertogen  algemeen  Stede' 
houderfchap,  is  aangelegt ,  en  in  flaat  gebragt ,  I\oning  Philips  de  II. 
zelf,  als  Heer  van  den  Lande ,  hier  van  nader  de  eere  zoude  toekou- 
men ,  op  wiens  naam  dit ,  gelyk  toen  alle  andere  dingen ,  ontwyfeliaar 
gejchicdt  zy  ;  doch  dit  ware  alleen  by  ovcrbrenginge,  naar  dien  grondt- 
regel;  dat  hy,  op  wiens  naam  iet  gefchiedt,  gehouden  word  als  of 
hy  't  zelf  gedaan  hadde:  Dies  zullen  wy  dit  jtuk  op  den  naam  van de  Robles,  uit  de  loornaamfieFriefche  Gefchitdfnisjchryvertrt  ,brtcder 
uit  haaien ,  en  in  x.ynen  vollen  da^  zet  lep. 
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„  van  boier  koHHen  temmen'^.  Eer  wy  noch  van  dezcn  on7.cn  !  hen  door  dc  Zeeufchc  Gedeputeerden  in  aller  liaaft  toe- 
/;T^^■«Woy^/r<^w  ^//ZoAv/oatïcheidcn,moctctiwy  noch  iets  gezon        queeteu  zich  ïoo  dapper,  dat  de  belegeraars 

üenden  uit 

J040 

Idem Cctnm. 
Ponuin 
Jdacmr. 

Trans 
jid.im 
Ofienr. 
Leob. Zu-eig. 

aardigs  verhaalen.  Op  ïckcreu  morgen  vondtnien  aan  ce- 
ne  afbecldinge  van  hem  dit  in  'tLaiyn  aangeplakt: 
EST  NE  HIC  ALVARUS  DUX  JAM  PlUS ; 

IMMO  PRUDENS? 

EST,  NE  HOG  C  ARMEN? 
Dat  is  in  Duitfch. 

Is  dees  Hertog  vanAlva  niet godtvruchtig\  en  vjys  daar  by'i Is  dit  gce»  vers ,  of  rym  ? 

Alle  Geleerden,  en  anderen ,  konden 'er  geen  vers  uit  noch 
in  2icn  ;  noch  wiiten  het  ook  tot  geen  vers  te  brengen: 
liemerkten  evenwei  dat 'er  iets  onder  Ichuilde.  Dies 

fchrecf'cr  een  by,  No-a  ejl;  Het  is  geen  vers.    Den  vol- 
GUtnm.  genden  morgen  vondt  men  daar  weer  onder  ftaan. 
Colletl.    latiti'.r  DeciftiiC ,  ̂   erit.  Dat 
/4;.iSi.  en  't  zal  een  goede  vers  lyn. 
Comm.   Xoen  wierd  men  't  geheim  gewaar:  want  elke  tiende  let- 
ulmft.         ,  daar  uit  geligt  zynde  ,  namelyk  LAP  wierd  het 
ƒ.  1039.  g(;j,  goedt  verfus  pentametrus  :   aldus  —  EJl  ne  hic  A-varus 

Dux  I-mpius'^.  Immo-Rudens'l  En  dit  de  zin. 
Is  dees  Hertog  niet  geldgierige  godloos;  ja,  als  een  balkenden EzeP. 

En  aldus  wierd  dat  eerft  een  loffprcukjen  voor  Duc  d'Alva 
Ichecn  ,  in  een  oogenblik  verandert  ia  een  fmaadfchrift , 
en  ccne  geeftige  zinfpeeling,  op  zynen  fmertelyken  eifch 
van  den  tienden  penning  ,  dien  men  geerne  wechgenomen 
hadde  gezien. 

Niet  onaardig  zinfpeelende  wordt  ook  van  ïommigen  ver- 
haalt het  jongens-fpel  of  gevecht  te  Amfteldam  ,  daar  de 

party  van  D)u  d' Aha  door  die  van  den  Prins  wechge- 
jaagt  wierd,  enz.  i\sCommelyn,  enz. 
FERDINANDO,  Infant  van  Spanjen ,  Aartsbif- 

fchop  van  To/c^/o, Kardinaal  en  broeder  van  Philips  denlV. 

Koning  van  Spanjen^  in  't  jaar  1609.  geboren  ;  wierd  ,  na 
de  doodt  der  Infante  Ifabella  Clara  ,  Gouverneur  Generaal 

over  de  Spaanfche  Nederlanden  in  't  jaar  1633.  Ongeerne 
nain  Don  Ferd/nando  dezen  laft  op  zich,  omdat  hy  liever  ge- 

ruit in  zyn  Aartsbifdom  Toledo  had  willen  blyven,  en  van 

zyne  groote  jaarlykfche  inkomHen,  bedragende  meer  dan 
200C00  krooncn  (of30C»oo.  andere  zeggen  200000  Du- 
kaaten)  gemakkelyk  Jeeven  :  maar  P/:';7/>j  begeerde  dat 
200.  Hy  quam  in  het  jaar  1634.  in  de  Nederlanden ^  wierd 
\nBrabandt  zeer  heerlyk,en  als  des  Konings  broeder,  ont- 
fangen.  Zyn  eerde  werk  was  het  affchaffen  niet  alleen 
van  dcvooinaamlte  Hofbedienden  van  zyneoverlede  moei- 
]e.  Ifibella  ;  maar  ook  van  Neder landtfche  Heeren, 

die  den  meeften  tydt  hunnes  levens  in 's  Konings ,  of 's 
paz.  67.  Laijj^ts  dienft  verfleeten  hadden,  Hellende  alleen >5^rtiz;?/ci;e« 
Comm.   in  hunne  plaatze.    Het  baarde  wel  veel  misnoegen,  maar 

niemant  dorft'er  iet  van  laaten  blyken.    Dit  verrichtte  hy 
voornamelyk  in  de  Provintiën  van  Artois  en  Henegouiuen. 
Daarenboven  gaf  hy  openbaare  beveelen  uit ,  dat  ieder 
in  zyne  kleederdragc  ïich  naar  de  Spaanfche  gewoonte  zou 
fchikken ;  geen  lang  haair  draagen ,  hooft  en  baardt  kort 
befcheeren ,  enz.    Het  ontbrak  aan  geene  fchimpfchrif- 
ten,  daar  in  op  eene  aardige  wyze  met  dezen  Prins  Kar- 

dinaal ,  en  zynen  Spaanfchen  hoogmoedt ,  gefpot  wierd , 
voorfpellende  met  eenen  hun,  die  onder  zyne  regeeringe 
iionden,  niet  veel  goedts  in  het  toekomende.  Veele  Hee- 

ren in  de  Spaanfche  Nederlanden  yiicidtw  befchuldigt ,  dat 
zy  heimelyk  met  den  Grave  Henrik  uan  den  Berg,  geweze- 
ne  Generaal,  en  den  Spaanfchen  afgevallen,  verftandt  hiel- 

den, en  van  verradery  zwanger  gingen  :  ook  wierden 'er 
eenige  gevangen  gezet,  't  Zy  zoo  gcweeft,  't  zy  gelogen, 
dit  bleef  waarachtig,  dat  de  hoogmoedt  en  harde  handelin- 

.  gen  der  Spaanfchen  aldaar  een  algemeen  misnoegen  ver- 
Ahellim  oorzaakten.    Daar  by  quam  der  Kafiilianen  'onvoorzich- 

tigheit  ;  van  zoo  veel  volks  uit  Brabandt  en  Vlaanderen 
ï\2exi  Duitfchlandt^  ter  hulpe  van  Keizer  Ferdinand  ̂   tegen 
den  Zweedt ^i^e.  zenden.    Doch  dat  gaf  Frederik  Hendrik  ee- 

ne fchoone  gelegentheit  om  Maastricht  te  veroveren.  Het 
baande  Grave  U^illem  en  den  zynen  ook  den  weg,  om 
eenen  inval  tufTchen  Antwerpen  en  Bergen-op-z,oom  te  doen, 
en  verlcheide  Schaniïen  weg  te  neemen  ;  die  daar  by  noch 
eenige  dyken  doorftaken,  en  de  landen  rondtom  Antwer- 

pen onder  water  zetteden ;  tot  zeer  groote  fchade  der  boe- 
ren in  ü doren  ̂   IVilmerdonk^  Ooflerweel.,  enz.    Zyn  begin 

was  ook  met  het  grootfte  geluk  niet  verzelt.  't Eerde  on- 
ge\allig  noodlot  voor  hem  was  dat  12000  der  zynen,  on- 

der Prins  Tornafo  lan  Savoyen^  tegen  de  Franfchen  gezon- 

een,  omtrent  Hoeye ^  in  't  landt  van  Lmk^  deerlyk  gefla- 
i  Aux.  gen  wierden.  In  het  jaar  1Ó35-.  liet  hy  door  den  Spaanfchen 
Hift.de   Admiraal,  nevens  Monfr,  de  la  Fontaine Gouverneur  van 
Trance   Brugge  .,ie.cx  fchielyk  met  8000  mannen ,  en  veele  oorlogs- 
/.4^.3i.'j.  fchepen  de  Schans  Philippyne.,  in  Vlaanderen,  beleegeren ; 
Comm,   twee  jaaren  te  vooren  was  zy  van  Grave  IVillem  -van  Naf- 
VAd.i  d.  fanvj  verovert,  ook  was  ze  van  groote  aangelegentheit 

2JO,  voor  dtn  Staat  ,  inzondcrheit  voor  Zeelandt.     Doch  de 

zeer  groote  fchade  leeden  ,  fchoon  hun  d'aanllag  in  't 
ecrlt  byna  gelukt  was.    De  Prins  Kardinaal  was  zelf  in 

't  leger  gekomen ,  in  meeninge  van  groote  eere  te  behaa- 
len, deedt  zyn  volk  heftig  aandryven,  daar  hy  niet  wei- 

nige der  belle  manfchap  door  verloor.  Den  15- May  quam 
Grave  l-Villem  met  veele  fchepen  en  eenige  regimenten 
niet  verre  van  Philippyne  aan:  daar  op  gingen  dc  Spaanfchen 
met  grooten  fchrik  voort  ,  achterlatende  wel  ifoo  doo- 
den  ,  en  onder  hen  veele  voorname  Bevelhebbers.    De  pfj,  \ 

Spaanfchen  uit  Gelderlandt  en  Breeda  hadden  aanllagen  op  Thea.' Effen  en  Thiel  gemaakt ;  te  Effen  waren  ze  al  binnen,  maar  Eitro^. 
wierden  alle  dootgcflagen ;  te  iTyè/V/ haddenze  den  wal  al  torn 
beklommen,  vonden  zich  evenwel  ylings  daar  wéér  af-  Comi 

Merula Zeiler. 
Itin. Hifp. 

T.  Henr. 1  deel , 

fol.  186. 

gedreeven.  H mislukte  ook 

lukkig  den  28 

Thentr. Europ. 
torn,  2. 
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Hunne  toeleg  op  de  Glundert  en  Steenbergen  »^"^- 
:  maar  Schenkenfchans  overrompelden  zy  ge- Z"^- 
Junius  1035-.  Niet  meer  A'XVl  ̂ q  Staatfchen 

lagen  'er  binnen  ,  de  Spaanfchen  waren  by  de  6co  fterk : 
daar  droeg  de  Kardinaal  Infant  eenen  zeer  grooten  roem  AitzA. 
op.    Prins  Frederik  Hendrik  belegerde  de  iterke  Vefting  «.i^'.n» 
aanftondts  weêr.    Don  Ferdinand  quam  wel  met  een  Üerk  Staatt 

heir  oni  het  te  ontzetten;  maar  dorft  niet  aanbyten.    On-  ̂ "''k 
dertuflchen  veroverde  hy  evenwel  Limburg;  en  in  't  jaar  ̂ ^-^ 
1637.  Venlo.    Hy  nam  veele  groote  aanflagen  voor  ,  doch  ̂ ^ö. 
geene  hadden  byna  den  gewenfchtenuitflag.    In  tegendeel 
moft  hy  zien  dat  de  Staat  hem  veel  ontnam  ,  en  veel 
volks  affloeg.    In  het  einde  van  Auguftus,  1641.  wierd 
hy  van  de  kinderpokjens  aangetaft,  en  liet  lich  nzar  Kortryk 
brengen.    Toen  het  beter  met  hem  geworden  v\'as  ,  en 't 
gevaar  voorby  fcheen,  begaf  hy  zich  naar  BruJJ'el.   In  het begin  van  September  Hortte  hy  wéér  in  ,  en  Üorf  den  9 
der  zeiver  maandt  N.  Styl.    Hy  hadde  bevolen  zyn  lyk 
naar  Spanjen  te  brengen,  en  het  in  de  Hooftkerk  van  To- 

ledo te  begraaven.    Hy  was  moedig  en  verftandig  genoeg, 
maar  niet  voorfpoedig  in  zyne  onderneemingen  :  was 
vier-en-dertig  jaaren  oudt  toen  hy  ftorf.  In  zyn  teflament 
gaf  hy  zich  groote  en  veele  Titels,    't  Begon  :  Ik  Don  idem 
Ferdinando ,  door  de  gratie  Godts,  Infant  van  Spanjen ,  Kardinaal.,  Aitz.\ 

enz.  zynde  vry  lang  ;  te  leezen  by  Aitzema  en  anderen,  fol-  ̂'^ 
Wy  zullen 'er  maar  eenige  weinige  dingen  uit  trekken.  Hy  Com 
badt  den  Koning,  zynen  broeder,  dat  hy  mogte  begraaven  '^«''i; 
worden  in  de  Kapél  van  onze  L.  Vrouwe  delSacrario ,  in  de  ^ 
Hooftkerk  te  Toledo ,  en  om  daar  iets  t'zyner  gedachteniffe  '95- 
te  veftigen  naar  zyne  Majefleits  goedtvinden.    Verzocht  ■ 
aan  den  Deeken  en  't  Kapittel  der  zelve  Kerke  voor  zy- 
ne  ziel  te  bidden;  en  wederom  den  Koning  te  willen  ge-  ̂^^^^ 
bieden,  dat  voor  hem  eene  jaarlykfche  mifle,  op  den  dag 
zyns  afftervens, gedaan  wierde,  in  de  Kerke  van  S.  Maria  xjLjj 
in  Poriicu  te  Romen;  bad  den  Paus  zynen  Kardinaals  hoedt  xin.i 
te  willen  geeven  aan  Don  Antonio  de  Bonevides Kanonik  regn. 
der  H.  Kerke  te  Tó/^ijo ,  zynen  Opper- Aalmoefenier ;  en  te  nifp. 
gelyk  dat  zyne  Heiligheit  voor  zyne  ziel  wilde  bidden;  be-  p.^.<i'. 
val  ook  dat  voor  haar,  zoo  fpoedig  als  't  mogelyk  ware,  Aiizt, 
gedaan  zouden  worden  12000  MilTen,  meed  op  geprivile- 
gieerde  altaaren  ;  de  Nederlanden  en  Staten  beval  hy  de  Rooms-  7^5* 
Catholijke-Apoftolyke  Religie  te  bewaaren  ,  en  den  yver  die 
zy  daar  aan  fchuldig  waren  te  betoonen  ;  ftelde  ordre  op 
de  betalinge  zyner  menigvuldige  fchulden  ;  maakte  veele 
en  groote  legaaten;  daar  boven  noch  20000  Kroonen  aan 
Broer  Jan  van  de  moeder  Godts  ,  en  Don  Miguel  de  Sala- 
manca,  om  die  uit  te  deelen,  gelyk  hy  gezegt  hadde,  zon- 

der dat  hun  rekeninge  afgeëifcht  zou  mogen  worden. 
Dan  noch  aan  Broeder  Jan  van  de  moeder  Godts  te  gee- 

ven 200  Kroonen  ter  maandt ,  voor  zoo  langen  tydt  als 
hy  zelf  zeggen  zou  ,  enz.  dit  was  van  hem,  en  getuigen 
aldaar  genoemt,  gedagtekent  te  firaj/é'/ den  4  November, 
1641.  Toen  na  zyn  doodt  de  ordre  des  Konings  geopent  idem 
wierdt,  bevondt  men  tot  de  regeeringe  der  Landen  ,  zoo  Aitu 
in'tKrygs-  als  Staatsbedier,  aangedelt  te  lyn  Don  Fraiecifco  ibid. 
de  Melo,  Marquis  de  Vellada,  den  Grave  de  la  Fontaine, 
den  AartsbiJJchop  van  Mechelen ,  den  Prefident  Rofe,  en  Don  idem 
Andrea  Cantelmo.    Geduurende  zyne  ziekte  was  hy  dik-  ■Aitz.e 

maals  ader  gelaaten,  ook  wierd 'er  wel  gemeent,  dat  zoo  1 
veel  bloet  af  te  tappen  zyne  doodt  zou  verhaad  hebben :  l^y'Jr 
zelfs  viel 'er  by  eenigen  vermoeden,  dat 'er  wel  quaadt- ? willigheit  van  de  bedierders  onder  geloopen  mogte  zyn. 

FERDINANDO  D'AVOLOS  DE  GUADA 
LA  FARA,  een  Spanjaardt  in  diend  van  den  Koning  in 
den  Nederlandtfchen  en  Spaanfchen  Oorlog ,  toonde  een  zon- 

derling voorbeeldt  van  broederlyke  liefde.    In  het  beleg 

van  Haarlem  quam  deze  Ferdinando  d'Avolos  ,van  eene  geda- ne bedorminge,weér  in  de  loopgraaven : keek  overal  om,  p 
mide  zynen  broeder  Johan  de  Zuniga.    Fluks  hangt  hy 
een  rondas  aan  zynen  hals,  treedt  onvertzaagt  ter  rugge  ̂ rn. 
naar  de  Stadts  veden ,  zonder  het  fchieten  der  belegerden  Friedl, 
te  ontzien  ,  vindt  dien  hy  zocht  noch  levendig ,  maar  niHor. 
zwaar  gequetd  van  een  kogel  ,  en  den  flag  eener  myne. 

Hy  rukt  in  der  yl  de  wapenen  van  't  lyf ,  neemt  hem  op  pa?-zo 
zyne  fchouderen ,  en  gaat  met  dat  hem  zoo  lieven  pandt  GH""' 

Onderwegen  ontfangt  hy  wel  eenen  kogel  -  CtlUtJ 
  _  ,  _  .      ^^,heenen.     Onderwegen  onttangt  hy  wel  eenen  .w^^.  , 

daar  binnen  IcggerAe Siaatfchen yverllakt  met  800  koppen,  maai  laat  evenwel  niet  na  zynen  lad  in  de  befchanliinge  P''S-i° 

te 

m 
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te  breneen     Don  Frederico ,  Duc  d'  Alvaas  ïoon ,  bezorgde 
dat  re  beide  geneezen  wierden  :  dit  is  voorgevallen  in  het 

iaarifv?  ecne  pryfelyke  zaak  ,  fchoon  van  eenen  vyandt. 

Kouve  ̂   FERHILDERSUM,  een  Adelyk  Slot  of  Huis  te 
I D.  fil.  Leem  ,  in  de  Groninger  Ommelanden  ,  onder  het  Quartier 

■Altirf  F -E  R  M  E  SHEM  is  een  Dorp  in  Ftvehngo,  wegens  het 

Kot  "  vette  Priefterfchap  boven  andere  geroemt  van  de  Abten 

Cer'm.  van  IVerum,  op  den  20om  van  de  £er/is ,  daar  hedendaags 
ittf.P.i.  Delizyl  aan  dejlinke  handt  byna  aan  grenft 
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FÉRNOE.  Dit  noemt  Keizer  Otto  de  I.  in  het  jaar 

970.  eene  hoeve  met  dat  van  Elte»,  van  IVkhman.,  Grave 

van  Zutphen,  gefchonken  aan  het  Kloofter  dat  daar  kort 
te  vooren  geflicht  vv^as.  By  Keizer  Otto  den  III.  vindtmen 

FURNON,  in  het  jaar  996.  by  Lothar'ms  den  II.  in  het 
jaar  11 34.  Furvum  (ïwart)  als  of  het  een  byvoegzel  was van  Warthufen. 

FERVAQUES  (WILLEM  VANHAUTEMER, 
HEER  VAN)  een  der  voornaamfte  vertrouwelingen  des 

Hertogen  van /^w/Wü , en  die  by  hem,  ten  tydc  van  den  mis- 
lukten aanflag  o'^  Antwerpen .,m  zyne  blakende  jonft  ftont; 

een  man  [vervolgt  de  Ridder  Hooft]  van  aanzienlyken 
huize,  fnel  vernuft,  ftoutenmoedt,  gladde  tong,  dry  ver 

(indien  iemant  anders)  der  zaake  [verfta  van  dezen  aan- 
flag] en  geenzins  fchoorvoetig  om  haar  gewigt  over  zich  te 

nctmen.  Na  zulk  eene  fchetze,  van  den  perfoon  en  inborll 

dezes /ra»/?/&f»Krygsoverften,volgt'er  eene  rede  van  hem, 
gedaan  tot  lof  en  aanprikkelinge  des  gedachten  Hertoge, 
om  zich  als  oppermagtig  Vorft  over  alle  de  Nederlanden  te 

doen  groeten,  en  daar  toe, zonder  draalen,  't  bemagtigen 
van  ganfch  te  beftaan;  waar  toe  hy  ,  als  den 

naarfen  en  zekerften  weg  ,  d' overheering  der  Stadt  Ant- 
vjerpen.,  daar  de  Hertog  toen  met  een  goedt  deel  Franfehkry^s- 
volk  ,  quans wys  ter  hoede  en  befcherminge  der  ftede ,  binnen 

lagjvoor  alles  aanwyft.  De  rede  is  trots  en  hartelyk  ingeftelt , 
cn  recht  bequaam  om  het  jong  en  vierig  bloet  van  eenen 
Prins  ,  naar  eene  oppermagtige  heerfchappye  blaakende, 

voort,  tot  overbruifchinge  toe  ,  aan  't  zieden  te  helpen. 
Uit  dit  gefprek  blykt  ook  hoe  zeer  de  Prins  van  Oranje, 
U'tllem  den  /.  Anjou  in  den  weeg  llont,  ikWev Fervaques  in 
laat  vloeijen  :  ''t  l'^olk  is  voogdt;  Oranje  zyn  afgodt  :  die  hun 
de  oogen  begoochelt,  en  yders  alvermogen  voor  vryheit  doet  aan- 

zien ,  om  in  drabbig  water  te  viffchen ;  en  zelf,  wen  V  hem 

Jlaag  komt,  hun  H  net  over  H  hooft  te  trekken,  li^at  eere  niet 
hcwsft  men  hem  onder  iiw'  oogen  ?  Hoe  gaapt  elk  naa  zynen 
mondt  ?  Met  wat  een  handtklappen  word  alle  gevoelen  omheljl , 

als  ''t  maar  op  zynen  naam  voortkomt}  enz.  Weshalven  de 
Hertog  ook,  in  dien  ftouten  en  fchendelyken  aanflag,  by- 
ïonderlyk  doelde  om  den  Prins  in  lyne  kluifters  te  kry- 
gen,  en,  vermoedelyk,  hem  daar  in  te  matzen ;  dat  hem 
echter,  gelyk  den  ganfchen  verraderlyken  toeleg,  met 
eene  afgryfelykc  ncderlaage  der  zynen,  plotzelyk  mifte. 
Ondcrtuüchen ,  terwyl  Fervaques  noch  fprak  [tekent  de 
Heer  Hooft  verder  aan]  flemden  d' anderen  [veele 
andere  Hoofden  zyns  krygsheirs]  ïyn  zeggen  toe;  en 
hy  had  2,00  ras  niet  uit,  of  het  raadtflot  ïolgde.   Hier  op 

ibid.fcl,  verhaalt  die  groote  Hiftoryfchryver  den  gemiflen  aan- 
851.  flag,  daar  Fervaques,  nevens  zynen  toeleg,  weder,  om- 

trent met  deze  woorden,  te  midden  inkomt.  ,,  Fervaques, 
„  in  ftadt  gebleven  als  hooft  des  aanflags  ,  om  den  per- 
„  foon  des  Prinfen  van  Oranje  in  hechtenis  te  neemen; 
„  of  (xoo  de  Hertog  het  namaals  noemde )  te  befchermen  ; 
„  voorts  om  indruk  van  achteren  te  doen  ,  en  eindlyk 
„  orde  te  (tellen,  de  wyken  te  verdeelen  ,  de  foldaaten 
„  te  foereeren  ;  had  les  hondert  Franc^oizen  by  ïich  in 
„  Sant  Michiels  Kloofter.  Omtrent  noch  tv/eemaal  zoo 

„  veel  zegtmen  dat 'er  hier  en  daar  geherbergt  waren. 
„  Dat  hy  met  al  dit  volk  zich  niet  flux  op  ftraat  begaf, 
„  fchynt  bygekomen  ,  mits  het  befluit  zoo  laat  geopen- 
„  baart  was  aan  de  beleiders  ,  dat  hun  tydt  ontbrak  om 
„  ïulk  eene  menigtedes  vroeg  genoeg  te  verftendigen ,  en 
„  by  een  te  brengen  Bovendien  is  te  gelooven, 
„  dat  vcrfcheide  Bevelhebbers  en  foldaaten,  Onroomsge- 
„  zint,  met  loode  voeten  te  werke  gingen.  Derhalven 

„  een  rcgement  fteedelingen,  gezonden  tot  's  Prinfen  be- 
„  hoeding  ,  en  teftcns  om  zich  van  Fervaques  te  verzee- 
„  keren,  betrapte,  terwyl  hy  fukkelt,  hem  in  't  kloofter; 

Hooft     „enz.    Eindelyk  ziet  men  uit  het  vervolg  van 't  verhaal, 
fol.  853.  dat  het  Fervaques  faalde  de  Kroonenburger  poort ,  voor 

een  regement  Zwitfers,van  buiten  tot  Anjous  hulpevoor 
de  ftadt  gekoomen  ,  te  openen  ;  en  hy  ,  onder  andere 

•jll^^      Hoofden  van  't  leger,  in  de  ftadt  gevangen  wierdt;  waar 

ƒ«/. '853.      ons  geen  verder  berecht  van  dezen  FranfchenVeldtover- 
'  fte  Fervaques,  immers  by  den  Droffaart  Hooft,  in  zyne Hiftorie,  voorkomt;  en  dit  ook,  als  van  iemant  die  al- 

leen betrekkelykis  tot  onze  Nederlanden  door  den  dienft 
van  Anjou,  tot  ons  oogmerk  genoeg  is. 

jioHve      FERWERD,  FERWERT,  een  Dorp  in  de  Groninger 

1  D.fol.' ^'^'^'^'^'^^^''^'^en  ,  onder  ''i  Wejlerquartier ,  zynde  het  derde  en 
171.      laatfte  quartier.  't  Heeft  twee  Sloten  of  Adelyke  huizen , 

173.      omtrent  het  jaar  1640.  aan  de  Jonkers  Bothnia  en  Al- 
dringa,  behoorden. 

FERWERD,  FERWERT,  eender  elf  Dorpen  winfcm.. 
(vry  groot, meeft  bertraut,cn  wel  betimmert ) van  del/rte- 
fche  Grietenije  Fcrvjerderadeel ,  onder  het  quartier  Oo/Ze»- 
goo;  voerende  haarcn  naam  naar  dit  Dorp. 
FERWERDERADEEL,  eene  Vriefche  Grietenije  wlnfem; 

in  het  qnartier  üofiergoo.  Heeft  de  tweede  zittinge  en  ftem  befchr. 
in  't  Oujlerjche  quartier  van  l^rieslandt.    Ten  Ooften  legt  van  Fr, 
de  Gvlctcnlje  Dantumadeel  en  de  Rivier  d'jEe-;  ten  Noorden  achter 
Dongeradeel:  deze  Grietenije  beftaat  uit  elf  Dorpen  ;  na-  deKron. 
melyk  ,  Ferwerd,  Bcyntum ,  Hallum ,  Marrurn ,  Niewkcrk^ 

IVansweert ,  Blije,  Genurn  ,  Reytfum,  "Jeslurn  en  Lichlaart. Voortydts  zyn  hier  ook  drie  kleine  Steden  gewecft  ,  Ma- 
riengaarde,  Folvert ,  enGenuwert.    De  voornaamfte  Staten 
en  huizen  der  Edelen  in  deze  Grietenije  zyn  Keneminga , 
Burmania,  *  Sytzama,  JEbinga,  Gojlinga,  Wima,  Dowma, 
Feytzma  ,  Oenema  ,  Gralda ,  Ayha  ,  Roorda  ,  Swama,  en 
meer  andere.    Ten  Weften  dezer  Grietenije  legt  het  Ei-  Ider» 
landt  Amelandt,  dat  men  van  daar  gemakkelyk  zien  kan.  il>id. 
Het  landt  aldaar  is  zeer  vruchtbaar,  zoo  van  weiden  voor 
koeijen  en  paerden,  als  van  akkeren  en  bouwlanden.  Het 
wapen  dezer  Grietenije  zyn  zeven  goude  Sterren  ,  op  een 

azuur  velt,  al  van  't  jaar  1395".  in  't  gebruik  geweeft. 
FERWOLDE,  een  der  zeven-en-twintig  Dorpen  van  ̂ ^^">- 

de  Friefche  Grietenije  IVonferadcel ,\n  het  quartier //'Vyïfr^oo. 
Toen  deze  geheeleGrietenijein  de  fchattinge  1 185-9  j  l'lo- 
reenen  plagt  op  te  brengen  ,  moft  Ferwolde  daar  in  45-1  '*^'f"F' Floreenen  draagen. 

FETHNA,  een  Dorp  of  Buurt  in 't  Sticht  Utrecht, 
nvL  Fechten  ̂ ehccten;  zie  VECHTEN. 
FETHNA  is  een  Hofftadt  met  een  Heerenhuis  ,  dar  Mtlng 

weleer  de  Koningen  van  ̂ r;Vj-/rt»i^^ gehadt  hebben,  dragen-  Xr>r. 
de  den  naam  van  IViltenburg.    Het  is  door  gifte  van  Caro-  Girm. 
lus  Martellus  ,\^n  het  jaar  722.  in  eigendom  overgegaan  aan  Ifer. 
IFillebrordus ,eevü.en  Biflchop  der  J/riezen,te  gelyk  met  het  Pt^rt-  it. 
Slot  en  Dorp  daar  dichte  by  wat  laager  naar  Utrecht.    Ik  P^^g'  5+« 
zou  twyfelen  of  het  a'  recht  gefchreeven  wordt  FETH- 

NA, dewyl  het  hedendaags  FECHTA  (in  de  gemeene 
taal  j^cciyttw)  genaamt  wordt, welke  letters  niet  veel  ver- 
fcheelen,  en  van  den  affchryver  lichtelyk  hebben  kunnen 
verzet  worden.    Het  overige  hier  van  zie  op  IViltenburg. 
FEYTSMA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Fnefche 

Grietenije  Fcrwerderadeel ,  onder  Oojlergoo  ;  anders  ook 
FEYTZMA. 
FEYTSMA,  FEYTZMA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  idem, 

in  het  Dorp  Z)«»aA«,  onder  de  f^riej'che  Grietenije  Menal- 
dumadeel  in  't  quartier  Wejlergoo. 
FEYTSMA,  FEYTZMA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  idem, 

in  het  Dorp  Dongium,  in  de  Vriefche  Grietenije  Franekera- 
deel,  onder  IVeftergoo. 
FIMELINGO  QUARTIER,  een  der  quartieren  van  Houve 

de  Groninger  Ommelanden:  de  meefte  Schryvers  fpellen  Fi-  Handv. 
■veltngo;  zie  daarom  op  FIVELINGO  QUARTIER.       xr.i  D. 
FINAART,  DEN  F  YN  A  ART,  een  Za/V-//»/- M  170- 

landtfch  Dorp,  in  de  Langejiraat  ̂   aan  den  Brabantfchen  i?'- 
kant.  Het  is  mede  onder  geloopen  geweeft  in  den  gewei-  Coudh. 
digen  inbreuk  van  den  grooten  Zuid-Hollandtfchen  H-^aerdt ,  '''^ 
1421.    Naderhant,  I5"48.  bedykt  ;  deKlundcrt,  o{ Nyer-  ̂ W/.Kr. 
vaart  ,  en  Sanderbuiten  zyn  bedykt  I5"2i  ;    de  Ruigenhil  J'^ 
15-64;  Schuddebofch  ,    en       Appelaar   15-72;   de  Heyninge 
15-82.  deze  alle  met  den  F?'»<«iïr^  maaken  t'zamen  een  Ey- landtjen,  daarmen  rondtom  heen  kan  vaaren.  In  het  jaar 
I5-75-.  heeft  Mondragon  met  1000  mannen  van  zyn  Regi- 

ment, en  noch  .twee  ̂ /'«i?;?/2-^e  Vaandels ,  den  Finaart,  de  Meteren 
Klundert,  en  den.  Ruigenhil ,  door  behulp  van  Schuiten,  Nederl. 
ingenomen;  evenwel  trok  zyn  meefte  volk  by  laag  water  Hifor. 
door  den  arm  van  de  zee.    Mondragon  toonde  daar  mede 
dat  men  licht,  en  alleen  met  klein  behulp  van  fchuiten, 
van  het  een  Eilandt  in  het  ander  kon  komen.    De  Kerk 
en  Predikant  op  den  Finaart  ftaan  onder  het  Claflis  van 
Dordrecht. 

F I N  C  K  I N  G  A ,  of  F I N  K  E  G  A ,  een  der  twintig  winfeM, 

Dorpen  van  de  Vriefche  Grietenije  Stellingwerf  U^efleinde ,  lej.-van 
onder  't  quartier  der  Zevenwolden.   Het  word  gerekent  irlesL 
onder  de  zes  Dorpen  over  den  Stroom  gelegen  ;  dc  andc- 

Pp  3  re  , 
*  Schotanus  tekent  aan  in  zyne  Befchryvinge  van  Frieslandr, 

daar  hy  van  het  Dorp  Ballum ,  onder  decze  Grietenije  ,  handelt » 
dat  zeker  0£«e  van  S-jtiama  ,  in  't  jaar  1397.  Grietman  was  van 
deze  Grietenije;  nu  weete  men  dat  Sytiama ,  en  Sytzama  ,  een  en 
't  zelfde  adelyk  geilacht  is ,  onaangezien  de  wapens  verfcheiden 
zyn ;  en  dat  die  van  Syciama  hunne  adelyke  Slaate  te  Hallum  ,  in 
de  Grietenije  van  Ferwerderadeel,  hebben,  en  die  van  Sytzama  de 
hunne  in  de  Grietenije  van  Wonferadeel ,  te  Arum;  de  reden  na 
van  deze  veranderingen  ,  in  hunnen  Geflachtnaam  en  wapenen ,  is 
dat,  in  de  oorlogen  tuflchen  dc  Schicringevs  cn  Vctkopcrs  ,  vcde 
adelyke  Geflachten  hunnen  geflachtnaam  en  wapens  verandert  heb- 

ben ,  ontilaande  uit  een  haat ,  die  in  die  tyden  onder  de  Friefche 
Edelen,  ja  zelfs  onder  de  naafte  bloetvrienden.die  van  eenen  naam 
waren,  heeifchte;  zoo  dat  d'een  Broeder  het  dikwyls  met  de  par- 

ty der  Scliieringers  ,  en  d'ander  het  met  die  van  de  Verkopers hield;  van  welke  biimenlandtfche  beroerten  de  Friefche  Kronyken 
van  Occo  Charlenfs,  1'ieritis  fVirifemiifs ,  cn  Chrljliams  Schotanus, 
in  't  brecde  verllag  doen. 
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FINFIRFIS 

re  veertien  worden  aan  deezc  zyde  des  Jlroom  Linde  ge- 
telt. 

F I N  K  U  M  ,  een  der  veertien  Dorpen  van  de  Friefihc 
Grietenij  Lee  uwer  deradcel ,  onder  het  quartier  (^«y/^/^goo ; 
aldaar  rtaat  het  heerlyk  huis  Holdinga. 
FlNüERWüLD,  een  der  negentien  Dorpen  en  Buur- 

ten van  de  Groninger  Old-Amften.  In  den  erbarnielyiien 
Groninger  Watervloet  van  't  jaar  1681.  leed  dit  Dorp  wei- 

nig fchade;  alleen  6  huizen  wierden 'cr  van  vernielt,  en 6S  beeden, zoo pacrden , als oiïen , en kocijen , verdronken. 
FINSTERWALDA.  Dit  zyn  geringe  overblyfzels 

van  een  Dorp,  dat  voor  dezen  voortrcffelyk  geweelt,  en 
nu  door  den  Dol/art  byna  ingeflokt  is  ,  met  een  donker 
bofch,  gelyk  de  naam  te  kennen  geeft, die  weleer  gemeen 
was  aan  twee  Dorpen,  die  naar  hunne  gelegenthcit  onder- 
fcheiden  wierden.  Dit  zynde  het  welklyke  behoort  aan 
het  Oldampi,  leggende  vyf  gemeene  Duitichc  mylcn  van 
Groningen  ooQwaarts  aan. 

F 1 R  D  G  U  M ,  een  der  acht  Dorpen  van  de  Vriefche 
Grietenije  Barradeel,  onder  het  quartier  IVefiergoo:  aldaar 

leggen  de  huizen  Farnia.,  Camjlra,  en  'Jclgerfina. FIR./ESI.  Zy  worden  voor  een  Natie  of  Volk  van 
het  Noordtfche  Half-eilandt^f^«/«  gehouden,  en  voor  af- 
\iomc\h'\g'cn  \&n  Askenas  y  zoon  vanGnmer^  zoons  zoon 
van  Japhet ,  enz.  Het  is  niet  onwaarfchynlyk  dat  van 
deze  Fir^vfi,  de  Friefen  (in  overoude  Vriefche  fchriften  , 
aantekeningen,  ordonnantiën  en  brieven  aitydt  Frefen  ge- 
noemt)  hunnen  oorfprong  en  naam  gekregen  hebben. 
Dat  de  Frijit  (Friefen,  Friefen)  al  lang  voor  Chriftus  ge- 

boorte bekent  zyn  geweeft  ,  en  toen  alreeds  vermaart ,  is 

buiten  tegenfpreeken.  Picard  zegt  dat 'er  een  landt  is  , 
gelegen  in  Wefl-Gothlandt ,  onder  den  Koning  van  Zwee- 
den  behoorende,  wiens  inwoonders  al  voorChriüus  tyden 
den  naam  van  Fincfi  voerden ;  dus  worden  zy  van  Ftok- 
»7<fK/ geheeten.  Ph.  Cluverins  %cgx. dat  dit  Landtfchap  in 
dien  tydt  FIERINGE  geheeten  wierd.  Het  leit  niet  ver- 

re van  'tMeyr  de  If'ener , of  UWner  xc^.-doch  eenige  landt- zaaten,van  dit  grootc  landt,  zouden  hunne  woonplaatzen 

dikmaals  verandert  hebben,  en  derhal  ven  is  't  geloofwaar- 
dig, dat  deze  Fintfi  met  een  groot  lichaam  en  leger,  van 

mannen,  vrouwen,  enz.  opgekraamt  zyn  ,  om  dit  landt 
(nu  Vrieslandt)  in  te  neemen  en  te  bewoonen.  Dus  zou 
d'overoudeFr;V/f^e  Natie  haren  oorfprong  van  de  zoo  zeer 
vermaarde  Gotthen  hebben; wel  een  zeer  verwoedt, woeft, 
en  barbarifch,  maar  ook  boven  maaten  ftrydtbaar  volk. 

En  gewiflclyk,  als  men  aanmerkt  dat'er,lang  voor  Chrif- 
tus geboorte,  eene  Go«^//f/>(?  Noordtfche  Natie  Firafi  ge- 

noemt  is  geweeÜ ;  dat  de  Noordtfche  volkeren  gewoon 
waren  zich  met  ganfche  zwermen  naar  andere  Geweften 

te  begeeven ;  dat 'er  geen  groot  vcrfchil  is  tuffchen  den 
naam  Fir<cfi  en  Friefen ;  dat.  men  in  Vrieslandt  Steden,  Vlek- 

ken en  Dorpen  vindt, even  zoo  geheeten  als  die  in  Gothia, 
namelyk  Gronge  in  Gothlandt ,  en  Groningen  alhier  in  Vries- 

landt ,  nevens  Gieten  ,  Anloo  ,  Afj'en  ,  Runen  ,  en  meer plaatzen  in  Drenth  ,  al  eens  met  die  in  Gothlandt :  dat  de 
Gothen  en  Friefen  eenerlei  naamen  van  perfoonen  hebben, 
IVatzo,  Uhèo,  Hako,  Tako;  en  onder  de  vrouwen  Hetta, 
Jiska,  Vrovja  ,  Hilla  :  Dat  de  oude  Vriefche  fpraak  eene 
groote  gemeenfchap  met  de  Gothfche  heeft,  en  veel  woor- den eenerlci  beteekenilfe  hebben:  Wanneer  men  dit  nauw 
overweegt,  zalmen  deeze  meeninge,  aangaande  den  naam 
en  oorfprong  der  Vriefen  ,  ligtelyk  ftellen  boven  alle 
voorgeevingen  op  't  woordt  FRIESEN,  FRIESLAND, 
en  FRISO.  Te  meer  wanneer  men 'er  bydoet  ,  dat  de 
naamen  der  eerde  Friefche  Prinffen,  uit  het  Noorden  her- 

waarts gekomen  ,  even  zoodanige  zyn  als  der  Koningen 
die  over  Gothlandt  regeerden,  j.  Hopperus  houd  het  'er 
ook  voor  ,  dat  de  Vriefen  oorfprongkelyk  uit  de  Hoog- 
Noordtfche  {Hyperborei)  volken  zyn  ;  en  meent  dat  ze  van 
hen  de  letterkunde  bekomen  hebben.  Vermoedelyk  dan 
zynze  nit  deGtó/^É'»,verzelt  mogelyk  met  andere  Noordt- 

fche Natiën,  eerft  in  Groninger-landt.,  of  wel  laatfl  daar 
aangekomen  ,  daar  ze  Groningen  gebouwt  ,  en  naar  hun 
Gronge  dien  naam  zullen  gegeeven  hebben  :  ook  het  Drenth 
naar  hun  Dronthem,  daar  ze  Runen  insgelyks  gefticht  ,  en 
naar  hun  vermaart  Gothfth  Eilandt  Runen  zullen  genaamt 
hebben. 
FISKMARE  is  een  plaats  van  Ftvelingo  ,  waar  om- 

trent die  van  IVerum  en  IValtershern  een  verlaat  of  Jiuis  ge- 
had hebben,  om  het  water,  waar  van  hunne  landen  ge- 

meenlyk  te  veel  zyn  voorzien,  of  uit  te  laaten  ,  of  in  te 
houden.  Menco  Abt  van  /^fr»»z  verhaalt ,  dat  dit  verlaat 
in  den  jaare  1262.  door  geweldige  ftormcn ,  en  de  kracht 
van  de  zee  deurgebroken  is;  doch  dewyl  het  zelve  te  dee- 

ïer  tydt,  nu 'er  anderen  te  Delfzyl  zyn  gemaakt,  geen  ge- 
bruik meer  heeft,  is  de  naam  ook  weg.  Emmius,  die  dit 

7elfde  uit  verhaalt,  voegt 'er  by,  dat  deeze  Huizen 
geweeft  zyn  in  het  Oldampt  ;  welke  giffing  met  het  ver- 

haal van  Menco  nauwclyks  over  een  te  brengen  is. 
flVELA  (de  FIVEL  )  is  een  Riviertjen,  het  welk 

zynen  oorfprong  neemende  omtrent  de  Veenen  van  Trent- 
walde,  en  niet  verder  als  tweemylea  min  ecu  vierdedeel 

F  r  V 

door  Duurstuolde  ̂   Noordtwed  aan,geloopcn  hebbende, 
zynen  loop  Noordtwaarts  neemt,  ter  lengte  van  derdehalf 

mylc,  en  aldus  by  Üelj'zyl  in  de  Eems  valt;  immers  zoo als  nu  ter  tydt  de  toeftandt  van  zaakcn  is.  Want  in  de 
tyden  voor  Abt  Menco  heeft  het  uitgeloopen  in  de  oude 
Haven  Amifta,  ter  plaatzc  daar  de  Kerk  van  IVemm  is  ge- 
bouwt.  Dit  riviertjen  heeft  Menco  de  Ftvel  genaamt ,  die 
'er  omtrent  woonden Fivelanders  (Ftvelgones)  en  het  landt 
ie\f  Fivelgo.  Welken  naam  zy  beide  noch  hedendaags  bè- 
houden,  hoewel  het  riviertjen  den  zeiven  al  lang  verlo- 

ren heeft;  dewyl  de  oude  kil  ,  door  veelvuldige  afleidin- 
gen ,  geheel  uitgedroogt ,  en  nauwelyks  meer  te  vinden 

is,  voornamelyk  na  dat  er  eene  niewe  vaart,  ter  lengte 
van  twee  mylen  min  een  vierde,  van  de  Stadt  af  naar  den 
bogt  is  gegraaven,  waar  aan  men  te  gelyk  met  de  onder- 
de  kil  van  de  Fhel  den  niewen  naam  van  het  Damflerdiep 
gegeeven  heeft;  van  het  Merktvlek  Appingadam,  daar  het 
zelve  doorloopt.  Want  aldus  heeft  men  midden  door  het 
landt  een  vaart  denrgcfneeden  tulTchen  de  Ünjing  en  de 
Eems,  tot  zeer  groot  gerief  en  voordeel  van  het  ganfche 
Landtfchap. 

FIVELGA,  een  gedeelte  der  Groninger  O mmelanden 
zie  op  FIVELINGO  QUARTIER. 
FIVELGOA,  FIVELINGIA.  In  de  Giftbrieven 

van  de  Keizeren  Otto  den  Grooten,  Otto  den  lil.  en  Lotha- 
riHs  den  II.  van  de  jaaren  970.  996.  11 34.  wordt  FU  AL- 
G  O  genoemt ,  een  Graaffchap  der  Vriezen  in  die  landt- 
dreeke,  waar  in  ook  leggen  Hunesgo,  Mernu,  en  Midage; 
waar  uit  klaar  blykt  dat  FIVELGO  verdaan  wordt,  en 
dat  men  FIVALGü  leezen  moet.  Alfricus  noemt  het,  in 
't  leven  Ludgerus ,  F^vilga,  Adamus  Bremenfis.,  een Schryver  van  de  elfde  eeuwe  ,  verhaalt  dat  de  Aartsbif- 
fchop  van  Hamburg,  door  gifte  van  Keizer  Hendrik  den  IV. 
verkregen  heeft  ,  het  grootjle  Graaffchap  van  Vrieslandt  van 
FIVELGOE,  het  welk  eerfl  gehad  heeft  Hertog  Gothofridus, 
en  toen  ter  tydt  Ecbertns  de  Markgraaf,  namelyk  van 
Saxen  en  Thuringen,  die  de  geedTel  van  Vrieslandt  wierd  ge- 

naamt; wiens  goederen,  nadat  hy  gebannen  was,  in  den 
jaare  loSó.  verbeurt  verklaart  zyn ,  gelyk  de  Handtved 
van  den  zeiven  Keizer  aanwyd.  De  zelfde  Schryver  doet 

'er  by,  dat  de  Aartsbifjchop  ook  tien  jaaren  in  bezit  geweefl  is van  het  voornoemde  Graaffchap ,  tot  \r  tydt  toe  dat  hy  wechge- 
jaagt  wierd:  welke  zaak,  die  by  zynen  tydt  voorgevallen 
is,  gelyk  ik  dezelve  haar  geloof  niet  wil  beneemen  ,  hoe- 

wel anderen  daar  geen  gewag  van  maaken  ;  zoo  meene  ik 
dat  men  onderzoeken  moet,  wat  reden  dat 'er  geweeft  is, 
dat  hy  FIVELGO  het  grootjle  Graaffchap  van  Vrieslandt 
heeft  genoemt,  naardien  Oo^^rgoo  en  iVeJtergoo,  beide  uit 
den  roof  van  den  zeiven  Ecbert  aan  den  Bitfchop  van  Ut- 

recht gefchonken,  tweemaal  zoo  groot  zyn.  Doch  ik  zou 
denken  dat  deze  Schryver  door  het  Graaffchap  FIVELGO 
verftaat  geheel  Vrieslandt  tuffchen  de  Eems  en  de  Lauwers: 
dewyl  hy  de  grenzen  van  het  Graaffchap  Emisgo  ,  waar 
van  de  zelfde  begiftiging  fpreekt ,  insgelyks  fchynt  uit  te 
drekken  van  de  Eemz.e  tot  aan  de  Meeren ,  waar  van  de 
bogt  van  dejade<)f  den  inham, die  het  landt  over  dejade^ 
by  hem  Oofiergoo  genoemt, van  Emifgo  affcheidt,  gemaakt 
is.  De  Keizer  heeft  derhal  ven  Vrieslandt,  het  welK  Ecbert 
bezeten  hadde  ,  verdeelt  tuffchen  twee  Biffchoppen : 
den  eenen  geevende  dat  gedeelte  ,  dat  tuffchen  de 
IJla  (den  Tfjel)  en  de  Lauwers  legt  ;  den  anderen,  het 
geen  tulfchen  de  Lauwers  en  de  Jade  is  :  zoodat  die  van 
Utrecht  gekregen  heeft  de  Graaffchappen  van  Oojlergoo^ 

If^ejlergoo,  en  Ifiago ,  of  Staveren:  en  die  van  Bremen  ,  de 
Graaffchappen  van  FIVELGO  en  Emifgo.  FIVELGO 
nu  is  eigentlyk  het  tweede  gedeelte  van  die  Groninger  Om- 

melanden, die  allereerduit  verfcheide  dorpentot  een  quar- 
tier vereenigt  zyn.  Naar  het  zuiden  grenft  het  aan  Trent- 

wolde,  naar  het  ooden  aan  het  üld-ampt  ,  byna  ter  zeiver 
lengte  van  drie  uuren :  naar  het  weden  aan  Hunefgo  ,  of 
bet  Hunfingerlandt , ter  lengte  van  drie  mylen  en  een  halve: 
naar  het  noorden  aan  de  Eems ,  ter  lengte  van  omtrent 
drie  mylen:  zoo  dat  het  byna  vierkant  is.  De  benaaming 
heeft  zynen  oorfprong  van  de  rivier  de  Ftvel,  die  wel- 

eer het  landt  doordroomde.  Die  vzü  Fivelgo ,  gelyk  dio 
van  IVerum  hen  noemen,  of  Fevelgo  ,  volgens  het  rerka- 
menteboek  van  Utrecht ,  en  die  van  ons  Fievelingers  ge- 
genoemt  worden  ;  hebben  boven  alle  de  Bontgenootea 
meed  wat  niews  gezocht ,  en  zyn  geweeft  zeer  grooto 
yveraars  om  hunne  Gemeenfchap  ,  gelyk  Emo  fpreekt, 

het  hoogde  gezach  in  't  byzonder  toe  te  eigenen :  niet  veel 
eerbiedigheit  betoonende  voor  het  Keizerryk,  zich  nu  en 
dan  aanmatigende  zulke  zaaken ,  die  andere  oordeelden 
dat  men  van  den  Keizer,  of  immers  van  de  gemeene  ver- 
gaderinge  der  Bontgenooten,  mod  verkrygen:  waarvan 
wy  hier  boven  eenige  blyken  gezien  hebben  op  Emetha. 
Eindelyk  hebben  zy  zich, na  eene  lange oneenigheit, inden 
jaare  I2J-S.  met  Groningen, door  een  eeuwig  verbondt, ver- eenigt. 
FIVELINGO  QUARTIER,  eene  der  verdeelingen 

van  de  Provintie  van  Groningen  en  Ommelanden,  beftaando 

'm  HKnfingOf  Fivelingo  ,  IVeJler^uartier  ̂   Old-Ampten, 

M.  van- 

Idem  * 
ibid,  i 

Llb.  X cap.  4, 

Hijl. 

Ecclef. 

lib.  4. 

cap.^. 

Apud 
Hedtm 

in  CoK' 

rado. 

Lib.  I. 

cap. 10, 

Ernmiut 

Hifttr. Ub,lt- 
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„        M.  vander  Houve  fpelt  FIMELINGO :  Daar  in  heeft  men 

jl     de  volgende  Dorpen,  Spyck,  Borum,  Losdorps  Godlinfe , 

\f';l.  'tSa-nd,  Rype^  Leermis,  Oofter-wimert ,  (andere  li^ntewy 
,  ji       rum  )  Emnm  ,  tVirdnrn  ,    Meywert  ̂     Heveskes  ̂   Oterdum^ 

'      Mkhttizen ,  Lopperfei>?3 ,  IVeJler-Emdcn ,  Hoexr^eyer ^Stedum ^ 
Gar shayfen ,  Teapojl,  Garrelsweer ,  IVolverfum ,  Heydenfchap , 

Harkfiede  ,  Tert  Bour  ,  Tefingcboeren  ,  Stierwold,  Garr/ierf- 
VJolde ,  Marfunt  ,  Selweri  ,  Jokwert ,  Coewert ,  Holwyrda , 

Uitwierde,  Op'u/ierde  ,  Tjamsweer  ten  Noorden  ,  en  Tjarns- 

vjeer  ten  Zuyden,  doch  beide  maar  een  Dorp  ;^S'^^^m^r--^^'r- 
^^/f/  ,  Schildvjolder-kerfpel ,  Cobham  ,  Sudeboeren  ,  Stockeren , 
i/f/ff7,  Apptngedam^  een  groot  Vlek,  geeft  voor  eene  Stadt 
te  ïyn.   Dan  vindmen  by  anderen  noch  Delfzyl^  Farmfum. 

GMm,  Men  ziet  in  dit  quartier  veele  Sloten  en  adelyke  Huizen, 
^titrU  namelyk  te  Bfraw,  X.q  Losdorp  ̂   te  Godiinfe,  Sand,  Rype , 

L.eermts 
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,  Oojler-Witvjert ,  Enum^  Wirdur/i  ̂   Farmfitr/t,  Lop-  i^r^terv, 
perfum  ̂   Stedum^  Garshuizen  ̂   Ten  poft  ̂ Garmcrsvjolde  ̂ Scher-  pa^.xCC), 
rner-Kerfpel ^  Slochteren ^  Helium^  Siddebouren  ,  behoorende 
aan  de  gellachten  van  Berum  ,  Schajfer^  Clant.  Ouiuda^ 

Hofle ,  Schurft  Ripper  da ,  Ubona ,  Gritys ,  Hun'mTa ,  Rengers  , Mepfer ^  enz.  In  dc  vervaarlyke  Groninger  W atervloedt ,  ,1 
den  12  en  i:;  November  ióS6.  heeft  dit  Fhelingo  quartier, 
nevens  de  andere  quartieren,  gecne  germge  ichade  gelee-  q^^^ 
den.    De  Heeren  Staten  hebben  daar  van  in  ieder  Dorp  in  ^^^^^ 
die  Provintie,  door  de  Predikanten  , eene  nette  lylt  laaten  -^^^^ 
opftellen,  die  wy  hier  zullen  invoegen. 

Daar  onder  de  Cyfergetalen  de  letter  E  ftaat ,  zal  de 
lezer  eenigen  door  gelieven  te  verdaan,  alzoo  het  rechte 
getal  noch  niet  bekent  was. 

Dorpen Menfchen    Huizen       Huizen      Paerden  Koeijen 

Apptngadam 

Spek  - aerum 

Godlinfe  — Colham 

Delfzyl  - 
Holvjyrda  — 
Uitwierda  - 
Solvjert 

Marfum  — 'i  Sant 

Farmfum  — 
Oterdum  — 

Weywert  — Siddebouren 
Losdorp 
Ten  Bour 
Wolterfum 
Tjarnsweer 
Helium 
Heveskes  — 

I4'efter  Embden 
Stedurn  — 
IVittevjyrum 
Crewert 
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Den  ï|  November  1686.  op  Vrydags- 
avondt  begon  de  zeer  vreeflyke  Storm , 
met  Donder, Blixcm,  Hagel  en  Regen, 
dien  ganfche  nagt  door,  waar  door  de 
zee  de  hoogte  van  ruim  een  mans  leng- 

te over  de  zeedyken  heene  vloeide,  met 
vernielinge  van  de  zelve ,  en  veele  zylen ; 
waar  door  het  ganfche  gewelt  tulTchen  de 
Stadt  Groningen  en  Delfzyl  niet  dan  eene 
enkele  zee  fcheen;  d'  elende  van  deze Provintie  was  byna  onbefchryveiyk ,  de 
fchade  onwaardcerlyk. 

Echter  is  d' inbreuk,  en  de  daar  op 
gevolgde  Watervloedt,  Groningerlandt 
op  Kersnacht,  1717.  overgekomen  (be- 
halven  noch  verfcheide  andere  ,  die  dat 
Landtfchap  tuffchen  beide  getroffen 
hebben)  noch  ongelyk zwaarderen jam- 
merlyker  geweelt  ;  daar  wy  op  den 
naam  van  Groningen ,  of  Ommelanden  , 
breeder  verflag  van  zullen  doen  ;  zie 
derhalven  op  die  naamen. 

416. 

177- 2X2. 

f72- 

27f9-- 

idem 

Boxhorn 
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Alting 
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De  fchade  in  de  andere  gedeelten  der  Groninger  Ommelan- 
den .  door  t^roote  vervaarlyke  zee-inbreuken  eefchiedt; 

zie  op  HUNSINGO-QUARTIER,  op  WÏSTER- 
QU  ART  IER,  en  op  OLD-A  M  PTE  N. 
FLACKE'.  (OVER-)  Een  boezem  der  zee,  waar 

door  Zeelandt  Noordtwaarts  van  Hollandt  afgefcheiden 
wordt.  Of  een  Eilandt  in  Nederlandt  dicht  by  de  Noordt- 
zee,in  't  Zuidwefier  deel  van  Hollandt, de  grenzen  van 
Zeelandt  tegen  over  het  Eilandt  Schouwen.  Het  Eilandt 

Flac  ke'  yvoïé  .,  icgt  S. -van  Leeuwen,  van  zommigen  Over- 
Flacké  genoemt ,  vermits  het  legt  over  't  water  ,  en  de 
droogte  van  Flacké,  waar  van  Mtlhernis  landt ,  of  Oeltjens- 
plaat,  de  moederftadt  is,  als  eerfl;  bedykt  en  het  beginfel 
van  't  gedachte  Eilandt;  diit,door  de  menigvuldige aange- 
dykte  bepolderingen,  zoo  groot  in  zyn  begrip  is  gewor- 

den als  eenig  Eilandt  in  Zeelandt.  M.  vander  Houve  fpelt 

Over-Flakke',  oi  Over-Flakkee ,  en  ftelt 'er  acht  Dorpen  op , 
behoorende  onder  het  Bailjuwfchap  van  Voorne  ;  namelyk 
Outdorp  Dirkslandt ,  Melislandt  ,  Herkinge  ,  Oude-tonge, 

Niewe-tonge  ,  Bommene' ,  en  Rouxeniff'e.  Overflakkee,  zegt 
Smallegange ,  bevat  de  Landen  van  Oeltjens  plaat ,  Middel- 
hernis,  Sammelsdyk,  Dirks-Landt ,  en  meer  andere. 

F  L  A  R  D I N  G  A.  Hcrmannus ,  Graaf  van  Veringen ,  ge- 
meenlyk  Co»ir«if?aj  genaamt,  noemt  PHLADIRTINGA 
een  vlek  van  Vrieslandt  (Frcfue))  het  welk  Keizer  Hcnrik 
de  IIL  in  den  jaarc  1046.  benomen  heeft  den  Markgrave 
Didcrik  den  IV.  die  het  bezeten  hadde  van  den  tydt  van 
Keizer  Hendrik  den  I L  af.  Lambertus  Schafnaburgenfis 
fchryft  dat  FLEERDINGEN,  een  zeer  vaflc  Stadt  van 
Vrieslandt,  in  den  jaare  1048.  ingenomen  is  van  dien  zelf- 

den Keizer.  Dewyl  nu  Hermannus  Contraéius  den  voor- 
noemden Diderik  den  titul  geeft  van  Markgrave  van 

PHLADIRTINGA,  kan  men  daar  uit  vermoeden  dat  dit 
de  vüornaamfte  der  onderhoorige  plaatzen  ,  en  tot  dien 
tydt  toe  de  Vorftelyke  woonplaats  van  Diderik  geweeft  zy : 
gelyk  de  zelve  Stadt  ,  in  het  verdrag  van  Epternach  en 
Utrecht ,\2in  het  jaar  10Ó3.  de  eerlte  van  de  vyfMoederker- 
ken  genoemt  wordt.  De  benaming  van  Kerke,  waar  on- 

der verfcheide  Kappellen  behooren  ,  geeft  Keizer  Hendrik 
de  IV.  haar  alleen  in  den  Giftbrief  van  het  jaar  1064.  waar 
by  hy  aan  Willem,  Bilfchop  van  Utrecht,  dezelve  fchenkt, 
of,  gelyk  hy  zegt,  weerom  geeft:  Die  daar  echter  niet 
lang  het  bezit  van  heeft  genooten  ,  dewyl  Markgraaf 
Diderik  al  het  geen  hem  was  afgenomen ,  wederom 
kreeg,  en  den  Biflchop  niets  binnen  zyne  jurisdiétie  ,  of 
gebiedt,  liet  behouden.   /Irnulfus.,  de  Overgrootvader  van 

Diderik,  hadde  het  beftier  over  de  Kerke  met  de  tienden 
al  lange  te  vooren  gegeeven  aan  de  Abdyc  van  Egmondt, 
gelyk  de  Achter-klein-zoon  in  den  Giftbrief  van  het  jaar 
1083.  zelf  getuigt,  daar  FLARDINGE  gefchreven  ftaat. 
In  ecnen  lateren  Giftbrief  van  Willem  den  I.  Grave  van 
Hollandt,  van  het  jaar  1222.  leeftmen,  FLERDLINC. 
Het  legt  aan  de  Maaze,  of  de  Waal,  daar  het  riviertjen  de 

L/o;-^  zyne  uitwatering  heeft,  gemeenlyk  genaamt  ©Itiai** 
öingcn/  hebbende  een  vry  aanzienlyke  merkt  ,  doch  zon- der verten. 

F L  AT ERDINGE,  is  een  zeer  vermaarde  Stadt  in 
Hollandt  geweeft,  nu  een  Steedtjen  :  zie  V  L  AARDIN- 
GEN. 

FLEDORP,  een  der  Dorpen  in  de  Groninger  Omme' 
landen,  eigcntlyk  F//V<^or/) ;  zie  op  FLIEDORP. 
FLEH  i TE.  Hier  boven,  op  het  woordt  Felua ,\\t\)\it\\ 

wy  gezien  dat  van  de  oude  landtüreek  der  Auchen  drie 
kleindere  gemaakt  zyn.  FLEHITE,  het  welk  het  mid- 
delfte  van  deze  was,  wordt  in  den  Giftbrief  van  Karei  den 
Grooten,\an  het  jaar  877.  uitdruklcelyk  genoemt  deLandt- 
Ürcek  aan  beide  de  oevers  van  den  Rhyn.  Dc  weükant 
wordt  befloten  door  den  Rhyn,  van  het  riviertjen  de  Node 
tot  aan  Wyk  te  Duurftede  (Doreftadium.)  De  ooilkant  ter 
zeiver  lengte  door  het  ̂ //V-weer ;  waar  vanher  genoegzaam 
blykt  dat  deze  landtftreck  den  naam  gekregen  heeft. 
FLEHUS,  FLI,  deVlieftroom.  De  ooilerlyke  kil  van 

den  Rhyn ,  die  van  het  VUe,  of  het  Vlie-meer,  tot  aan  het  Viiegat 
loopt,  wordt  in  de  Oude  Vriefchc  wetten  het  FLI  ge- 

naamt, in  plaats  van  FLEVI,de  letters  E  en  V  daar  uitge- 
fmetcn  ly nde  ,ge]yk  Ptolemaus  ook  gedaan  heeft  :by  de  la- 

tere heeft  ze  wederom  den  naam  vanF/evus  gekregen.  De- 
ze flroomt  fchynt  van  de  tydender/iowït'/^^waf,  tot  aan  het 

begin  van  de  dertiende  eeuwe ,  den  zeiven  loop  ,  en  de 
zelfde  engte  behouden  te  hebben.  Wanneer  die  afgryfle- 
lyke  en  menigvuldige  watervloeden  ,  het  gat  geweldig 
wyder  gemaakt  hebbende,  de  Wadden  zeer  ver  over  het 
landt  uitgezet,  en  voor  de  wateren  van  denVUeftroomcenen 
niewen  weg  geopent  hebben  ,  om,  recht  toe  recht  aan, 
naar  de  Noordtzee  voort  te  fchieten ;  waar  van  de  voorige 

kromme  llroom  noch  hedendaags  den  naam  van  't  <DuöC 
©lic  behoudt.  Het  welk  een  onwrikbaar  bewys  is  dat 
het  Eilandt,  het  welk  door  dit  niewelings  befpoelen  van 
den  Vlicftroom  eerft  gemaakt  is,  en  nu  25?CC5anöt  word  ge- 

noemt, ganfch  geen  overeenkomfte  heeft  met  het  Eilandt 
Flevo  van  Fomponius  Mela  ;  gelyk  als  verfcheide  Geleerde 
mannen  al  te  los  en  lichtvaerdig  (met  verlof  dat  ik  het 

zegge) 

hoxhor» 
in  Arnji, 

Aliiii^ 

Not. 
Cerrn, hif.T.n. 
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Idem 
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zegge  )  tot  noch  toe  gcmecnt  hebben.  Van  deere  Water- 
vloeden heeft  niemant  den  nakomelingen  '/.cekerder  be- 

richt nugelaaten  ,  als  onie  Opperhoofden  en  Abten  van 
Werum.,  Emo  en  Mciico  ,  die  daar  ooggetuigen  van  iyn 
geweell,  cn  welkers  Ichriften  ik  gezegc  hebbe  dat  onder 
iny  berullen  ,  atgelchreven  terwyl  een  vaa  beiden  noch 
kefde. 

F  L  E  N I  O  ,  of  FLETIONE ,  oudtydts  van  de  Romei- 
tttH  ZOO  genaanit,  gedelt  Vleuten  te  ïyn,  in  het  Sticht  van 
Utrecht-,  zie  FLETIONE. 

F  L  E  N  I  U  M.  In  de  oude  Reiskaart  is  een  weg  afgc- 
tcekeiit  door  het  landt  der ü^j/ijwr?», langs  de  beide  oevers 
van  de  Waal,  van  Nicwmeege»  tot  aan  Voorburg  {Forum 
Authini;  )  daar  men  vindt  FLENIUM,  tien  uuren  gaans 
van  Ciifphjgiiim  {Afperen)  en  ic%  uuren  van  Forum  Adriani. 
Welke  beide  plaatzen  v.oo  netafgenieetenzyn,dat,alsmen 
een  kring  trekt  van  de  eenc  tot  de  andere  ,  dezelve  in 
een  Hip  toeloopende,  den  waaren  (tandt  der  plaatze  oog- 
fchynlyk  aanwyft.  Deze  üip  nu  komt  recht  midden  in 
het  landt  van  P«?.v«.  En  hoewel  men  daar  omtrent  de  min- 
fie  blyk  niet  vindt  van  deze  oude  benaaminge,  echter  meene 
ik  daarom  niet  dat  men  deze  aanteekeaing  aandondts  van 

misllag  moet  befchuldigcn :  dewyl'er  zoo  veele  oude  naa- 
men  van  plaatzen  zyn  die  men  hedendaags  nergens  meer 
vindt.  C/;/ W/W  heeft  al  te  veel  vryheit  genomen,  als  hy 
fterk  beweert  dat  men  Fkvium.,  of  Flctw,  moet  kezen, 
in  plaats  van  FLENIUM:  ook  daarenboven  noch 
de  getalletters  naar  zyn  goedtdunken  verandert,  in  plaats 
van  XVIII.  tuffchen  Forum  en  FLENIUM,  IIII  Hellen- 

de: en  hetdubbeldt  getal  ,  het  welk  XXX.  M.  P.  dat 
is,  tien  uuren  gaans  uitmaakt,  tullchen  FLENIUM  en 
Cajpi»gium,  zoo  verzet,  dat  het  eene  komt  in  plaats  van 
het  andere.  Hier  toe  geen  ander  bewys,  of  beweegreden 
hebbende  ,  als  om  de  benaaming  van  zyn  Fletio  by  het 
ftroomtjen  de  Jpliet  te  vinden,  waar  aan  de  zeer  zinlyke 
Sudt Delft  geüicht  is.  Men  zou  konnen  denken  dat  hy, 
anders  een  man  van  een  gezondt  oordeel  ,  wat  geboert 
hadde  ;  indien  hy  niet  uitdrui^kelyk  had  gezegt ,  dat  dit 
zonder  twyfel  waar  was.  Doch  het  is  niet  ongemeen  by 
hem,  dat  hy  zich  op  de  overeenkomile  der  benaamingen  al 
te  veel  verlaat,  of  zich  naar  de  gelykhcit  der  benaamingen 
al  te  veel  vlyt. 
FLETIO.  In  die  zelfde  Reiskaart  Is  noch  èeft  ande- 

ren weg  afgeteekent  ,  van  Niewmcegen  tot  aan  den  naa- 
ften oever  van  den  Rhyn  ,  en  langs  dien  naar  de  zee  toe; 

waar  in  voorkomt  de  benaaming  van  FLETIO,  tuifchen 
Levefayjum  en  Lauri  {van  deze  plaatzen  zie  onder  elk  op 
zyn  letter)  van  den  eenen  kant  gelegen  vier  uuren  gaans, 
en  van  den  anderen  vier  gemeene  Duitfche  mylen,  of  om- 

trent 3  meer  als  vyf  uuren:  dat,  volgens  de  kromten  van 

de  rivier,  uitkomt  op  die  plaats  vm\  Bataiver  E'üMdt  ,<iazi recht  tegen  over  ,  op  den  Friefihen  bodem  ,  het  Dorp 
Vleuten  legt.  Het  is  ook  niet  ongewoon  dat  plaatzen,  ge- 

legen recht  aan  den  overkant  van  de  rivieren,  de  zelfde 
benaaming  houden.  Of  nu  de  inwoonders  van  ditBatavifih 
FLETIO  hunne  woonplaatzen  naar  dit  Friefche  overge- 
bragt  hebben,  zou  niemant  met  recht  kunnen  bepaalen ; 
dewyl  geen  geloofwaardig  Schryver  zulks  vermeldt.  Ech- 

ter is  dit  zeeker,  dat  men  den  ouden  naam  op  den  flinker 
oever  niet  meer  vindt:  maar  dat  de  waare  gelegentheit  van 
deplaatze,  volgens  het  getal  der  mylteekenen  ,  geweeft 
zy  dicht  onder  Utrecht.,  aan  den  bogt  van  den  Êïl[)ijU/'  ge- 
meenlyk  den  ïtrominen  fïÖÜ'l  genaamt. 
FLETIONE  ;  deeze  naam  wordt  in  het  Itinerarium 

van  Keizer /f»/o/2/«aj,  in  het  jaar  812  aan  de  regeeringe  ge- 
komen, gevonden.  Hy  heeft  dat  boek  gemaakt  of  gehou- 

den \nBatavïa  \  maakt  daar  gewag  in  van  tweeHeirbaanen 

of  wegen,  d' een  ter  rechter ,  d^ander  ter  llinker-handt, door  het  Eilandt  Batavia;  overeenkomende  met  de  Kaar- 

ten van  P<??«i/»g-^r.  D'eerüe  wegen  liepen  door  de  rech- 
ter zyde  van  het  Eilandt  Batavia.,  dat  is,  aan  of  door  den 

kant  des aldus  Coloma  Trajavia.,  't  Dorp  Kelten  by 
Kleef \  Burginatio,  Aremtio  by  Cluverius,  Arnhem;  Novio- 
r/tagi.,  oi  Niewmcegen;  CaJIra  Herculis ,  Er  kelens.  Carione, 
de  Stadt  Graaf ;  Levefano,  Leeuwen;  Fletione  ,  Vleuten ;  Lait- 
ri ,  Leerdam;  Nigro  Pullo  .,  Woerden;  Albiniar/i  ,  Alphen; 
Matiloney  Rynsburg;  Prcetorium  Agrippin.e ,  Roomburg;  Lug- 
duno  ̂ Le:den ,  of,als  zndcTcn,  Loosduinen ;  dus  zou  't  voor- 

noemde Ftetione  zyn  het  hedendaagfche  Vleuten  in  't  Sticht 
Utrecht;  zie  op  VLEUTEN.  Maar  in  de  lyft  van  de 
andere  Heirbaan ,  loopende  door  de  flinker  zyde  des  Ei- 
landts  van  Oudt  Batavia.,  vinden  wy,  in  plaats  van  FLE- 

TIONE, FLENIE  ook  VLEUTEN  uitgelegt:  Dus 
zou  dit  Dorp  zeer  oudt  zyn. 
FLETUM,  een  der  drie-en-dartig  Dorpen  van  den 

Z>«//<?«r?,  onder  de  zeegolven  begraaven ;  zie  op  D  U  L- 
LAART. 
FLEUM,  de  Stadt ,  die  ook  de  Vefling  {Caflellum) 

FLEVUM  genoemt  wordt.  D' Aardbefchryver  Claudius Ptolemaus  telt, onder  verfchcide Steden  van  Groot-Germa- 
niën,  voorby  het  ooftelyk  gat  van  den  Rhyn,  ter  eerfter 
plaatze  FLEUM  i  het  welk  onder  de  regeeringe  vanKei- 
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7cr  T^berius  maar  ccn  Vefting  of  Sterkte  was  ,  en  van 
Tacitus,  ZOO  ik  iny  niet  bedriege,  I'  LEVUM  genoemt 
wordt.  Vervolgens  toont  de  Heer  Alting,  met  eene  wyd- 
loopige  bctooging,  dat  deze  zeer  voo/treftelyke  Aardbe- 

fchryver, zich  ongevoelig  hebbende  laatcn  verleiden  door 
d'aantcekeningen  van  Reisboeken  ,  en  het  verhaal  van 
Reizigers,  zeer  groote  misflagen  heeft  begaan,  in  d'aan- 
wyzingc  van  't  getal  der  Graden  en  Miiiuutcn  ,  van  de 
lengte  en  breette,  op  yder  plaatze  van  Hoog-  en  Neder- 
Germanicn  ;  tot  een  voorbeelt  neemt  de  Heer  Altmg  de 
zeven  Zeegaten ,  waar  door  men ,  ten  tyde  van  Ptolemxus ,  op 
de  kuilen  der  Taxanders  ,  Batavers ,  en  Vriezen,  alleen  in 
de  Noordtzec  konde  uitvaaren.  Als  i.  het  gat  van  de 
Alaas;  2.  het  weftelyke  gat  van  den  Rhyn;  3,  het  middel- 

de gat  van  de  zelve  rivier  ;  4.  het  ooJtelyke  gat  ;  f.  de 
Marnamaanfche  haven;  6.  het  gat  van  de  Vecht  ;  7.  het  gac 
van  de  Eemze.  Vervolgens  toont  hy,dat  200  wel  d'over- 
zettingen  van  den  Griekfchen  text ,  als  d'  exemplaaren ,  on- 

der malkanderen  zeer  veel  verfchillen  in  de  tal-  en  merk- 
letteren ,  door  feil  der  affchryveren  en  drukkers.  Dit 

alles  nauwkeurig  overwogen, en  in  zommige talletters  ee- 
nige  verandering  gemaakt  hebbende,  befluit  hy  dat  de  Stadt 
FLEUM,  daar  Ptolemaus  van  meldt,  en  de  velling  FLE- 
V  U  M,  daar  Tacitus  van  fchryft ,  ten  naaften  by  geweeft 
zyn  ter  plaatze  ,  daar  men  noch  hedendaags  den  naam 
vindt,  namelyk  in  ©i^jbïict /  aan  het  waterje  de /.«aiy^rj, 
of  in  5flicbO?p/  aan  de  rivier  Hunjing;  zoo  echter  iemant, 
zeit  hy,  de  gemeene  leezing  (waar  in  hy  de  talletters  ver- 

andert) wil  behouden;  zou  ik  daar  niet  hartnekkig  willen 

tegen  gaan.  En  dan  zou  d' omtrek  van  de  pafler  t'zamen komen  een  weinig  boven  de  Hun/mg,  niet  verre  van  ons 
Groningen;  het  welk  ik  zie  dat  zommigen  nu  al  voor  twee 
hondert  jaaren  zoo  geoordeelt  hebben.  Ja  wat  text  men 
ook  van  alle  deze  verfchcide  leezingen  wil  volgen  ,  zal 

FLEUM  altydt  blyven  tuflchen  het  watertje  de  '^auUJcr^ 
en  de  rivier  d* Eenis.  Doch  zy  wyken  al  te  ver  af,  die, 
volgende  het  gevoelen  van  Cluverius  (het  welk  anderzins 
niet  te  verachten  is) zonder  dat  iemant  van  de  Ouden  hen 
daar  in  voorgaat  ,  of  daar  toe  aanleidinge  geeft ,  ons 
FLEUM,  het  welk  zy  wel  oordeclen  een  en  het  zelve 
te  zyn  met  de  Vefting  FLEVUM,  tot  noch  toe  by  het 
Ooltelyke  gat  van  den  A;?;^» ,  FLE  V  UM  genaamt,  gezocht 
hebben  :dewyl  Ptolemceus  tuifchen  dit  gat  en  het  Steedtjen 
of  de  Burgt  eene  groote  ruimte  ftelt:die  zelts,als  men  de 
Ïemeene  leezing  op  twee  plaatzen  houdt,  twaulf gemeene 
)uitfche  mylen  beloopt,  en  zoo  men  de  verbeterde  vol- 

gen wil,  tien  en  een  vierde.  En  om  deze  liever  te  vol- 
gen dan  eenige  andere,  daar  toe  beweegen  my  grootelyks 

eensdeels  de  vlucht  der  krygslieden  xan  Apronius ,  die  naar 
de  Hunfing  toe  genomen  wierd  ;  gelyk  wy  boven  aange- 
toont  hebben  op  Baduhenna  en  Cruptoricis  Villa:  anders- 
deels  het  aankomen  van  defar  Germanicus  met  zyne  vloot, 
en  van  Vitellius  met  de  keurbenden  aan  dc  zelve  Hunfii'ig- 
Jiroom  ;  waar  van  ik  oordeele  dat  wy  genoeg  gefproken 
hebben  op  Amifia  üppidur/i  en  Edtta  ,  en  daar  het  overige 
van  te  zyner  plaatze  zal  gezegt  worden.  Die  vermaak 
heeft  om  dezen  ftal  van  Augias  aan  allen  kanten,  van  bo- 

ven tot  beneden,  ganfchelyk  fchoon  te  maaken,  mag  dit 
als  een  bezem,  indien  ze  hem  daar  toe  bequaara  zal  dun- 

ken ,  gebruiken. F  L  E  V  O.  Een  van  de  Ouden ,  te  weeten  Pompontus 
Mela,  die  onder  Keizer  Claudius  leefde,  heeft  ons  in  den 
rechter  arm  van  den  Rhyn  ,  namelyk  dien  Drufus  heeft 
laaten  doorgraaven  ,  befchreven  een  Eilandt  met  naame 
FLE  VO:  het  zelve  fteliende  tuflchen  twee  plaatzen,  te 
weeten,  daar  de  nauwe  rivier,  omtrent  niet  verre  van  elkan- 

der wykende  oeveren  ,een  groot  Meer  wordt; en  daarzy , 
weder  enger  geworden,  met  eenen  ftroom  uit  het  Meer 
voortvloeit.  Nopende  d'eerfte  plaatze  kan  men  niet  twy- 
felen  ,  of  de  zelve  is  omtrent  de  Stadt  Kampen.  Maar 
over  de  tweede  is  het  gevoelen  derSchryveren,van  onzen 
en  den  voorgaanden  tydt,  niet  eenerlei.  Ik  laate  elk  op 
zyn  eige  reekening  zeggen  wat  hy  wil  ;  doch  houde 
voor  vaft,dat  de  rivier  weer  nauwer  wordende, miflTchien 
al  van  dien  tydt  of,  dat  Drufus  de  afleidinge  des  Rhyns  ge- 

maakt heeft, tot  de  regeering  van/fr»«/p/>»/,of  laater,daar 
ter  plaatze  geweeft  zy,  daar  men  hedendaags  de  3lciUinec 
heeft,  en  fCafteSpl/  gelyk  hier  na  op  Flevus  Fluvius  (de 
Vlieftroom)  en  wederom  op  Sturius,  en  eindelyk  op  Chi- 
melafara  ,  klaar  zal  aangetoont  worden.  Dit  Eilandt  is 
derhalven  geweeft  ter  zelvcr  plaatze  daar  men  nu  twee 
kkinder  eilanden  heeft,  namelyk  <l^njS  en  IJcft ;  welke  beide 

gelooflyk,  ten  tyde  van  maar  een  Eilandt  van  breede 
uitftrekkinge  geweeft  zyn.  Het  tweede  legt  rechtdraats 
tegens  over  CalteSül  en  het  Diep,  dat  derwaarts  loopt  in 
ï^enicUimci;  <0lbE  jpaarficmbed.  Ik  zoude  my  grootelyks 
verwonderen ,  hoe  de  groote  Cluverius  hier  in  heeft  kun- 

nen verfchillen  van  oen  Koningklyken  Aardtbefchryver 
Ortelius,  die  ook  vaftftelde  dat  het  hier  moft  zyn;  zoo  het 
niet  bleekc  ,  dat  hy  niet  genoeg  daar  op  uit  is  geweeft 
om  zyne  gedachten,  voor  af  ingenomen  zynde  door  de  ge- 
Ivkheit  vaa  eenige  bejiaamiögen,     daar  ii  tiUTchcü  Fkvo 
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F  L  E 

enFlielandt,  naar  de  waare  eigenfchap  der  laaken  te  rich- 

ten ;  dnar  meeft  op  toeleggende,  hoe  hy  xyn  vooraf  opge- 
vat gevoelen  eenigen  fchyn  van  waarheit  mag  byzetten. 

Dat  meer  is,  de  zelve  Schryver  houd  (taande,  dat  overal 
in  de  fchriften  van  Mela,  Pltnius  en  Tacitus,  niet  FLEVO 

en  F/evus,  maar  Fktio  en  Fléum  moet  geleezen  worden: 

als  of  hcc  buiten  tegenfpraak  ware,  dat  quanswys  deze  be- 
namingen van  de  woorden  jpliet  en  jfltC/  naar  de  Latyn- 

fche  taaie  gebogen ,  afquamen.  Ik  durve  hier  de  minfte 

veranderinge  niet  in  brengen  tegen  een  fchrift  dat  zoo  al- 
gemeen is,  en  van  niemant  kan  in  twyfel  getrokken  wor- den; en  zou  denken  dat  wy  van  geluk  mogten  fpreeken, 

indien  de  Romeinen  den  Germanijchen  ooriprong  nergens 
meer  verduiftert  hadden. 
FLEVO  LACUS.  Het  FZ/V-w^^r.  X)e  ̂ y&y»,  weder- 

om door  't  beftier  van  Drufus  in  den  YJJel  (Sa!a)  afgeleidt, 
met  zich  fleepende  de  Fecht.,  eene  rivier  komende  uit  het 
landt  der  Broekteren.,  heeft  de  laage  landen,  die  door  het 
menigvuldige  regenwater  nu  al  onder  ftonden  ,  in  een 
eeuwigblyvend  Meer  verandert.  Mela  alleen  noemt  de 
zelve  FLEVO  ;  doch  Plinius  en  Tacltus  vermelden  den 
naam  niet  ;  hoewel  zy  beide  erkennen  dat  hier  Meeren 
zyn.  Meli  noemt  het  een  groote  Meer  dat  dcRhyn  maakt, 
200  dat  de  oevers  ver  van  malkanderen  afwyken  ,  nadat 

hy  de  vlakten  heeft  ovcrüroomt,  die'er  geweeft  zyn  tuf- fchen  de  /Ixchers  ,de  Frifia^oners  jSturièrs  en  \erdeTC  Friezen. 
Deze  oevers  zyn  van  malkanderen  vry  ver  af  geweeft,  na- 
mclyk  naar  deFriftai;oners .,tet  lengte  van  tien  uuren gaans, 
naar  de  Sturiërs  toe  vyf  gemeene  Duitfche  mylenjen  noch 
allerverft  van  de  ytidexe  Friezen  mix  de  Auchers  iot ,  name- 
lyk,  tien  gemeene  Duitfche  mylen.  Doch  de  zeeboezem, 
die  nu  ter  tydt,  tulTchen  het  Enkhuizer-zandt  taTakezyl , 
met  dit  Meer  vereenigt  is,  is  van  lateren  tydt  ,  en  eerft 

,  gekomen  federt  de  vyf  laatfte  eeuwen.  Plinius  noemt  het 
Meeren,  waar  in  de  Rhyn  Noordtwaarts  aan  zich  uitftort 
en  verlieft,  niet  een  Meer :  en 7l?(r/V/«  heeft  ze  afgryffelyke 
Meeren  genoemt,  rondtom  daar  de  voornoemde  Friezen 
woonden  ;  beide  met  het  zelfde  oogmerk  in  het  meer- 

voudig getal  fpreekende.  Want  het  FUe-meer  (Fi'evo  La- cus)  wordt  door  het  Eilandt  van  den  zei  ven  naam  ,  en 
den  hoek  die  van  Enkhuizen  leer  ver  voortfchiet  ,  ge- 
meenlyk  het  (iKnlftï)UÏ3CC-3anöt  genaamt ,  voikomelyk  in 
tweën  of  twee  Meeren  verdeelt.  Zy  komen  derhalven 
alle  zeer  wel  overeen  omtrent  dit  Meer,  of  deze  Meeren 
des  Rhyns.  De  bcwoonders  hebben  de  zelve  al  voor  lange, 
eer  dat  de  zeeboezem  door  de  Noordt-zee  gemaakt  was, 
de  ̂ iubCC-3CC  genoemt :  en  hedendaags  onderfcheiden  zy 
de  zelve  noch  met  den  zeiven  naam  van  den  zeeboezem; 
hoewel  de  onkundigen  aan  die  beide  den  zeiven  naam  te 
gelyk  geeven. 
FLEVUM  OSTIUM.  P/ma/ alleen  heeft  het  gat, 

waar  door  de  Oofterlyke  kil  van  den  Rhyn.,  die  zich  wydt 
en  breedt  in  het  /^//<?-?Keer  verfpreidt,  weer  nauwer  uit- 
loopende,  eindelyk  in  de  Noordt-zee  ftort,  FLE  V  UM 
genaamt.  Ptolemaus  heeft  het  naar  het  gewefl:  alleen  van 

de  andere  gaten  onderfcheiden  ,  het  zelve  't  Ooftelyke 
Rhyngat  noemende.  De  eerfte  telt  byna  2f  gemeene 
Duitiche  mylen  tuflchen  het  Fliegat  {Flevnrn)  en  het  gat 
van  de  Maze  (Helium.)  De  laatüe  maar  21  tulfchen  het 
Ooftelyke  en  Weftelyke  gat :  beide  echter  even  goedt  en 
byna  van  de  zelfde  gaten.  Want  indien  men  een  kring 
trekt  rontom  het  ftrandt  van  den  Ooftelyken  hoek  van 
Flielandt  tot  aan  Stalodinum.,  zal  men  weinig  minder  vin- 

den als  gemeene  Duitfche  mylen:  en  zoo  men  een  rech- 
te ftreek  van  den  eenen  kant  tot  den  anderen  trekt  ,  een 

•weinig  meer  als  21.  Wet  Fliegat  h  derhalven,  ten  tydc 
van  Plinius  en  Ptolemccus.,  geweeü  ter  plaatze  daar  het  he- 

dendaags noch  is,  namelyk, tulfchen  d' Eilanden  Fuêlandt 
en  der  Schelling.  Want  de  gaten  die  men  nu  ter  tydt  aan 
de  beide  zyden  van  Texel  ziet ,  heeft  de  Noordt-zee  eerft 
veele  eeuwen  daar  na  gemaakt. 

F  L  E  V  U  S  FLU VlUS ;  de  rivier  Flevus.  De  Rhyn, 
drie  Killen  gekregen  hebbende,  heeft  vooryder  van  die  ee- 

nen byzonderen  naam  aangenomen.  De  middelfte  kil 
heeft  by  uitnemendheit  den  ouden  naam  met  recht  voor 
zich  behouden.  De  flinker  heeft  den  naam  van  lVaal{Fa- 
halis)  gekregen.  De  rechter  heeft  vooraan  den  naam  van 
de  Drufiaanjche  Grift ,  vervolgens  van  den  7]/el  (Sala)  te 
gelyk  met  zyn  water  aangenomen :  daar  na  in  het  Meer 
zich  verfpreidt  hebbende  ,  en  wederom  nauwer  daar  uit 
voortloopende,is  hy  tot  aan  het  Gat  toe  met  den  toenaam 
van  Fliejlruom  (FLEVUS)  zonder  twyfel  onderfcheiden 
geweeft.  Daar  dezelve  dan  ophoudt  een  Meer  te  zyn, 
en  wederom  een  rivier  begint  te  worden,  tot  dat  ze  in  de 
Noordt-zee  valt,  heeft  ze  deFHeJlroom  (FLEVUS)  moe- 

ten genaamt  worden;  hoewel  niemant  van  de  Ouden  de 
zelve  met  net  zoo  veele  woorden  zoo  noemt :  maar  altydt 
met  de  eene  of  d' andere  omfchryvinge.  Want  Alela 
noemtze  den  rechter  Rhyn.,  nauwer  uit  het  Meer  voort- 

loopende.  Plinius  ,  de  "Rhyn  Noordtwaarts  zich  uitftor- tendc  in  de  Meeren,  wiens  gat  {Flcvum)  is.  Taatus de 
Rhyn  naar  de  Drufiaanfe  Grift  door  de  Meeren  heen  Uroo- 

FLE  FLI 

mende  naar  het  landt  der  Friezen.  Ptohmaus.,  den  Oofter- 
lykcn  R.hyn:  immers  dit  ooftelyk  gedeelte  ,  het  welk  is 
tuftchcn  het  FUcmeer  en  tuflchcn  het  fliegat.,  behoudt 
noch  hedendaags  doorgaans  de  zelfde  benaming  van  het 
Fl:e;  als  daar  is,  het  Lange  Flie;  V  Oude  F  He;  afzonder 
eenig  bywoordt  het  Flie.  De  naam  van  den  Rhyn  is  maar 
alleen  overgebleven  tuffchen  dat  groote  Meer  en  het  naaf- 
te  kleine.  Ook  is  deze  oude  loop  van  het  Flie  zoo  on- 

kenbaar en  duifter  niet,  als  de  meeftenzich  wel  inbeelden: 
want  dat  dezelve  uit  het  Fliemecr  nauwer  uitgeloopen 
heeft  naar  dien  kant  toe  ,  daar  men  nu  ter  tydt  .Calnjyl 
en  de  3icUiniEt;  heeft ,  blykt  overvloedig  uit  de  benaming 

van  Rhyn,d\e  op  de  laatfte  plaats  noch 'gebruikelyk  ,en  op 
de  eerlte  gemeen  is  aan  het  riviertje  d'£e;  en  met  den 
zeiven  naam  noch  bekent  tuffchen  de  beide  Slooter-Mee- 
ren  ,  daar  de  tufichen  beide  loopende  vaart  de  0ï)pufToot 

genaamt  wordt.  Het  groote  Slootermeer  doorgeloope'n  heb- bende, is  de  zelve  met  eenen  krommen  bogr,van  omtrent 
anderhalf  uur  gaans,  gekomen  in  het  Haager- Meer ,  by  een 

gering  Dorpje  genaamt  '■>        '^'t  doorgcftroomt zynde,  heeft  hy,  omtrent  vyf  hondert  fchrecden  beneden 
het  Dorp  (Öaalmecc  /  zynen  loop  recht  Weft-Zuid-Weft: 
genomen,  met  den  naam  van  FHeJïroom  {Flevus)  by  de 
inwoonders  het  3Langetiliet  genaamt,  ter  plaatze  daar  na 

ter  tydt  de  Stadt  H^orkum  lelt,  het  welk  weleer  üojl-yt  'or- kum  hiette ,  tot  onderfchcidt  van  een  tweede  ,  dat 

lï^'e/l-Z^Wkum  ,o£  IFeJl-H^arckum .,  Wefl-H'alriche  '.m  genoemt wierd,  en  nu  onder  de  zeebaaren  bedolven  leit ;  waar  van 
echter  de  naam  noch  op  de  daar  leggende  droogten,  een 
gemeene  Duitfche  myl  en  een  vierde  beneden  OoJl-lVor- 
kum.,  overig  is.  En  hier  van  daan  zynen  loop  zuidwaarts 
aan  neemende,  heeft  hy  met  eenen  langen  omtrek  befpoelt 
denZuider- en  Weftelyken  xoo»2  van  het  landt,  waarvan 
de  droogten  nu  het  ̂ jee3anbt  genoemt  worden  ,  by  de 
zeevarenden  den  naam  dragende  van  't  «öllbc  ©Uc/ tot  on- 

derfchcidt van  het  Niewe.  Waar  uit  volgt ,  dat  deeze 
niewc  kil  eerft  na  de  tyden  der  Romeinen  deurgebroken  is, 
naar  de  andere,  die  van  ouds  onder  dien  naam  bekent  was, 

een  rechte  deurloop  gemaakt  hebbende  van  Wcjl-H'^orkum 
af  Noortwaarts  aan,  en  dat  ze  vervolgens  t'zamen  geloo- 
penzyn  tulfchen  ̂ c||iciins-Öa(^  en  3B.augci:3anbt/ langs  den 
kant  van  FUelandt  die  geheel  ooftwaarcs  uidleekt,  daar  zy 
in  de  Noordtzee  ftorten  door  het  zelve  Zeegat,  't  welk 
de  Oudtheit  het  Fliegat  (FLEVUM)  genaamt  heeft,  het 
welk  veel  nauwer  en  ganfch  anders  geweeft  is  als  het 
tegenwoordige. 
FLEVUS,  en  HELIUS,  het       en  Hellevoet;  twee 

Burgten  geweeft ;  zie  op  FLIE  en  HELLEVOET. 

FLIE,  'T  F  L I E ,  of ,  op  zyn  Hollandtfch ,  'T  VLIE , 
een  doorvaart  uit  de  Zuider-  zee  in  de  Noordt-  zee,  tuf- 

fchen het  Eilandt  ter  Schelling  en  FUelandt:  dikwyls  wordt 
ook  dus  genoemt  de  ankerplaats,  of  reede  ,  gelegen  aan 
de  Ooftkuft  ten  Noorden  van  het  Eilandt  FUelandt.  Het 
eigentlyke  Oude  FUe  was,  omtrent  het  jaar  1200.  tuftTchen 
Staveren  en  Enkhuizen niet  meer  dan  eene  matige  Rivier, 
of  Vaart,  hebbende  haaren  uitloop  tuflfchen  Texel  enFUe- 
landt.,  alhoewel  de  naam  van  het  FUe  naderhandt  aan  het 
niewc  Zeegat  is  overgebragt.  Chr.  Schotanus,  daar  hy  ge- 

waagt van  den  fterken  Watervloedt  in  het  jaar  1221.  en 
1222.  fpreekt'er  aldus  van:  „Zulke  menigvuldige  zeewa-  chrilt. 
„  teren  veroorzaakten  eene  groote  veranderinge  in  dat  Schotani 

,,  landt,  en  begon  te  formeeren  het  fatzoen  't  welk  het  inzyne 
„  nu  draagt  :  want  de  Eilanden  waren  zeer  naby  het  Lefchry- 
„  vafte  landt  ,  of  als  daar  aan  gehecht  :  de  Wadden  als  -ving-uan 
,,  laage  en  waterige  velden  met  veele  ftroomen  door-  ̂ riesl. 
,,  fneeden  :  tuftchen  d' Eilanden  waren  niet  meer  dan 
,,  twee  monden,  of  uitwateringen,  der  rivieren  V  FUe  en 
,,  \Borndtep;  daar  na  heeft  de  zee  de  laage  velden  be- 

magtigt,  en  meer  zeegaten  gemaakt:  ter  dier  tydt  liep 
het  Borndiep  tuflbhen  Uujlergoo  en  Weflcrgoo  ,  zoo  verre 
als  zich  V  Niewlandt  uitftrekte;  leggende  daar  aan  Mtn- 
ders-kerk,  Tuytkom ,  Beetgum,  Marfum ,  Boxum ,  Jellum.^ 
Ooflerbierur/i ,  Befegum,  Lutkebierum  ;  en  aan  de  andere 
Zyde,  Steenjede,  Britfenburg,  Leeuwarden,  Huifum  ,Goh- 
turn,  Wirdum,  Roerda,  HtUzen^  Rauvjerd,  enz.  eindi- 

gende niet  verre  van  Bolswert.  De  Zuiderzee  was  een 
groot  Meer,  met  meerendeels  laag  landt.  De  Tjjel  liep 
binnen  zyne  wallen  tot  voorby  de  Kuinder  ;  van  daar 
zich  in  veele  gedeelten  verfpreidende  ,  van  welke  het 

grootfte  deel  in  de  "Zuiderzee  naar  de  flinker  handt  toe- 
liep: want  de  gedachte  Zuiderzee  was  achter  de  Eilan- 

den Ens  en  Urk  ;  de  andere  deelen  liepen  door  Fries- 

landt: -.de  voornaamftc  van  de  zelve, den  naam  van  Tfj'el behoudende,  vloeide  voorby  Slooten  naar  Stavoren  in  het 
FUe  uit;  het  FUe  had  zyne  uitwateringe  tuffchen  Texel 
ew.  FUelandt.  Een  andere  arm,  naar  de  rechte  handt 
gaande,  liep  voorby  het  dorp  Tjcrkwcrt,  en  ftortte  zich 
by  Bolfivcrt  in  de  Middelzee  ,  of  't  Borndiep :  V  Fl:e  was 
toen  tulfchen  Staveren  en  Enkhuizen  niet  meer  dan  ee- 

ne matige  rivier  ;  die  van  Galcr/ta  bezaten  het  mcelte 

tujjchen 

't  Flie  en 

Lauw. 
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deel  van  de  landen  daar  omtrent.    Vermits  het  gewelt 
van  de  zee  meelt  in  deMiddeUee  viel,  hebben  veele, de 
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lo6  F  L  I 
„  zv/anre  koften  der  dykeu  niet  konnende  drangen  ,  hun- 
„  nc  landen  aan  de  Kloollcrs  gegcevcn.  Dceic  deeden 

„  llcrke  dykeu  maakeii  ,  en  die  van  't  Convent  LuJinga- 
„  /.rryé, onlangs  daar  na,ecne  wyde  grift  graavcnjtuflchen 
„  ter  Schelling  en  l^liehinJt :  welke  Eilanden  tot  noch  toe 
„  met  hoügè  duinen  aan  malkandcren  gehecht  waren  ge- 
„  weeft.  Derhalven  moet  het  flic  zynen  uitgang  gehadt 
hebben  tuftchen  Texel  en  Fliclandt,  alhoewel  de  naam  van 
't  Flie  naderhant  aan  het  niewe  Zeegat  is  overgezet.  Men 
maakte  ook  veele  graften,  die  naar  deze  gritt  en  dit  zee- 

T  L  I 

moet  gekomen  wordende, vattcden  ïy  den  oorlog  aan, 
en  de  Ibldaatcn,  die  by  het  ontfangen  van  de  fchaitinge 
ftonden,  by  den  kop,  en  hingen  ze  op.  Olennius  voor- 
quam  de  verbitterde  Friefe»  met  dc  vlucht  naar  het  Kaf- 
teel  Flevum,  daar  hy  ingelaaten  wierd,  en  waar  in  gec- 
nevcrfmadelykemagt  van  RomciMjlhe  hm^cren  en  bondt- 
genooten,tcrbefcherniinge  van  den  zeellrandt, in bezet- 
tinge  lag.  Daar  na  verhaalt  hy  dt^r Friezen  oorlog, enz. 
FLIELANDT,  VLIELANDT,  een  Eilandt  in  Nc~  DeR, 

^/rr/rt»i;  aan  de  Zuider-zee ,  of  liever  in  de  Noordt-zee,  Di£l!o 
gat  uitwaterden ;  ter  dezer  oorzaaken  heeft  de  zee  omtrent  ten  Noordtweften  van  de  kuft  van  VrieslancU  en  de  Stadt 
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de  jaaren  1220.1211. en  vervolgens, met  haaren  loop  door 
het  Flie  en  de  laage  velden,  alles  aldaar  vermceftert.  Den 

tydt  wanneer  't  Flie  zoo  groot,  en  Texel  tot  een  Eilandt 
geworden  is,  ftelt  l''oJfiHs  op  't  jaar  1170.  ,,  Een  jaar  zegt 
,,  hy,  voor  de  Hollanders^  Zceuivcn,  1/ lamingen ;  maar  bo- 
„  ven  al  voor  de  Friezen^  een  jaar  van  elende  gewecft. 
„  Dezee, boven  gewoonte  zwellende,  vloeide  over  dyken 
„  en  duinen  heen,  zich  over  dc  vlakke  velden  verfprei- 
„  dende.  De  huizen  wierden  om  verre  geworpen  ,  Kaf- 
„  teelen  weggefpoelt,  Dorpen  vernielt ,  met  een  gruwe- 

lyk  verderf  van  menfchen  en  heeften.  Landen,  te  voo- 
„  ren  door  eenen  kleinen  boezem  van  malkanderen  ge- 
„  fcheiden  ,  zyn,  door  't  geweldig  inftorten  van  het  wa- 
„  ter,zulker  wyze  van  den  anderen  verdeelt  en  gefcheurt, 
„  dat 'er  nu  eene  volle  zee  tuftchen  doorloopt.  Eenige 
„  ftukken  van  het  vafte  landt  afgerukt,  hebben  den  naam 
„  en  de  gedaante  van  Eilanden  bekoomen.  Het  water  wies 
„  zoo  hoog,  dat  de  zeegolven  V  Utrecht  voor  en  tegen  de 
„  muuren  aanftoegen,  en 'er  zeeviftchen  voor  de  poorten 
„  gevangen  wierden:  Maar  de  Vriezen  leden  de  allerjam- 
„  merlykfte  fchade  ;  daar  al  het  landt  tullchen  Texel , 
„  Medenbitk  en  Staveren  t'eenemaal  verdronk,  en  met  de 
„  wateren  overdekt  wierd.  De  Zuiderzee  nam  daar  door 
„  zeer  toe.  De  landen  van  Texel  en  li^ieringen ,  tot  dien 
„  tydt  toe  aan  het  vafte  landt,  zyn  door  de  zee  tot  kleine 
„  Eilandtjens  geworden,  zoo  als  men  de  zelve  noch  he- 
„  den  ziet.  Hy  doet 'er  by,  dat  zommigen  dezen  Vloedt 
op  een  ander  jaar  ftellen,  maar  dat  hy  den  Monnik  Gotho- 
fredus  van  S.  Pantaleon  heeft  willen  volgen  ,  die  op  of 
omtrent  dien  tydt  leefde.  Zeker  oudt  Schryver  van  eene 

Frtejihe  Kronyk  ftelt,  dat  in 't  jaar  1395-.  de  zeegaten  tuflchen 
het  Flie  en  Texel^  door  't  gewelt  van  't  perilend  water  en 
hooge  vloeden,  ingebroken  zyn;  het  vafte  landt  tot  de 
Zuiderzee  toe,  omtTenx.  Medenbitk  en  Enkhuizen ^  verdron- 

ken, en  tot  een  zee  geworden;  zoo  dat  toen  Texel  ̂   F  He- 
landt,  en  H^ieringen  tot  Eilanden  geraakt  zouden  zyn.  M. 
FvJJius^  als  boven  gezegt  is,  zegt  11 70.  Adrianus  Juniu:^ 
II 73.  Jac.  Eyndius  ,  11 70.  maar  anderen  11 20.  J,  Ou- 

denhoven^ 1237.  Buiten  twyfel  is  het  Flie  niet  op  eenen 
tydt  zoo  wydt  als  het  nu  is  geworden  ;  ook  niet  zoo 
vroeg  als  de  gemelde  Schryvers  ftellen ,  indien  wy  het  ge- 

tuigenis van  Schotanus  aanneemen  ,  dat  omtrent  het  jaar 
I2f0. 't  noch  zoo  eng  was,  dat  men  kon  gaan  van 
Staveren  tot  Enkhuifen.  Gelyk  dan  ook  noch  andere  ge- 

^ai.T,^6.  tuigen,  dat  men  na  't  jaar  1200.  noch  heeft  konnen  te Put-  paerdt  ryden,  of  te  voet  gaan,  van  Texel  af  tot  If^ieringe» 
manms.  toe,  over  zeer  fchoone  beemden  en  door  luftige  bolfchen: 

alreeds  (omtrent  het  jaar  1600)  eene  zee  van  drie  mylen. 
FLIE,  van  de  Romeinen  F  L  E  V  U  S  gezegt ,  is  eene 

zeer  oude  Burgt  geweeft ,  van  de  Romeinen  gebouwt,  op 
den  hoek  van  den  doortogt  des  Tffels  naar  de  zee  ,  nu 
door  de  zee  verdronken  en  wechgcfpoelt  ;  waarom  ook 
dat  zeegat,  en  het  landt  daar  om  heen  ,  het  Flie  gehecten 
wordt.    De  zelfde  Romeinen  hebben  ook  aan  de  andere 
zeegaten  Sterkten  en  Burgten  gebouwt ;  zoo  ter  beveili- 
ginge  van  't  Landt,  als  ten  ontfang  der  Tollen  van  in-  en 
uitvarende  fchcpen:  zulks  getuigen  het  Huis  te  Britten  by 
Catvjyky  de  Burgt  Helius  by  den  Briel ,  en  dit  Flie  of  Fle- 
Tus.    De  gedachte  Sterkten ,  F/ew/^ ,  Helius,  enz.  waren 
aan  de  uiterftc  uitwateringen  des  Rhyns  ,  en  Rhyn-ÏJfels , 
(waar  tuflchen  Weft-Frieslandt  van  oudts  bepaalt  was) 
gebouwt.    Tacitus  maakt  gewag  van  het  Kafteel  FLE- 
V  U  M,  met  deze  woorden.   ,,  In  het  zelfde  jaar  zyn  de 

Frifii ,  eenOverrynfchW  o\k ,  van  den  vrede  afgeweeken, 
meer  door  onze  gierigheit,dan  ongedult  over  den  dienft. 
Druftis  hadde  hun  eene  matige  fchattinge  opgelegt ;  dat 

„  zy  ten  behoeve  des  oorlogs  eenige  offenhuiden  jaarlyks 
„  leveren  zouden;  men  zag  zoo  nauw  niet ,  noch  op  de 

dikte,  noch  op  haare  grootte,  tot  dat  Olennius,  een  der 
*  Voorpyldragcrs  ( die  als  Overfte  over  de  Friefen  was  ge- 
ftelt )  huiden  van  wilde  oflen  ter  fchattinge,  en  als  een 
maat  om  zich  naar  te  richten  eifchte.    Dat  was  ook 
voor  andere  volken  eene  vry  harde  zaak;  maar  het  wierd 
van  de  Germanen ,oi  Duitfchen,  te  zwaarder  opgenomen, 
die  wel  bolTchen  genoeg  hebben  ,  daar  overvloedig 
zwaar  en  grof  wildt  in  is,  maar  daar  het  tamme  vee,  van 
koebceften,maar  matelyk  valt.  Hy(0/f>?w/aj)  nam  daar- 

om hen  eerft  hunne  offen  af,  daar  na  hunne  landerijen, 
eindelyk  fpaarde  hy  noch  hunne  vrouwen,  noch  kinde- 

Schotan 
hefckr. 
tan  Fr. 

Leeuw. 
Bat.  Ui 
fol.  51. 

Idem Leeuw. 

m. 

Tacitus 
lib.  IV. 
annal. 
circa  fin. 

^Prlml- 

fiUri- 

ius. 

Houvi 

ideel fol.  I., 

Winfi. 
Trieji 

Kron, 

fol.  I 

Harlingen  ,  tuflchen  het  Eilandt  ter  Schelling  ,  Eijerla.^dt,  PfS-S^' 
Texel,  de  Zuider-  en  Noordt-zee.    Het  is  zeker  dat  dc  Ei- 

landen Texel,  Flielandt,  IVtcringen,  Urk  en  Ens ,  van  vaft 
landt, Eilanden  geworden  zyn,  door  geweldige  inbreuken 
en  watervloeden :  doch  onzeker  wanneer,  en  of  het  op 
eenen  tydt,  of  op  verfcheide  tyden  gefchiedt  zy ;  zie  op 

FLIE.    In  het  jaar  1237.  is 'er  een  fchrikkelyke  water- 
vloedt  geweeft,  die  een  Stins  by  't         tulfchen  Texel  en 
Dykshorne  gelegen  ,  wegfpoelde.   Eerft  waaide  de  windt 
uit  den  Weften,  daar  na  uit  het  Zuiden  en  Zuid-Ooften; 
en  vulde  alzoo  den  Tffel,  en  't  Flte  met  de  Griften,  dat 
een  groot  deel  van  Fncslandt ,  ten  weften  gelegen  ,  on- 

derliep.   De  landen  van  Holcania  overftroomden  in  den 
nacht ;  waar  toe  zy  met  hun  graaven  oorzaak  gegeeven 
hadden.  Des  morgens  vroeg  zagen  zy,  die  eerft  opgeftaan 
waren,  dat  het  landt  blank  van  water  ftont,en  riepen  tot 
hunne  nabuuren  ;//i?i  is  al  Flielandt!  om  dat  het  FAf't  landt 
overliep  en  vermeefterde;  en  men  wil  dat  het  Eilandt 
daar  den  naam  van  zou  gekregen  hebben.    Anderen  ftel- 

len dezen  vloedt  op  1246.  en  aldus:  „ Inzonderheit  vloei- 
„  de  dc  Wefterzyde  va.n If'^ejiergoo  ganfch  onder;  eenigen, 
„  die  op  Holkalandt  woonden,  's  morgens  vroeg  op  wee- 
„  zende,  en  dit  water  ziende  aannaderen,  riep  d'een  den  o«(^«! 

„  anderen  toe,  't  is  al  Flielandt!  met  die  meeninge  ,  dat  ciml' „  het  water  al  het  landt  overftroomt  hadde.   En  hoewel  Outh 
dit  een  oudt  Friefch  woordt  was,  klonk  het  echter  den  fag.  , 
nabuuren,  daar  veele  Hollanders  onder  waren,  vreemdt  in 

d'  ooren  ;  een  dezer  roeperen  hiette  Fettje  op  Holkalandt ,  Gabb  , 
zoo  dat  ze  dikmaals,  met  herh  fpottende,  hem,  die  Fettje  ̂ "te 
op  Holkalandt  was  genoemt ,         op  Flielandt  noemden  ;en 
heeft  die  ftreek  landts  federt  dien  naam  van  VLIELANDT  • 
behouden:  immers  zulks  is  het  gemeen  gevoelen, 
FLIELANDT,  VLIELANDT,  (OOST-)  een  Dorp  Lyft  t 

met  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Noordt-Hollandt-  Pred. 
fche  Claflls  van  Enkhuizen. 
FLIELANDT,  of  VLIELANDT,  (WEST-) een 

Dorp  met  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claflls  van 
Enkhuizen.  Fliclandt-Oojleinde  is  een  Schout-ampt.  Van- 

der Houve  noemt  Flielandt  Wefleinde ,  Flevolandia. 
FLISSINGEN,  VLISSINGEN,  FLESSINGEN, 

FLESSCHINGEN,  en  VLESSINGEN,  is  eene  fter- 
ke,  vermaarde,  en  welbewoonde Koopftadt  in Nederlandt , 
onder  de  Provintie  van  Zeelandt,  op  de  zuidkuft  van  het  Dia 
Eilandt  IFalcheren,  met  eene  haven  en  reede  voor  de  fche-  Ge»^ 
pen.    Over  den  oorfprong  des  naams  valt  verfchil.    Ee-  pag.]. 

nige  geeven  voor  dat  ten  tyde  van  S.  If-^illibrord ,  ontrent 
het  jaar  620.  deze  benaaminge  zou  ontftaan  zyn  ter  gele- 
genheit  dat  hy , te IVeJi-Cape'lle  gepredikt  hebbende,  by  eene 
zeer  woefte  plaatze  quam ,  daar  veel  ongemaniert  volk 
woonde, het  geen  hy  het  Chriften-geloof  voordroeg; maar 
't  wilde  zyne  predikatiën  niet  hooren  :  daar  op  ging  S. 
Wtllihrord  met  zyne  Difcipulen  van  daar,  en  liet 'er  eene 
flejfchc  ,  noemende  deze  plaats  Fleffmgen,  om  dat  hy  zyne 
flejfche  daar  gelaaten  hadde  ,  welke  naam  haar  bygeble- 
ven  is  ,  en  daarom  zouden  zy  noch  eene  fiejjche  in  hun 
wapen  voeren  :  Maar  Reigersberg  ,  hoe  goedt  Roomfch-Ca-  ̂ ^^^.^ 

tholyk  hy  is,  bekent  dat  dit  zeer  fabuleus  luidt ,  en  dat  hy  w  .' niet  zekers  van  des  naams  oorfprong  weet  by  te  brengen. 
Boxhorn  zegt,  dat  Fles  by  de  oude  Deenen  het  wajjend  en  jsoxh 
afneemend  Zeewater  heteekende ,  en  houd  het  voor  waar-  xr.  •> 
fchynlyk,  dat  de  naam  van  Fleffingen  daar  van  afgekomen  zeel..- 
zy.   Dit  word  ook  noch  verder  uitgehaalt,  en,  met  beter  i8o. 
fchyn,  van  de  Schyten,  daar  de  Duitfchers  (  Hoog- en  Neder- ) 
gerekent  worden  van  af  te  ftammen,  herkomftig  geoor- 
deelt,  die  noch  hedendaags  eenen  viflTcher  Floffmg,  of  Flef- 
ftng  noemen,  en  deze  plants FleJ/ingou,  als  een^oa,  dat  is, 
landt,  of  plaats,  of  ftreek  daar  veele  ViflTchers  woonden, 
genoemt  hebben ;  zie  Boxhorn  op  zyne  afgodinne  Nehalen'  ,, 
nia.   De  droom  van  den  doolenden  Ul)'j[/es  ,  en  daar  den  '.^ 
naam  van  te  willen  af  haaien,  is  geene  aanmerk  ingwaerdig.  '  ' ' Deze  Stadt  legt  uitfteekende  wel  aan  zee:  zy  is  de  tweede 
op  het  Zeeuwjch  Eilandt  Walcheren,  en  heeft  de  zefde  plaats 
in  de  Staatfche  vergaderinge  van  Zeela-'dt.    Voortydts  was 
Fïtjjingen  een  vilfchers  hoek  ,  daar  veele  viflchers  plagten 
te  woonen,  en  een  Veer,  gelyk  't  ook  noch  is,  om  naar 
F  laanderen  over  te  vaaren.    J.  F.  Ie  Petit  zegt  ook  ,  dat  ̂-^'^^ 
F  lijfingen  weleer  niet  meer  dan  een  Dorp  is  geweeft ,  ' nergens  anders  toe  dienende  dan  om  de  menfchen,  enz. 
over  en  weêr  uit,  en  in  F  laanderen  te  brengen,  als  gele- 4„  J7I  n/..  A^„.  Jo.,  '^n 

L'iflt Prei 

Houi 

1  dee 

fol.  V. 

DeRf 

»t  ren,  makende  die  tot  flaaven.  wam  uji  luurn,  wraaiv-  gen  tegen  uvci  uc  ̂   taumjtrjc  ivun,  uaai  i  mti  mi 
^,  luft,      klagtea  omftouden;  maar  daar  in  niet  te  gc-  eene  halve  myl  af  legt  ̂   eene  myl  van  Middelburg waaruit  toorn,  wraak-  gen  tegen  over  de  ̂ /^z^w/c^^  kuft ,  daar  't  niet  meer  dan 

twee vaa 
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van  Ter  Veer.  Men  vindt  den  naam  van  Vlijfmgen  al  in 
de  Chronyken  omtrent  het  jaar  1227.  ten  tyde  van  bhns 
den  III.  Urave  van  Hollandt  en  Zceiandt :  maar  die  Stadt 

is  haaren  rechten  welftandt  voornamelyk aan Grave//'^?7/f»« 
van  Henegouwen  Hollandt.,  Zeelandt,  enz.  verfchuldigt , 
den  ///.  diens  naams,  die  haar  met  rtadtsrechten ,  en  ecne 
niewe  haven  voorzien  heeft  :  blykens  brieven  gcgeeven 
tt  Schiedam  in  het  jaar  i'^iS-  naxderhant  1477  verniewt, 
en  beveiligt  door  Vrouwe  Maria  van  Bitrguyidiën :  de  vry- 
heit  van  de  Stadt  wordt  daar  aldus  bepaalt.  „  De  Vry- 

heit  van  VHffingen  zal  duuren  ende  beginnen  van  Corne- 
laerre  wege  tutter  grandebbe  toe,  ende  alfoe  oynmegaende , 
aljoe  dien  herewegh  van  Ocjlen  komt  totter  moelivatcren  toe , 
ende  binnen  den  buyterkanten  van  den  rnoehvatcr  tot  aan  de 
grondebbe  recht  uytte.  De  bequaame  gelegenheit  dcezer 

plaatze  aan  de  zee  lokte  daar  wel  eerft  eenige  arme  vif- 
fchers:  maar,  vermits  van  daar  de  fchipvaart  en  koophan- 

del zeer  gemakkelyk  kon  gedreeven  worden  op  ̂/iii^Werew, 

Vrankryk,  e.n  Enge  landt ,  zyn 'er  naderhant  andere  vermo- 
gende inwoonders  toegevloeit,  die  den  koophandel  op  de 

naaltgelegene  landen  aanvingen.  De  geringe  beginfels  de- 
zer btadi  kan  men  ook  daar  uitafnecmen;  dat,  ter  vol- 

trekkinge  der  (leene  üraaten,  de  geenen,  die  eenige  mis- 
daaden  gepleegt  hadden  ,  voor  eene  geldtboete  opgelegt 
wierd,  eenige  roeden  van 'sHeeren  ftraaten  met  lleenen 
te  bevloeren:  Indien  de  misdadiger  daar  geene  middelen 
genoeg  toe  hadt ,  moft  hy  langs  de  voornoemde  ftraaten 
cenen  lleen  aan  zynen  hals  draagen.  Dus  leellmen  in  de 

Smdlez  O"'^^  yitffinger  Keuren,    öat  pitiailt  bic  migöaail  IjCCft/ 
xeeuJi.  tot  ücetmuge  toan  mi.ëbaat/  em  ïa|l  of  tjalf  lafï  firaat(lcc= 
Kron'^k  ncn  gccüen  3al.  De  eerfte  inwoonders  van  Niew  y ltj]mgen 

zyn  die  van  Oudt  Vliffwgen  geweeft.  Die  van  Niew  V lt[- 
Jtngen  wendden  allen  vlyt  ̂ z.i\,omüudt  Vlijfmgen  alle  nee- 
ringe  te  onttrekken;  en  dus  beide  den  handel  en  d' in- 

gezetenen 'mNiewV lijfingen  over  te  brengen:  zulks  is  bly- 
kelyk  te  zien  uit  de  keuten  van  Flijfmgen,  aan  Duc  d'Jlva 
overgezonden  ;  yirt.  48.  »6een  poo^tec  uoclj  inge3ften  tet 
iïctc  Vliflingen  dl  fal  ümtiogm  ö?anhc  ban  luijn  of  biet  te 
Ijaclcn  /  noct)  boen  öaclen  /  noclj  gaen  öjinlien  tot  Oude 
Vliffingen ,  al  te  na  of  buiten  be  Dlaitoe  jpoo?tc /  binnen  bet 
half  mi)le/  op  beboete  ban  10  fdjellingcn  grootcn  blacm^. 
Dezer  wyze  is  d' ondergang  en  't  verlaaten  van  Ozidt  Vlif- 

fingen, d'eerÜe  opkomfl:  van  Niew  VUffmgen  geweeft.  De 
eerfte  inwoonders  beftonden  meeft  uit  Schippers ,  Reeders, 
Villchers  ,  en  Bootsgezellen.  De  koophandel  beftont 
meerendeels  in  verfche,  gezoute,  of  gedroogde  vifch ,  ha- 

ring, en  zout,  waar  door  eene  meenigte  van  geringe  en 
andere  lieden  eerlyk  zich  konden  geneeren.  In  het  jaar 
1452-  heeft  Hertog  Philips  van  Burgundiën  ,  Grave  van 
hollandt,  Zeelandt,  enz.  by  opene  brieven  ,  en  om  rede- 

nen daar  in  begreepen,  voor  hem  en  zyne  nakomelingen 
Graven  en  Gravinnen  van  Hollandt  ,  Zeelandt  ,  enz.  ver- 

kocht cn  overgegeeven  aan  zynen  lieven,  getrouwen. 
Heer  Henrik  van  Barfelen,  Heer  van  ter  Veer  ,  de  Steden, 

Landen  en  Heerlykheden  van  VHjfingen,  li^efl-Cappél ,  en 
Domburg  ,  met  de  duinen  aldaar  ,  en  al  de  af  hangkelyk- 
heden,  om  gebruikt  te  worden  by  den  genoemden  Heer 
van  ter  Veere,  en  bezeten  in  alle  rechten,  baaten  ,  pro- 
fyten,  tollen,  renten,  en  inkomften  daar  toe  behooren- 
de,  en  dat  voor  de  fomme  van  12000  Kroonen,  ten  pry- 
ze  van  48  grooten,munte  in  Vlaanderen  op  't  ftuk;die  den 

\im  Heere  van  ter  Veer  gereedt  betaalt  heeft  aan  den  Ontfan- 
ixhorn  ger  Generaal  Guilliaurne  de  Poppen;  alles  met  dit  beding, 
!|,i85.  Heer  van  .ter  Veer  en  zyne  Erven  zouden  gebrui- 
I  ken  de  voorfz:  fteden  en  heerlykheden,  met  de  gevolgen 

van  dien,  den  tydt  van  17  naaftvolgende  jaaren  ,  zonder 
dat  Hertog  Philips ,  geduurende  de  gemelde  tydt ,  deze  Heer- 

lykheden zou  mogen  loflen  ,  maar  wel  daar  na.  Doch 
onder  Prinfes  Maria  van  Burgundiën  gefchiedde  aan  Heer 

H'^olfaert  van  Borffelen  ,  Grave  van  Grandpre'  en  Bouchain , 
Heer  van  ter  Veer,  de  volle  uitgifte  der  Landen  en  Heer- 

lykheden van  Vliffmgen,  I4'^eft-C  appél ,  Domburg,  inleen te  houden  van  de  Graafiykheit  Zeelandt ,  met  de  Duinen 
en  haar  toebehooren,  niets  uitgezondert,  met  alle  hooge, 
middelbaare ,  en  laage  Juftitie  ,  aanwaffingen  van  de  zee, 
goederen  van  baftaarden,  rechten  van  uitlanderen,  en  al- 

le verdere  voordeden:  daar  voor  nu  zou  hy  betaalen,  bo- 
ven de  12000  Kroonen  door  Henrtk  van  Borfelen  in  't  jaar 

I45'2.  gegeeven,  noch  foco  der  zeiver  Kroonen ,  tot  48 
grooten,  munt  van  Vlaanderen:  de  onderdaanen  en  inge- 

zetenen der  voorfz:  Heerlykheden  zouden  den  Heere  IVol- 
faart  en  zyne  Erven  voortaan  gehoorzaamen ,  als  hunnen 
gerechtigen  Heer  en  Eigenaar  ,  ook  aan  hem  den  eedt 
doen,  behoudens  de  Graven  en  Gravinnen  van  Zeelandt, 

^  hunne  Souverainiteit,  rcfort,  trouwe  enmanfchap;  zon- 
:horn  meer.  De  brieven  daar  van  zyn  gegeeven  in  de  Stadt 
.185.  van  Dendermonde ,  den  i  May  1477.  En  alzoo  quam  Vlif- 
>.  fingen,  lot  noch  toe  geftaan  hebbende  onder  de  Graven  van 
tlleg,  Zeelandt,  aan  de  Heeren  van  Ter  Veer,  en  het  is 'er  tot 
553.  dezen  tydt  toe  aan  gebleven.  Heer  Philips  van  Burgun- 

diën, Heer  van  Beveren  en  F/iJfingen, heeft  deze  Stadt  doen 
bemuuren  ;  te  meer  ,  omdat  die  van  Sluis  ia  Vlaanderen 
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in  de  Sacrifty  van  de  kerke,  daar  in  hy  zich,  als  in  eene 
heilige  en  vryplaatze,  bcgeevcn  hadde  ,  doodt  gefmcten. 
De  bemuuringe  gefchiedde  in  't  jaar  1489.  hoewel  anderen 
die  aan  Adulph  van  Burgundiën ,  Heere  van  Beveren  er\  Vlif- 

fingen, toefchryven;  die  in  het  jaar  I5'04.  den  22  Auguflus 
binnen  die  Stadt  gehuldigt  wierd:  by  welke  plegtighcit  te- 

genwoordig waren  Heet  Philips  van  Burgundiën ,  AdmiTua] , 
Philips  de  laBare;/4ndries  Andriefz,  Rentmeefter, enz.  Heer 
Adolph  nam  in  het  jaar  ijop.  ter  gcmalinne  Vrouwe  Anna 
van  Bergen  ,  binnen  Bergen  op  den  Z.oorn.    Hy  is  Zeelandt  pdri 
zeer  voordeclig  geweeft ,  door  zyne  goede  voorzorge  tot  Friburg 
het  onderhouden  van  dyken  en  zeewecren  ;  als  ook  zyne  Hlftor. 
Heerlykheden  in  het  byzondcr;  was  zeer  bemint  van  zyne  Duc. 
onderdaanen:  fchreef  zich  Adolph  van  Burgundiën ,  Heer  Imrg. 
V&IY  Beveren,  Ter  Veere,  Vliffmgen  ,  Brouwershaven  ,  Ad-Mr-Brz. 
miraal  ter  zee  ;  overleedt  i5'40.    Hem  volgde,  in  zyne  Rei?.ersb. 
voorfchreeven  Heerlykheden,  zyn  zoon  Maximiliaan  van  ̂ r.-'jatt Burgundiën,  Heer  van  Tornehem  ,  Beveren,  enz.  Keizer 
Karei  de  V.  maakte  hem  Admiraal  en  Kapiceiii  Generaal 

ter  7,ce.    Flifiingen  nam  zeer  toe,  zoo  in  welvaart,  als  in-  ̂"^j""''* woonders  ,  daarom  beval  Maximiliaan ,  ten  verzoeke  der 

Magiftraat,  dat  in  plaatze  van  twee,  drie  rechtdagen  ter  f"'^;'^"' weeke  gehouden  zouden  worden  ,  tot  den  Dingsdag  en 

Vrydag,  den  Woensdag  voegende  :  voorts  verltcrktc  hy  r^^r^^' 
de  Stadt,  en  verbeterde  ze  zeer,  zoo  op  zyne  eige  ,  als'^^j. gemeene  koften,    Hy  ftorf  den  i  Junius  ly^S.  zonder  kin-  zie  Ra- 

deren na  te  laaten;  maar  wel  zeer  groote  fcnuldcn.    Ter  .ersbach 
voldoeninge  derSchuldteifcheren,  cn  op  hun  verzoek  aan  pag.zi(>. 
den  hoogen  Raadt  te  Mechelen ,  endezes  goetkenninge , 
wierden  alle  zyne  Heerlykheden,  en  daar  onder  Fnffingen , 
opentlyk  verkocht.    De  eerfte  Kooper  was  de  Heer  van 
Anxi ;  maar,  kort  daar  na,  wierd  de  koop  van  Konitig 
Philips  den  II.  van  Spanjen  overgenomen  ,  met  de  daar  op 
ftaande  laften  ;  die  hy  echter  niet  ai^ofte.  Vermits  nu,  niet 
lange  daar  na  ,  de  Nederlandtfche  Oorlogen  met  Spanjen 
ontltonden,  en  FHffingen  aan  de  zyde  van  den  Staat  quam, 
drongen  de  gedachte  Schuldteifchers  aan  tot  eene  niewe 
verkoopinge  der  Stadt  en  Heerlykheit  van  Oudt  en  Niew 

Fliffmgen,  die  15-80  gefchiedde.    fakob  Bouwens  Borgemet- fter  wierd,  wegens  de  Magiftraat  der  Stadt,  Kooper, voor 
97000.  guldens:  maar  in  het  volgende  jaar  wierd  by  het 
Hof  van  Hollandt  een  decreet  tot  niewe  verkoopinge  ge- 

maakt.   Die  van  Antwerpen  hadden  het  ooge  zeer  op  deze 
goederen  gellagen  ;  maar  lieten  de  verhooginge  achter, 
vermits  zy  den  koop  liever  aan  Prins  IVillem  van  Oranjen 
wilden  gunnen,  op  dat  hy  zich  dies  te  meer  aan  de  be- 
houdenifTe  van  Zeelandt  mogte  laaten  gelegen  zyn  ;  die 

ook  den  27  Junius  15-81.  FUffingen  voor  745-00  guldens  liet 
mynen :  Maar,  vermits  de  Heer  \-xn  Frotmondt,  daags  te 
vooren  ,  20000  guldens  op  d'inzetting  gehoogt  hadde ,  tradt 
Prins  Willem  met  hem  in  verdrag,  dat  hy  zyne  fchuldt  van 
24C00  guldens  in  twee  jaaren  zou  betaalen.    De  Prins  p.c. 
heeft  aanftondts  de  VHffingers  groote  voordeelen  en  pri-  Hooft 
vilegicn  toegevoegt  ;  en  aldus  wierd  Prins  Willem  de  I.  NeJerl. 
uit  het  doorluchtig  Huis  van  Nafjau,  Heer  \m  VHfJingen.  Hipor. 
Na  zyne  doodt  ,  I5-84.  quam  Vliffmgen  nevens  7er  Veer  fol.  781. 
(uit  kragt  van  huwelykfe  voorwaarden,  tulFchen  hem  en  ̂ ^"^ 

Vrouwe  Anna  van  Saxen)  op  Prins  Maunts  :   na  wiens  ̂ "j^^"'"'* 
doodt  het  Erf  op  zynen  broeder.  Prins  Frederik  Hendrik,  ' ''"^ 
verviel;  vervolgens  op  zynen  zoon  Willem  den  II.  en  na^'''./°^" 
hem  op  Willem  den  III.  geworden  Koning  van  Engelandt,  ̂ ^fj^' doch   kinderloos  ovcrleeden   den  19  Maert  1702.  tot 
wiens  Nalatenfchap  zich  verfcheide  Eifchers  hebben  opge-  g^xhorn 
daan  ;  inzondcrheit  twee  hooge  Hoofden ,  namelyk ,  de  Ko-  /^/^ 
ning  van  Pruifjen,  en  de  Prins  van  Nafjau,  Erfftadthouder  pag.io^, 
vzn  Frieslandt ,  enz.  waar  over  noch,  wegens  't  geheel, 
geen  vergelyk  getroffen,  noch  uitfpraake  gedaan  is.  In 

het  begin  van  de  Nederlandtfche  beroerten  liet  Duc  d^Alva binnen  de  Stadt  de  grondtveften  van  een  Kafteel  leggen, 

om  de  Fliffingers  onder  bedwang  en  't  jok  te  houden.  Voor 

Vliffmgen  quainen  ten  dien  einde  17  fchepen  met  een  '^e- gxment  Spaanfchen  aan,  om  zich  van  deze  Stadt,  na  het  ver- 
overen van  den  Briel  door  de  Watergeuzen  ,  te  verzeeke- 

ren. Terwyle  de  Founers  met  de  Magiftraat  op  het  Stadt- 
huis fpraken ,  quamen  de  Burgers  met  menigten  daar  voor 

roepende ;  dat  zy  geene  Spaanfchen  in  de  Stadt  begeerden  : 
begaven  zich  in  de  wapenen  ,  liepen  op  het  rondeel  van 
het  hooft,  en  loften  een  ftuk  gefchut  op  de  aannaderende 

fchepen.  'DeSpaanfchen ,d\e  zulken  welkomft  niet  verwagt hadden,  bevolen  eenen  foldaat  aan  landt  te  zwemmen, 
om  uit  den  naam  van  het  ganfch  Regiment  te  verzoeken , 
dat  men  aflaaten  wilde  met  fchieten  ,  zy  wilden  met  het 
eerfte  goedt  weêr  vertrekken,  dat  van  de  Viiffmgers  aan- 

genomen wierd.    Ondertuft'chen  verlieten  de  Fomiers  de Stadt  ,  en  begaven  zich  naar  Middelburg  ;  een  Vaandel 
IV aaien ,  binnen  VUfjingen  leggende,  deeden  zy  verhuizen. 
De  Heer  van  Catters,  Gom ernenr  van  Walcheren ,  quairi 
in  de  Stadt  en  verzocht;  men  zou  doch  eenig  IValfcb  of 

Hoogduitfch  volk  binnen  neemen :  maar  deBurgery  fchrecuw- 
Qq  2  de  daar 
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dc  daar  tegen  ;  dat  7.e  noch  li'aaU»  ,  noch  DuitfihcH  be- 
gecrdou.  Vermits  zy  nu  in  de  wapenen  Honden  ,verkoo- 
ïen  zy  vier  Kapiteinen;  Jaqites  Svjyj'e^  'Jun  d<:  Moor  ,  Leys 
(Jillifz.  Lceji ,  cwjakob  La»gc/}i\in/',  brave  mannén,  wier ordre  de  Borgery  zou  volgen.  Deeze  voerden  de  zaak 
verder  zoo  wel  uit,  vermits  de  tydinge  van  het  inneemen 
van  den  Briil  hea  geweldig  aanmoedigde  ,  dat  l/lijjingen 
den  Spaartfcbe»  at-  en  Prins  IVilU-m  va>i  ürartjcn  toeviel: 
daar  ook  vcele  en  groote  veranderingen,  zoo  in  7.eelandt^ 

Boxhorn  als  anderwegen,  op  volgden,  ten  goede  van  den  Slaat,  en 
Zeel  Kr.  nadeel  van  Spanje».  Eenige  zonderlinge  aanmerkelykhe- 

den  toen  voorgevallen , zie  op  KUYK.  (JOHAN  VAN) 
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Wonder  was  het  dat ///fa,  anders  krygsmans  ,  daar  by 
Meier,    voorzichtig  en  doortrapt  genoeg  ,  geen  beter  zorge  voor 

F/l/Z/wff»  gedraagen  hadde;  ja  zelfs  ,  toen  hy  de  tydinge 
hoordedatzyn  volkdaar  was  uitgedreven , en  uit  gehouden 
wierd,  het  zoo  weinig  achtte  ,  dat  hy  zeide  ;  l^lijfingen 
is  mets :  daar  nochtans  Keizer  X^rf/  de  l/.  toen  hy  zynen 

zoon  Philips  de  regeeringc  overgaf,  en ,  uit  de  iV(?^/«-/rt»^/^yf^e 
Provintiën,  naar  Spanjen  zou  vaaren  ,  wel  crnÜig  beval 
goede  acht  op  VUffmgen  te  flaan.    De  eerlte  Gouver- 

neur over  dczeStadt,na  dat  ze  aan  den        gekomen  was, 

is  geweell  d'Overrte  HUronymus  de  Seraarts;  voorts  wierd 
Eivoudt  Pieterfs  IForJl  Admiraal  over  eenige  Oorlogfche- 
pen  geftelt,  en  de  gemelde        de  Moor  als  Vice-Admi- 
raal ,  die  ook  in  dien  (laat  zyn  leven  verloor.   Uit  f^rank- 

gefchied.  0'^      i^^gelandt  quam  dagelyks  te  VliJJlngen  ,  door  beftel 

pai.\i)i.  van  Grave  Lodevjyk  van  NaJJ'au,  volk  aan  ,  onder  den  ge- dachten Hierunymus  de  Seraarts;  die  zich  met  Kapitein  Joos 

d<t  Moor ,  'Jansz.oon  ,  Bouwen  Ewoutfs  ,  Admiraal ;  Cornelis 
Claafzy  Onder-Admiraal,  in  het  neemen  der  Liffebonj'che 
Vloot ;  in  't  verllrooijen  van  de  wQ\hema.nde  Spaanfche  Arma- 
de ,  onder  Medina-Celi ;  in  Ztrtk-zee  te  dwingen  tot  overgave ; 

in  't  vernielen  van  de  fchepen  van  Don  Sanche  d''Avila\  in 
't  verhinderen  van  't  ontzet  van  Middelburg  en  Armmden; 
in  het  wonderbaar  ontzet  der  Stadt  Leiden  ,   en  andere 
2waare  voorvallen,  zoodanig  hebben  gequeeten,  dat  hun- 

ne dapperheit  door  de  Faam  eeuwig  zal  leeven  en  geroemt 
worden.    Alva  had  Vlijjingen  vervaarlyk  met  eene  ganfche 
verdelginge  gedreigt.    Ter  uitvoeringe  zondt  hy  loooo 
foldaaten  naar  Bergen-op-zoom  ,  nevens  een  groot  getal 
fchepen,  omdat  volk  naar  Zeelandt  over  te  brengen:  maar 

/XIJ.1Q4.  ter  zeiver  tydt  kreeg  hy  de  tydinge  dat  Grave  Lodewyk  van 
Smalleg.  Najfau  dcStadt  Bergen  in  Henegouwen  veroverthzdde ,  tgeen 
fol.  547.  hem  noodtzaakte  zyn  volk  te  rugge  te  ontbieden,  en  el- 
Hoof'e.     ders  te  gebruiken  ;   dat  genoegzaam  de  behoudenis  van 
Reyd.     y Itjfingen  was ,  en  't  begin  van  het  vaftzetten  der  grondt- 
Meier.    velt  van  den  Staat.    Wegens  de  groote  dapperheit  en 

onvertzaagtheit  van  die  \a.n    lijfingen ,  en  de  uitvoeringe 
van  zulk  een  groot  werk,  heeft  Prins  (Vtllem  hen  met 
ftaatelyke  voordeelen  en  privilegiën  begunftigt,  en  begif- 

tigt ;  verfchynende ,  nevens  de  andere  groote  Zeeuwfche 
Steeden  ,    op  de    dagvaarden  der   Staten   van  Zeelandt. 
Vervolgens  is  VHJfmgen  zeer  vergroot  en  verbetert  ;  en 
de  inwoonders  magtiger  in  getal  en  rykdom  geworden. 

In  het  jaar  ifSó.  wierd  d'eerrte  fteen  aan  de  eerfte  poort 
van  Altena  gelegt.    In  't  jaar  i5'94.  van  't  niew  en  heer- 
lyk  Stadthuis.    In  het  jaar  1609.  is  VUJfmgen  uitgelegt,  en 
'er  eene  niewe  Haven  gegraaven  ,   daar  eene  menigte 
groote  fchepen  in  kennen  leggen,  bevrydt  's  winters  voor 
ysgang,  llormwinden,  enz.    Den      Junius  lóió.  wier- 

den de  l/lijfingers  ontflagen  van  den  Eedt  gedaan  aan  En- 
gelandt ^envun  het£»^f//f^  guarnifoen  ontlafl: ,  dat'erfedert 
het  jaar  lySj.  in  gelegen  hadde;  (wam  F lij/ingen  had  van 
dien  tydt  af  verpandt  geweefl:  ,  wegens  eenige  geleende 
onderltandt-gelden ,  die  toen  aan  Koning  Jakobus  tot  ge- 

noegen voldaan  wierden)  als  ook  den  Briel  en  Rammekens. 

In  het  jaar  i5'30.  quam, op  den  5-  November,  zoodanigen 
zwaaren  ftorm  uit  den  NoordweÜen  op  ,  dat  byna  alle 
Dyken  van  HoUandt,  Zeelandt,  frieslandt ,en  de  aangelege- 

ne  landen  inbraken,    t'' Antwerpen  quam  de  vloedt  over  de Dyken  en  Schutten  in  Vlaanderen,  zoo  dat  alles  by  de 
twee  mylen  weegs  vol  water  liep  ,  en  veele  menfchen 
en  beeften  verdronken.    Van  Antiuerpen  af  tot  Bergen  op 
den  zoom  toe,  aan  de  Schelde  ,\  eidxonVen  al  de  Dorpen  met 
menfchen  en  heeften :  In  Zfe/^W/ braken  desgelyks  veele 
Dyken  door,  zoo  dat  de  zee  alles  verzwolg  ,  voorname- 
lyk  in  Noord-Bevelandt ,  Cats  enCortgeene :  de  Stadt  VUJfm- 

gen wierd  door  't  zeewater  wel  half  wechgenomen.  Vee- 
Chnbren     inwoonders  waren  op  eenen  hoogen  tooren  gevloden, 

fa  .100.  om  daar  bevrydt  te  zyn;  maar  't  gewelt  der  golven  fmeet Calhem.  dit  gebouw  om  verre,  en  al  het  daar  op  zynde  volk  ver- 
Ctttbetl.  dronk.  In  eenen  anderen  Watersnoodt  1Ó12.  dieTfendyk  en 
Js'ederL  Aardenburg  fcheen  te  willen  inflokken,  viel  deStadtsmuur 
vuaterv.  van  Sluis  om  verre,  Vltjfmgen  ging  aan  muuren  en  bol- 
/-/j.'.iS^  werken  niet  vry :  te  Texel  en  in  Hollandt  quamcn  meer 
Baudait  dan  1200  lyken  aan  ftraudt  dryven.    In  de  Nederlandtfche 
wrvolg  Watervloeden  van  Gabberna  en  Gutberleth  vinden  wy  ,  op 

15-30.  den  ƒ  November,  de  ramp  de  Stadt  en  tooren  te 
Vltjjmgen  overgekomen , al  eens, als  die  boven  verhaalt  is  : 
maar  daar  na  wordt  op  het  jaar  1630.  een  even  dicrgelyk 
ongeval  aan  de  Stadt  en  tooren  te  VliJ/mgen  verhaalt,  als 
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op  I5'30.  is  aangetogen  , met  byvocginge,  dat, indien 'twa-  ; 
ter  een  halve  fpan  hooger  ware  gewallen,  het  om  geheel 

Zeelandt,  en  ha.lt' Vlaanderen  was  tc  doen  geweelt  ;  men  Id^m. 
zou  't  voor  eene  misltellinge  konnen  rekenen,  indien  hy  Gabbtm 
niet  op  't  jaar  15-30  den  5-  November  noemde  ,  en  in  't  p^g-H^ 
laatfte  op  1630.  de  Wintermaandt,  doch  zonder  dag,  uit- 

drukte.   In  het  jaar  i66i.  lloegen  de  golven  de  zcedeuren 
van  de  poort  aan  het  Hooft  in  ftukken,  en  een  ftuk  ge- 
fchut  van  6000  pondt  wierd, door  de  kracht  van  eene  gol- 
ve,  acht  voeten  achterwaarts  gellagen.    De  yzere  ketting 

van  de  Haven  wierd  door  de  Kracht  van  't  water  gebro- 
ken, zoo  dat  de  binnen  leggende  fchuiten  buiten  raakten. 

In  het  jaar  1682.  in  dien  vervaarlykenWatervloedt  over  ge-  Idetn 
heel  Zeelandt,  kreeg  Vlijjingen  ook  zyn  deel  in  de  fchadc:  p'^g-'^i 
het  zeewater  ftortte  de  liammekens  poort  in,  en  ftont  aan 
zommige  oorden  tot  aan  de  luitfels  der  huizen.  Eenige 
verhaalen  dat 'er  een  bootjen  op  een  huis  bleef  liaan.  ,  ,1 
molen  by  't  PrinlTen  hof  wierd  op  eene  zyde  gedrongen: 
de  muur^by  den  Logenaar  ,  daar  het  gefchut  op  ftont,  Q^b^ 
plofte  neer:  het  water  liep  in  de  Kerk,  ftortte  in  de  graf-  j,„ 
fteden,  en  maakte  de  doodtkiften  driftig.   Toen  in  het  ' 
jaar  1672.  geheel  Hollandt  in  opftandt  raakte  ,  over  eenig 
quaadt  vermoeden  omtrent  de  Regeeringe ,  enz.  was  Zeelandt 
hier  in  niet  misgedeelt.   Die  van  Vlijjingen  hadden  't  niet 
minder  dan  anderen  ,  en  ook  mede  een  wantrouwen  op 
hunne  Regenten.  Eer  ft  ftaken  zommigen  uit  deburgerye  de 
hoofden  t'zamen,  daar  na  vergaderden  de  Gilden,  welke 
uit  de  voornaamfte  burgers  elf  verkoren,  die,  om  allen 
opftandt  van  't  grauw,  enz.  te  voorkomen,  uit  den  naam 
der  burgerije,  de  Magiftraat  met  alle  eerbiedt  hunne  grie- 

ven zouden  voordraagen.    Deze  gaven  den  volgenden  14  r'<«^fe»J 
Julius  eenige  artykelen  over  :  daar  van  het  eerfte  was;  'verwAiê 
Datmen  zyne  Hoogheit  ,?i\ns  U'^illem,  ter  puye  van  'tStad- 
huis  voor  Stadthouder  van  Zeelandt  afkondigen  zou;  de  /'''^•'^99| 
andere  ftrekten  tot  verbeetcringe  en  herftellinge  van  de  Po-  ̂ t'"- 
litie  en  Militie  hunner  Stadt.    De  Overigheit  gaf  voldoe-  '^"'^'^ ninge  zoo  veel  in  haar  was,  doch  op  eenige  der  artykelen,  ■^^ die  op  zyne  Hoogheit  als  Heer  van  Vlijjingen  zagen  ,  kre-  j  ^^^^ 
gen  zy  geen  ander  antwoordt;   dan  dat  men  die  ter  i  st.foi 
uitfpraake  van  den  Prins  ftelde.    Daar  op  fchikten  de 
Gilden  drie  perfoonen  af,  Barendt  Lambertszoon  ;  Bartho- 
lorneus  Reiniers  zoon,  en  Karei  van  Poelvelt,  om  zyne  Hoog- 

heit alle  de  artykelen  aan  te  bieden,  en  daar  op  eene  gun- 
ftige  apoftille  te  verzoeken.    Zy  begaven  zich  naar  den 
Prins,  kregen  gehoor,  en  te  gelyk  hunne  begeerte;  daar 
deze  Gemagtigden  wel  vergenoegt  mede  naar  Vltjfmgen 
keerden.    Maar  op  den  13  Anguftus  ,  de  burgery  in  de 
wapenen  zynde,  nam  ze  deze  gelegentheit  waar,  en  wil- 

den niet  van  de  merkt  af,  voor  dat  Vaders  en  Zoons, 
Broeders  en  Minderjarigen  uit  de  regeeringe  gezet  zouden 
zyn.    De  Magiftraat,  de  ganfche  gemeente  daar  in  eens- 
gezint  ziende,  befloot  aanftondts  negen  Heeren,  daar  de 
burgery  het  oog  op  hadde,  te  bedanken, en  uit  hun  Collegie 
te  zetten,  ook  eene  niewe  nominatie  aan  x^ne  Hoogheit  over 
te  zenden ;  daar  de  burgery  mede  twee  perfoonen  uit  de 
haaren  toe  afzondt  ;   namelyk  Kolonel  Gillis  Royart  en 
Karei  van  Poelveldt.    Dit  liep  zoodanig  af,  dat  de  burgers  Idem 
hunne  begeerte,  zonder  verdere  opfchuddinge  van  belang,  ibid. 
voldaan  zagen. 

Men  weete,  boven  al  het  voorgemelde,  van  dezewelge- 
lege  Zeeftadt ,  dat  'er ,  behalven ,  of  aan  de  groote  en  fchoone 
Haven,  voor  eenige  jaaren  een  uitmuntend  fterk  en  ruim 
Dok  is  gemaakt,  tot  berging  van  ontredderde  en  andere 
fchepen,  alzoo  men  hier,  door  middel  der  zwaare  Huizen, 
zoo  veel  voeten  waters  in  kan  laaten  als  men  nodig  acht, 
dat  zelfs  de  zwaarfte  fchepen  konnen  vlotten  ;  en  ook  we- 

der het  geheel  droog  laaten  loopen,  wanneer  men  't  kal- fateren van  eenige  fchepen  daar  in  nodig  hebbe.  Zyne 
Czaarfe  Majefteit ,  Peter  Alexewits  ,  zoo  kundig  in  den 
Scheepsbouw, en  in  alles  tvat  tot  het  zee-  en  fcheepswerk 
behoort,  heeft,  in  het  bezien  van  dat  Zee-en  Landtgewefte 
en  deze  Stadt,  met  verwonderinge  en  veel  genoegen  deze 
treffelyke  veilig-  en  vryplaatze  voor  de  kielen  belchouwt» 
en  met  zyne  goetkenninge  geftaaft  ;  gelyk  ook  dit  Dok, 
onzes  weetens ,  zyn  wederga  niet  heeft  in  Nederlandt. 
Noch  is  dit  aanmerkelyke  van  deze  Stadt  te  melden,  dat- 

men  onder  de  ganfche  burgerije,  en  alle  d' inwoonderen 
der  Stadt  FUJfmgen,  niet  een  huis  of  gezin  vindt  van  eene 
andere  belydeniffe,  dan  van  den  Gereformeerden  Godts- 
dienft  (by  dien  naam  in  't  gemeen  bekent ,  en  van  den 
Verbonden  Staat  in 't  openbaar  aangenomen)  al  leen  dat'er, 
voor  weinige  jaaren  ,  een  Doopsgezinde  uit  Noordthol- 
landt, met  zyn  eigen  fchip  en  koopmanfchap  af- en  aanva- 

rende, 't  recht  van  burgerfchap  vergunt  is.  Voorheen 
hebben  de  Jooden  den  Flijfingers  groote  aanbiedingen  ge- 

daan, opdat  zy  zich  in  de  Stadt  mogten  nederzetten  ,  en 

eene  Synagoge  ftichten  :  doch  zulks  is ,  of  uit  eene  angft- 
valligheit  zommigerKerkelyken,de  zaak  met  een  verkeert 
ooge  inziende  ;  of  uit  eenige  wereldtlyke  inzichten  der 
inwoonderen  zelfs  ,  hun  afgeflagen  ;  even  gelyk  ook  te 
Enkhuizen  weleer  is  gefchiedt  ;  waar  over  fomwylen  het 
zuchten  van  welgezinde  burgeren  noch  wel  gehoort  wordt. 
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FLODORP,  eznGelderfch  Dorp  in  het  Droflampt  j 
van  MoMtfort,  onder  het  quartier  van  Roermont.    Toen  in 

het  jaar  I  f47.  ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattin- 
gc  van  75-000  guldens  opgelegt  was  ,  ftont  het  Quartier 
van  RoermoiJt een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorften- 

dom,  in  die  fom  geftelt  op  19275-  guldens,  daar  toe  moft 
het  Drollampt  van  Montfort  (een  der  zes  verdeelingen  van 

dat  quartier)  opbrengen  2737  guldens  12  Huivers  31  penn: 

welke  omgeflagen  over  de  11  of  12  Dorpen  van  't  ge- 
dachte Drollampt,  quam  het  Dorp  Flodorp  op  171  guldens 

2  Üuivers  8  penningen  te  ftaan,  eens  ïoo  hoog  als  Ulen- 
l>er? ,  Pojlerholten ,  en  Ly». 

OH  Kr.     FLORIS  DE  I.  was  de  zefde  Grave  van  HoUandt, 

fol  259'  zoon  van  Grave  Diderik  den  III.  broeder  van  Grave  Dide- M.Vofi  rik  den  IV.    Zyn  Vader  had  hem  tot  Stadthouder  over 
5<«<irè.  Kememerlandt  geüelt  :   maar  toen  zyn  broeder,  Grave 
lanH.    Didcrik  de  IF.  binnen  Dordrecht  gefneuvelt  was  ,  en  hy 

en  Zeel.  icM  de  regeeringe  over  Hollandt  en  Zeelandt  had  aangeno- 
ƒ"»?■  40.  men  {\o^)  heeft  hy  Zuid-Hollandt  van  den  Vyandt  (zie 

i^-  op  D  IDE  RIK  DEN  IV.  wie  de  vyandt  was)  weêr 
aan  zyn  gebiedt  gehecht  ,  en  de  vyandtlyke  bezettingen , 

met  hulpe  van  Godevaart  den  Lotharïnger daar  uit  gedree- 
vcn.    Flor  'ts  nam  ter  Gem-alinne  Geertruid ,  dochter  van 
den  Hertog  van  Saxen.,  die  hem  baarde  Diderik,  F/oris, 
/llkrt,  Petrus  en  Mathildis.    Men  leeft  dat  Florts  ,  AWert., 
en  Petrus  Canoniken  der  Kerke  te  Lxiik  geworden  zyn , 
en  dat  Mathildis ,  naderhant  Bertha  genaamt  ,  van  eene 
ionderlinge  fchoonheit ,  ten  huwelyk  genomen  wierd 

g7wj«.  vun  Philips.,  Komng  \  uw  Vrankryk,  om  vrede  te  maaken 

i{Ton-^k  tulfchen  hem  en  Robert  de  Vries :  doch  vermits  de  Jaar- 
Egmont.  boeken  van  Egmont  getuigen  dat  Floris  twee  dochters 

heeft  gehadt ;  waar  van  de  eene  Koningin  van  Vrankryk 
wierd  ,  is  het  onnodig  hier  eene  naamwiflelinge  ,  van 

Mathildis  in  Bertha.,  te  zoeken.    Melis  Stoke .,  'm  Ryrn- 
Kronyk  maakt  alleen  gewag  van  eenen  zoon  en  eene 
dochter; 

%n  beefe  ©?ouVüe  Jfïoren^  Vuan 

<énöe  CEii  5B>ocljtci;  tic^gelifte 
35ic  in  Ijuludifie  te  lone 
^ibeiit  yabbc  bic  ©jancfc  Ccone. 

Om  het  Eilandt  Walcheren.,  in  Zeelandt ^  moft  hy  tegen  de 
V lamingen  ooïXogm  ;  hy  verwoeltte  Vlaanderen,  en  bragt 
Walcheren  aan  zich  in  het  jaar  105-4.  Grave  Floris  ftont  by 
Keizer  Henrik  in  blakende  gunfte  :  maar  toen  deze  Maje- 
fteit  105-6.  overleden,  en  zyn  zoon,  ook  Henrik  genaamt. 
Keizer  geworden  was,  floeg  het  bladt  om.  Dees  jonge 
Henrik.,  by  zyn  Vaders  overlyden  noch  maar  zes  jaaren 
oudt,  moft  onder  Voogden  ftaan,  die  terftont  eenen  Ryks- 
dag  te  üe^/^»  aanftelden.  Balduwyn  van  Vlaanderen  wierd 
daar  ook  plaats  vergunt :  hy  kreeg  van  den  jongen  Keizer 
het  Eilandt  Walcheren  weêr;  vermits  de  Voogden  wenfch- 
ten  duHollandt  het  onderfte  boven  gekeert  mogte  worden. 
Bthnlv en  de  Bi/Jchop  van  Luik,  en  die  van  Keulen,  bran- 

dende van  wraakluft ;  (zie  op  Diederik  den  IV.)  hebben 
ook  Grave  Henrik  van  Leuven  ,  en  Grave  Balduwyn  van 
Vlaanderen  hem  den  oorlog  aangedaan  ,  en  verkondigt : 
Wichardt,  Grave  van  Celderiandt  ,  Herman,  Grave  van 
Kuik,  wierden  ook  mede  tegen  hem  opgehitft:  zoo  ont- 
Zachelyk  waren  de  Hollanders  geworden,  dat  de  vyanden 
nooit  dachten  fterk  genoeg  tegens  hen  te  zyn.  Twee  jaa- 

ren lang  verfleeten  zy  met  de  tocruftingen  ten  oorlog, 
om  de  HolLinders  verbaart  te  maaken;  en  waarlyk  de  ge- 

meente raakte  ook  al  in  fchrik;  te  meer,  omdat  eenige 
fevallen  als  voorfpooken  van  quade  beduidingen  ge- 
ouden  wierden.  Flons  evenwel  fprak  den  flauwhartigen 

moedt  in  ,  hun  den  ouden  roem  der  Batavieren  voorftel- 
lende,  en  hunne  dapperheit  ophaalende.  In  het  jaar  105-8. 
quamcn  de  vyanden  te  velde  ,  en  hunne  togt  wierd  op 
Dordrecht  aangeleit  ,  daar  Grave  Floris  2ich  perfoonlyk 
binnen  begaf.  Een  oudt  Burger  ried  het  landt  daar  om- 

trent vry  verre  op  te  delven,  diepe  kuilen  te  maaken, die, 
iTiet  dunne  ribben  vaii  hout  te  bedekken ,  en  aarde  zooden 
daar  over  te  leggen, om  de  vyanden,  des  onkundig ,  in  den 
grondt  te  doen  nederzinken:  Het  wierd  gedaan,  en 't 
was  te  verwonderen  dat  niemant  van  alle, die  aan  de  put- 

ten arbeidden,  deezenlift,  op  hoop  van  groote  vergeldin- 
ge,  den  vyandt  gcopenbaart  hadde,die  zich  wel  haaft  ver- 

toonde ;  maar  ook  te  gelyk  in  groote  meenigte,  met  man 

'Adriln.  paerdt  ,  in  de  groeven  nederplofte.  Alles  geraakte 
g^^.  ■  daar  door  by  hen  in  wanordrc  ;  't  welk  Floris  ziende,  viel land.  °P  '^^  verbaasden  en  alreeds  van  vrecze  overwonnenen  ; 
Petr.  en  hakte  ook  hunnen  grootften  hoop  ter  neder.  De  BilTchop- 
Pyndius  pen  van  Luik  en  Keulen  ontquamen  't  door  de  vlucht. 
tnz..  Veele  Krygshoofden  en  vermaarde  Mannen  wierden  ge- 

vangen, onder  hen  wierd  bevonden  Wichardt ,  Voogt  van 
Gelder  ,  nevens  Henrik  (niet  Lambert)  Grave  van  Leuven, 
enz.  Grave  Balduwyn  was  by  dezen  handel  niet.  Onder 
de  dooden  word  van  zommigen  (doch  qualyk )  geftelt, 
een  Grave  van  Henegouwen  ,  vermits  aldaar  toen  eene 
Vrouwe  regeerde.   Het  is  ook  wel  te  vermoeden  ,  indien 

Idem 
Vojfti 
Ann. 
M-  53' O.H.Kr 
fol.  159 

Jdem 
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niet  bulten  twyfel ,  dat  de  Hollandtfche  Kronyhfchryvers  de  o.H.Kr. 
zege  al  te  groot  hebben  gemaakt,  zeggende  dat 'er  4CCXDO  pag.z'^g. 
van  de  vyanden  in  den  ftrydt  gebleven  ,  en  26C00  ver-  /<. 
fmoort  zouden  zyn  ,  of  noch  meer.    A.  Buchelius  zegt,  Snoyut. 
zulkcn  grooten  getal  niet  te  vinden,  noch  in  de  Hiftoriën  -^rn. 
van  Luyk,  noch  in  andere  Schryvers  van  dien  tydt :  maar  Bitckel. 
dat  Grave  Floris  d' overwinning  meer  door  lift,  dan  ge-  intied. 
welt  bevochten  heeft,  ftaat  hy  toe;  doch  in  d'uitvinöin- 
ge  van  de  putten  vind  hy  zwarigheit,  om  haar  voor  waar- 
heit  aan  te  neemen.    Grave  Floris  bevocht  deze  zege  op 

den  13  Junius  105-8.  niet  1060.  noch  ic6i.  als  eenigen  ftel- 
len;  vermengende  de  tweedeoverwinninge  van  GraveZ/ow 
met  deze.    Want  in  het  jaar  loói.  quamcn  deze  vyanden 
weer,  en  overvielen  Zuid-Hollandt  andermaal :  Floris  trok 
hen  met  een  goedt  heir  te  gcmoet,  floeg  en  joeg  hen  ach- 

ter na,  zoo  verre  tot  dat  zy  Hollandt  ganfch  uit  waren: 
Hy,  door  het  lang  vechten  en  vervolgen  van  den  vyandt, 
ganfch  vermoeit ,  zette  zich  onder  eenen  fchaduwrykcti 
willigen  boom  neder,  by  of  ontrent  Hemert ,  om  wat  t« 
ruften  en  te  verfrifl!en.    De  foldaaten  ,  zyn  voorbeeldt 
volgende,  leggen  zich  onordentlyk  op  de  aarde  neer,  en 
vallen  in  eenen  diepen  flaap:  De  vluchtende  Vyandt  her- 
ftelt  zich  ondertuflfchen,  krygt  verfch  volk,  keert  te  rug- 
ge,  en  overvalt  de  zorgeloofe  Hollanders;  flaan  ze  doodt, 
en  onder  hen  den  flapenden  Grave  Floris.   Alle  de  benden  Voffms 

zouden  't  zelfde  lot  getroffen  hebben  ,  indien  niet  de  '^aarb. 
Dordrechtfen ,  onder  den  hoop  en  in  de  wapenen  zynde,  Scriver. 
hen  zoo  lang  tegenftant  gedaan  hadden,  tot  dat  de  andere  Kronyk 
weêr  in  ordre  waren  geraakt,  die,  tegens  hunne  party  op  ̂^^j^- 
niewsrtrydende,haar  ook  eene  niev/e  nederlaage  toebrag- 
ten.  Grave  Floris  fneuvelde  den  iSJunius  1061.  tot  groote 
droefheit  van  aanzienlyken  en  gemeenen.    De  Oude  Hol- 

landtfche Kronyk,  J.  de  Beka,  en  andere  zeggen, dat  Grave 
Floris,  eer  hy  Grave  van  Hollandt  wierd,  Grave  van  OoJ}- 
o{ -Over-Frieslandt  geweeft  is;  andere  ftellen  Gouverneur 
of  Stadthouder  van  Kennemer-landt. 

Onder  het  afbeeldtzel  van  Grave  Floris  den  I.  (hier  ne- 
vens te  zien)  leezen  wy,  in  den  druk  vxn  Melis  Stoke  door 

den  }:ieere  Alkemade  xnige^eev en,  het  volgende  byfchrift, 
dat  wy,  tot  ophelderinge  der  Hiftorie,  hier  byvoegen. 

5f ïori^ë  3E>ieberfc3  25^oebct;  Vocit  <6?aVie  boe. 
4Dofiü2iEjïiaiït  tjab  Ijp  gljciegccrt  ( faiibcc  fpacm ) 

^333  Saai'.  5^efe  5ab  een  3Dpf  ( foa  ift  beDJoe) ïjeutoijt)  l^epinarg;  bocötec  ban  paffen  /  jonch  üan  jaren. 
'In  luien  Ijp  Ujan  ( na  bec  t0|)ccflen  üerclaren ) 
55iebencft/  liBjaVse  Vian  ÏJoUant/  a(^  ih  behinuc, 
^00  fact)  men  *tI5eerttuit  fun  ©?ou\j3  naec  befen  ooft  öaren 
oren  55oc{jtec/  bie  ban  HDjancftcpIt  luect  Coninginne. 
50oe  lip  fpn  bpanbcn  Ijab  üctUjonncn  /  tTpncn  onyijeUjinnc  / 
aDeLt  l)p  ban  fnn  üpanbenUeriTagen/al^öuft'cpnict  Uifïc/ 

(tt  llamcit.  I^p  regeecbc  ̂ 31©  jaac  met'  finne/ oSn  Voert  t'«iKgmont  gljeüoert  te  graVie ;  «©oöt  geef  Ijem  mfte. 
FLORIS  DE  II.  (by  zommigen gerekent  den  elfden ,  die 

Geertruid  van  Saxen ,  Robbert  de  Vries  en  Govert  met  den  Bult 
mede  tellen,  als  Melis  Stoke,  enz.)  anders  de  achtfte  Grave 

va.n  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  Heer  van  Frieslandt,  bygenaam't 
de  Vette,  zoons  zoon  van  Grave  Floris  den  I.  en  zoon  van 
Diderik  den  IV.  quam  na  zyn  Vaders  doodt  in  de  regee- 

ringe in  't  jaar  1091.  Onaangezien  hy  31  jaaren  geheerfcht 
heeft,  valt 'er  weinig  van,  hem  te  fchryven,  vermits  hy 
een  zeer  vreedzaam Vorft  was,  die  zyne  landen  in  ruft  en 
vrede  tot  zynen  fterfdag  toe,  zonder  oorlog  te  voeren,  be- 

zeten heeft.  De  Oude  Kronyk  van  Egmont  noemt  hem  ee- 
nen uitnemenden  deugdelyken  Heer,  die  alle  zyne  Voor- 

vaderen in  rykdom  en  eere  te  boven  ging.  Maar  de 
Monniken  van  dat  Convent  hadden  reden  om  hem  hoog 
op  te  zetten  en  te  pryzen  ;  dewyle  hy  de  proven  en  kle- 

dingen der  Broederen  te  Egmont  in  alles  vermeerderde; 
daar  by  Godt  geoffert  heeft  vier  Kappen,  een  zeer  koftelyke 

Cafuyffel,  eene  zilververgulde  Kelk,  een  markgout,  en  ee- 
ne Bagge  ,  te  leggen  in  de  kift  van  S.  Albert.  Ook  heeh 

hy  eenen  goeden  naam,  van  aan  den  armen  miltdadig  ge- 
weeft  te  zyn ,  nagelaaten.  Hy  was ,  zegt  j'- '^'^-'^'■'^''ï  >  fraai  van 
lichaam,  vreedzaam,  mildt  in  het  uitreiken  van  aalmoef- 
fen,  yder  vorderlyk  ,  niemant  fchadelyk  ,  in  rykdom  en 

deugden  zyne  Voorouders  overtreffende. 
5Pefc  ïjiet  jfloren^ö  bie  ©ettc; 
M\t  groter  eeren  enbe  fonbcr  lette 
^0  leebe  ï)i  al  te  male  fpn  leüeu 
2l!n  ere»/  in  fecllen/  in  gljeüen. 
^n  rpcljeben  gtnc  \yi  te  üoren 
ï^em  allen/  baer  l)i  of  Vuaj»  geborni. 

Dus  zingt  Melis  Stoke  van  hem.    Getrouw,  beleeft ,  zon-  M.  Stekt 
derling  vroom  en  rechtvaerdig  was  hy  :  meer  pailende  op  Rymkr. 
de  welvaart  zyner  onderdaanen  ,  dan  op  eigen  belang:  41. 

j  hoog  van  ftatuur  ;  dik  van  lichaam,  daarom  de  Vette  ge- 
j  bynaamt.    Alle  zyne  nabuuren  ,  te  vooren  vyanden  van 
zyn  Graaflyk  Huis,  maakte  hy  zich  tot  vrienden.  Die  van 
Utrecht  hebben  ook  geene  moeite  tegen  hem  gezocht  ;  de 

\  Vriezen  braken  insgelyks  den  vrede  niet,  hoewel  zy  an- 

Qq3  ders 
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dcrs  do  hccrfchappy  niet  wel  lyden  konden.  Men  dient 

derhalvcn  de  jonger  Schryvcrs  tc  verwerpen,  die  onder  't belHcr  van  dezen  Florts  den  II.  of  den  /  <:cte;i  ,  Hellen  de 

Hagen  en  nederlagen  der  IViezc»  ;  dingen  voorgevallen 
onder  dien  Grave  Floris,  die  zoonszoon  van  dcien  Flans 

was;  in  wiens  tydt  alleenlyk  een  ecniijc  maal  eene  oor- 
logstoerulHnge  tegen  den  Grave  van  F  laayi.dcrcri  ondcrno- 
nioti  vvierd,  doch  zonder  tot  daadelykheit  te  konien.  Ver- 

mits'er  de  Ilullandtfihe  Kronyk  van  zwygt  ,  zullen  wy  by- 
brengcn  wat 'er  Mcijcrus  in  zync  F'laamfihc  Kronyk  van 
fchrytt  De  Ihllandcrs  cn  Henegouwers  (  zegt  hy  )  hadden 
„  zamentlyk  zich  by  Keizer  Hennk  gevoegt,  om  van  den 
„  Grave  van  yiaarideren  het  Imnne  weer  te  krygen  ;  te 
„  weeien  de  Henegouwers Oüdt  yiaaKdere»  en  Duitay;  de 

Hollanders  de  Zeettuifche  Eilanden  :  doch  vermits  zy  de 
dapperheit  en  voorzichtigheit  van  Grave  Robbert  van 
Vlaanderen  zeer  ontzagen,  lietenze  dezen  voorgenomen 
oorlog  ileeken  ;  en  Keizer  Hendrik  keerde  weêr  naar 
huis  ,  zonder  door  zynen  togt  iet  aanmerkelyks  ,  of 
loflyks  verricht  te  hebben.  Daar  op  volgde  te  Mentz 
meer  een  fchyn-  dan  een  -waare  Vrede  :  vermits 
de  Keizer  alles  wat  hem  van  Robbert  (die  allerwegen 
meeÜerwas)  wierd  gelaaten  ,  voor  gefchonken  molt 

„  rekenen: waar  uit  dan  te  gelooven  ftaat,dat  niet  alleen 
„  Dofiay,  maar  ook  de  Zeeuwfche  Eilanden  ,  aan  die  van 
„  Vlaanderen  gebleven  zyn.  J.de  Beka  noemt  Floris  den  II. 
eenen  Confrater  van  d'  Utrechtfe  Kerke  :  want  het  was  in 
dien  tydt  eene  gunfte ,  en  zelfs  eene  devotie ,  in  de  Confrater- 
KÏteiten,  of  Broederfchappen  (gehouden  voor  heilige  Colle- 
g'tên)  aangefchreven  te  worden  ;  zoo  dat  groote  Vorften, 
Keizers  ien  Koningen.^  het  voor  eene  zonderlinge  ecre  re- 

kenden. Zyne  Gemalinne  was  Pe/rö«f//«? ;  wiens  dochter 
ïy  geweeft  is  ftaat  niet  zeker  by  de  Schryvers  ;  de  meefte 
meenen  dat  zy  eene  zufler  van  Lotharius  ,  Hertog  van 
Saxen  ,  tot  Roomfch  Keizer  gekoren,  gewecft  zoude  zyn ; 

de  Rymkronyk  fchryft'er  aldus  van 
(Cc  31Df\3C  nam  ï^i  ̂ictcrndle. 
(Cc  öliöcii  fpnjJ  2öeööcii  <t5efri(e. 
5Pcjj  iijcrtog^  5Picöertj:  5Poctjtcc  \sm  §>di^t\\ 
©aii  tjföclcii  connc  Vut  getóat^en. 
€ncn  5a5?oebcc  tjaö  fi/  Ijict  lotöari^é/ 
5Pacr  men  Vucl  of  lucet  bat  Ujacc  / 

5i)at  ï)i  fcöcc  l'ïoemfcïj  Mzxitx.  üjagï. 

Dat  getuigt  ook  de  Onde  Latynfche  Kronyk.,  uit  d'Abdy  van 
Egrnoi.i  y  Ubbo  Emmius  ̂   en  meer  anderen.  3'-  de  Beka 
noemt  den  Vader  niet,  maar  üelt  ook  dat  haar  Broeder 
is  geweefl  Lotharius  ;  dien  Cufpinianus  ,  Reufnerus  ,  &c. 
noemen  den  zoon  van  Gebhard  ,  Grave  van  Slippenburg ., 
Heer  van  Arnsfurg.,  van  hem  gewonnen  by  Hadevjy .,  Gra- 
vinne  \ -dn  Nor enberg.,  dochter  van  Cunrad,  Markgrave  van 
Brandenburg.  De  zelfde  Cufpiniaan  fchryft  ,  dat  deze  Kei- 

zer Lotharius  twee  zufters  had ,  van  welke  de  eene ,  genaamt 
Geertruid,  len  man  bequam  Grave  Floris  van  Hollandt,  en, 
na  zynen  doodt  Grave  Robbert  van  Vlaanderen,  enz.  De 
Saxifche  Kronyk  ,  1487.  by  Pieier  Scheffer  gedrukt ,  heeft 
deze  woorden.  „  <&ióit  ïïoöcrtu^  to  iplacnbcrcn  /  bc  St'  j 

„  benöc  üan  Caroïu^  iKcöte/  be  l'föan  <i5ccmibi^  /  ï^ecto^ „  gen  öDibenhep;  Dodfjtcc  in  ïlDcftcïlanbc^é  /  cin  «è^muc  to ! 
„  'Hirn^barQc  /  enbe  fc  Vua,ë  gi'ccbc  5f loi^f'i3fn  Vocbulucn  ban  i 
„  ïl?o!ianbe/  unbc  fe  Uja^  ö^ilf  fute  ïl^ectogen  ILubcv^/  bic' 
„  ÖPÏ  na  ïteircc  bJai'C/  en5.  Tull'chen  deeze  beide  Schry- vers (de  Saxifihe  Kronyk  en  J.  Cujpinianus)  is  een  verfchil, 
en  in  beide  een  misflag  aangemerkt  van  P.  Scriverius : 

d'een  zegt  dat  Geertruid  eene  dochter  was  van  Gebhard., 
Grave  van  Slippenburg  ;  d' ander  eene  dochter  van  Hertog Diderik  in  IVeJler landt.  Beide  dwalen  ze  hier  in ,  dat  ze 
Geeriruid^in  plaatze  van  Petronella  Rellen,  niet  onderfchei- 
dende  dat  Geertruid  is  geweeft  de  Gemalinne  van  Grave 
Floris  den  I.  en  Petronella,  Lotharius  zufter,  de  Gemalinne 
van  Floris  den  II.  Maar  onaangezien  deze  feil  ,  kanmen 
uit  hunne  woorden  genoeg  afneemen,  dat  Petronella  eene 
halve  zufter  van  Lotharius  geweefl  is ;  wel  beide  van  eene 
Moeder,  maar  van  eenen  byzonderen  Vader.  Uit  Reuf- 

nerus blykt  ook  klaar  genoeg,  dat  Petronella  uit  het  eerlte 
bedde  is  geweefr,  doch  van  Grave  Diderik  vawlVefter landt  \ 
en  Lotharius  uit  het  tweede  bedde  zyner  Moeder  met  Geb- 

hard. Deze  feil  der  Uitlandtfche  Schryveren,  en  die  hen  ge- 
volgt  hebben,  komt  daar  van  daan, dat  ze  Grave  Florts  den 
I.  en  Grave  Floris  den  II.  onder  een  verwarren.  By  deze 
Petronella  wonGrave  Floris  de  II. Grave  Diderik  zynen  nazaat; 
/7')m,(^^Ziy«('/^gebynaamt,  Gouverneur  van  Kennemer landt, 
of  Grave  van  Oujl-Frieslandt;  Jonkheer  Sirnon,  en  Hadwy, 
o{  Hedwich ,  eene  bovenmaaten  fchoone  Jongkvrouw,  ge- 
trouwt  aan  Grave  Gerard  van  Gelder  en  Zutphen  ,  zoon 
van  Grave  Otto  van  Naffauw.  Zynen  üerfdag  Üelt  de  Hol- 
landtfche  Kronyk  op  112,3.  ̂ ^"^  <5  nonas  van  Martius,  Velde- 
naar  Melis  Stoke  1122.  dat  met  dc  jaaren  zyner  re- 
geeringe  beft  overeen  komt:  want  hy  trad 'er  in  op  't  jaar 
IC91.  en  heeft  geregeert  31  j.-xaren, maakt  1122  hetjaar  van 
zyn.e  doodt.  Doch  Vcldenaar  rekt  zyne  regeeringe  twee 
jaaren  langer,  en  Helt  ze  op  33  jaaren  ;  zoo  dat  die  dan 
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op  't  jaar  1124.  mede  wel  uitkomt :  doch  in  't  byfchrjfr, 
onder 't  af  beeldzcl  van  dezen  Grave,  ftaat,  dat  hy  maar  xz 
jaaren  heeft  geregeert,  en  in  't  jaar  M.  CXXXII.  V  Fg- 
wWbegraaven  is,  dat  niet  anders  fchynt  overeen  te  kon- 
nen  worden  gebragt,  dan  dat 'er  in  de  Cyfergetallen  eene 
dubbele  feil  zy  begaan,  en  datmen  in  'teerftc  voor  XXII. 
moet  ftellen  XXXII.  en  in't  laatfte,  voor  M  CXXXII. 
leezen  M  C  XXII.  dat  dan  omtrent  met  alles,  een  jaar  of 

twee,  wegens 't  verfchil  der  Schryveren,  hier  tuflchen  on- 
begrepen, net  uitkomt.  Het  byfchrift  onder  zyn  beeltenis, 

in  den  niewen  druk  van  Melis  Stoke  geftelt ,  laaten  wy 

hier,  als  tot  ophelderinge  van'tbedryf  en  leven  dezes  Gra- 
ven niet  ondienftig,  ook  volgen;  dus  ieeftmen  daar: 
5Dac»;  na  toert  (6?aef  /  ̂loixi  bic  ©cttc. 
<enbc  Ijabbc  ïtcpfcc  llotljarjin^ö  ̂ nflcc  Dan  tiomcn 
(Ccn  JlDpbc.  J^y  xt^cvctic  ÏDolIant  Ou  luctrc. 
»ienüan  fjinenilTiplic  3pn  (jem  gj©B?ncljtcngrjccomcn; 
«©'ccn  Ijict  5E>icbcrpclt/  öic  t'fnnbci;  bjomcn 
löa  fpn  ©abcc  regicrbc/b'anbci:  Jrlott^  bic  ̂ toartcïjiet/ .^pmon/  en  ii^acbtopclj/  een  Blaccöt  fonbcc  fcljjomcn. 

l^P  Utegeetbe  2Kaac/  eet  (jp  't  Icücn  lier. 
ï|p  toert  t'oKgmont  begraben  ( alfoo  men  Het) 
JU).  €.  fcÖ?ccf  men  in  toaren  fahcn. 
m  fpn  boot  jöctronellc  fpn  3Dpf  Ijaer  toel  baiet/ 
€n  öeeft  't  Cloeflcr  te  iSepniïöurcö  boen  maften. 

By  gelegentheit  van  deeze  Gravinne  Petronella  van  Saxen, 
nagelaate  weduwe  van  Florens  den  Vetten  ,  zullen  wy  van 
haar  het  geen  de  Heer  Alkemade,  in  zynen  druk  van  Melis 
Stoke,  tot  haaren  lof  heeft  aangetekent,  hier  inlaflen  ,  eti 
dan  van  haar  op  de  letter  P.  by  mangel  van  kennifïe  haa- 
rer  byzondere  verrichtingen,  niet  verder  melden;  Melis 
Stoke  heeft  alleen  van  haaren  weduwlyken  ftaat  de  volgen- 

de s  verftTen  opgeftelt: 

i>ietcrneïïc  gaf  bele "  ïjaben  /  « goederen 
5Daer boer  bie  siele  Dan  ijaren  JlBan '  *  aan  d'  Abdye 
€nbe  ft  öleef  Ijonbenbc/  Doert  an /  van  Egmond. 
5Dat  €»?acffcöap  Dan  éoUanö  gemene  '  Florens  de 
IBct  öaren  ftinberen/  bic  toaren  cïene.  Vette. 

Hier  op  tekent  de  gedachte  Schryver  aan:  „  De  befte  on- 
„  zer  Jaarboekfchryveren  fpreeken  met  ongemeenen  lof 
„  van  de  manmoedigheit,  wysheit,  en  regeerkunde  dezer 
„  wakkere  Vrouwe,  en  met  verwonderinge  van  de  groo- 

„  te  verrichtingen,  die  zy,  terwyl  ze  't  roer  van  de  Hol- 
„  landtfe  Regeeïir.ge ,  wegens  haaren  onmondigen  Zoon, 
„  den  jongen  Graai  Diederik ,  in  handen  had  ,  uitvoerde. 
„  't  Is  derhalven  onbedenkelyk ,  dat  de  Voorouders  haar 
„  niet  mede  onder  't  getal  der  Hollandtfe  Graven  en  Gra- 
„  vinnen  gerekent  en  getelt  hebben.  Dit  is  de  reden  dat 
„  de  Heer  Petrus  Schryver  ,  in  zyne  geleerde  Aanteike- 
„  ningen  op  de  Goudfe  Kronyk  ,  haarer  zeer  loftelyk  ge- 
„  denkt,  en  haar  eene  Manmoedige  Vrouwe  noemt;  ver- 
„  halende  voorts  dat  zy,  by  goedvinden  van  de  Staten,  na 
,,  haar  Gemaals  doodt ,  zichzelven  de  Heerfchappye  des 
„  Landts,  en  de  Voogdye  over  haare  Kinderen  onder- 
„  wondt,  en  een  tyd  lang  loftelyk  beregte:  Van  welke 

,,  (zegt  hy)  dit  in  't  voorbygaan  zy  gezegt,  dat  het  won- „  der  is,  waarom  zy  by  onze  Schryvers  uit  het  getal  der 
„  Graven  van  Hollandt,  of  der  Gebiedende  Vrouwen,  ge- 
„  floten  wordt,  onder  welke  men  de  plaatze  inruimt  aan 
,,  Vrouwe  Geertruid,  die  nochtans  mogelyk  minder  tydt 
„  en  vlyt  aan  de  handthavinge  der  Heerfchappye  befteedt 

heeft  enz. 

"  By  j'an  Veldenaar  vindtmen  op  de  CCLXXXV 1 1  blad- zyde  het  volgende  van  dezen  Grave  Floris  den  II.  en  zyne 
Gemalinne  Petronella  aangetekent,  dat  wy,  als  van  luttel 
beflags,  van  woordt  tot  woordt,met  zyne  eige  taaie, hier 
laaten  volgen  :  dus  gedenkt  die  oude  Schryver  dit  paar 
doorluchtige  Perfonaadjen : 

iplorenjj  bie  anbcrbc  aïfogöenocmtgrenc55ircft^  foentoa^ 
bie  Diij  greue  Dan  ïjollant  enbe  Dan3eelant  \yzzi  Dan  Djiefïant 
]cp,viö  jacr  ïancft.  ï|i  nam  een  toijff  tjiet  pcttonilla  cnbc  toa,5 
bc.sS  feepfer^  Eotïiariu^  fuflcc  baer  öi  öi  toan  bjic  fonen  enbe 
een  bocijterï^ic  eerfte  foen  IjietïDircft  enbe  toaj»  grene  na  ben 
Daber  5^ie  anber foen  öict  jfïorcn.é  Cnbe  bie  x^tt^t  focn  öiet  ̂ p^ 
mcon  <ï£nbe  bie  bocijtcr  öict  ï^abctoijcft  cnbc  toaé  een  fcljocn 

joffer  5^cfc  greue  toagJ  gljcljetcn  5f  lorcnjj  bie  Dctte/  cjibc  toa|  al* 
tc  fcöocn  Dan  liue.  Djeebfam  Dan  öerten.  milöc  Dan  aelmiiTeii 
tc  gljcucn  Cnbc  ï)i  Öab  meer  buec^ben  enbe  scccljepben  ban 
eniclj  Dan  fnicn  Docruabcr^. 

gint  jaa-  M^nm  ftatff  befe  cbcl Do?fl  gjeucfloren^  op 
bie  Di  nona^  Dan  meert  enbe  toert  bcgraucn  mit  groter  tot=» 
uaert  bi  fpn  ouber^  tot  €gmont  int  clocflcr  a2nbc  |[)etronilIa 

bic  greuinne  gaff  Deel  aelmiflen  Doer  Xyazc  manfl'  3icl  cnbc  fl bebe  Deel  goet^  cnbc  Deel  funbicren  zw^t  tpmniercn  aen  bat 
clocfïct  Dan  repnf  bo?clj  <t\\^z  fi  fiarff  op  bie  i  ftalcnba^  Dan 
juniu^  enbe  toert  tot  rcpnf  bo?clj  bcgraucn  int  cloefler. 

FLORIS  DE  III.  de  tiende,  of  dertiende  ('t  laatfte  als  men 
Geertruid,  Robbert, en  Govert  met  den  bult  mede  telt)  Gra- 

ve van  Hollandt,  Zeclandt,  Heer  van  Vrieslandt,  was  zoon 
van  Grave  Diderik  den  VI.  zoons  zoon  van  Grave  Floris 
den  II.  gebynaamt  den  Vetten.  Hy  tradt  in  de  regeeringe  in 

't  jaar 
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'tjaar  11 5-7.  Was  een  hoogmoedig  Heer  ,  heeft  een  ta- 
melyk  langdurig  bezit  gehadt  ;  was  in  den  aanvang  wat 

ongelukkig  in  zynen  oorlog  tegen  de  riammge»,  maar  te- 
gen de  GelderfchcK  voorfpoedig :  die,  door  hulp  van  Dide- 

rtk  ,  Heer  van  Batenburg.,  de  St^^i  Utrecht  door  lift,  en 
zonder  den  BifTchop  den  oorlog  aan  te  kondigen  ,  in  hun 

gewelt  hadden  gekregen.     Van  den  FlaamJcheK  oorlog 

geeft  y.  Meyer  dit  bericht.      In  't  jaar  dat  Dtderik^  Grave 
„  van  Vlaanderen^  zich  in^)r//»  bevondt,  begon  de  twec- 
„  dracht  met  de //ö/ZWtfr/ ( toen  s^'&.wdo.w  Aex  V lamwgen  ̂ 
„  wegens      Zceuwfche  Eilanden)  weêr  op  niews.  Ee- 
„  nige  hellen 'er  de  oorzaak  van,  dat  Grave  Floris  de  III. 
„  zoon  van  Diderik  de»  VI.  van  Keizer  Frederik  ontfangen 
„  hebbende  het  beneficie  van  eenen  tol  te  GeerW^V^,  onder 
„  dien  dekmantel  ,  de  Vlaamfche  kooplieden  zeer  grooten 
„  overlaft  deede,  hen  veel  meer,  dan  zy  gewoon  waren  te 
„  geeven,  afperffende.  Fhilip.,  Grave  van  Vlaanderen ^ns. 
„  de  doodt  van  Diderik  van  Ei/as,  die  in  zyne  bloeijende 

„  jeugt  was,  en  een  foldaaten  hart  in  't  lyf  hadde,  wierd 
„  daar  door  zoodanig  verbittert,  dat  hy  voornam  de //o//a«- 

ders^ie  water  en  te  lande, te  beoorlogen.  Eene  weltoc- 
„  gerufte  vloot  zondt  hy  tegen  Grave  Jtioris  uit  ter  zee, en 

„  viel  met  zyn  Leger  in  het  landt  \a.n IVaas.,  dat  deHollan- 
„  dcrs  toen  bezaten  :  hy  verjoeg  Dirk  van  Beveren.,  ver- 
„  brandde  het  KafteelBei/^r^»,  en  keerde  met  eenen  goeden 
„  buit ,  en  eene  meenigte  gevangenen,  weder  naar  huis :  daar 
„  op  wierd  de  Vrede  tulFchen  Philip  ca.  Floris  gemaakt.,, 
En  wederom:  „Gra.ve Philips  trok  met  zynen  broeder,  en 
„  Godevaart  .,Gï2iVevün  Leuven  ,mQt  eene  Vloot  wel  toege- 
„  rufte  fchepen  tegen  Giave Floris  van  Hollandt die  ter  dier 
„  tydt  de  Vlamingen te  water  en  te  lande,  overlaft  deede: 
,,  Deze  togt  gelukte  dien  van  Vlaanderen  zeer  wel ;  want 
„  Floris, die  zulk  eene  meenigte  van  foldaaten  en  zeevolk 
„  by  een  gebragt  hadde,  dat  hymeefter  vandezcefcheente 

„  zyn,  wierd  van  d' anderen  zoodanig  bezet,  dac  hy,geen 
„  hoop  hebbende  van  tegenftant  te  konnen  bieden,  byna 
„  zonder  flag  of  ftoot,zich  met  de  zynen  aan  Grave  Philips 
„  en  den  zynen  moft  overgeeven  :dus  fchryft  deVlaamfche 

Meyerus.    Maar  Voffius  fpreekt  op  het  jaar  115-7  aldus: Floris  heeft  terftont  het  Eiiandt  IValcheren  weêr  geëifcht , 
niet  zoo  zeer  op  hoope  van  iets  te  zullen  opdoen ,  als  wel  i 

op  dat  hy,  by  weigeringe, oorzaak  zou  hebben  om  te  oor- 1 
logen:  {Vojfius  heeft  dit  uit  eenen  onbekenden  Schryver.)  \ 
Hy  gaat  dan  voort  ;  gelyk  ik  (zegt  hy)  deezen  fchryver  j 
geerne  wil  toevallen,  zoo  houde  ik  ook,  aan  de  andere ; 
zyde,  datmen  de  geloofwaerdigheit  van  Meyerus  niet  be-i 
hoort  in  twyfel  te  trekken  :  want  het  kan  wel  zyn  dat  \ 

Grave  Floris.,  door  gramfchap,  de  V laamjche  "koo^Weden] 
meer  dan  hy  behoorde  afnam.    Hier  hebben  wy  tweeder- 

lei oorzaaken  van  deezen  oorlog  ;  het  wedereifchen  van! 
^tYWindt  Walcheren,  en  het  verzwaaren  van  den  tol  van; 
Geervliet  ,  op  de  Vlaam[che  kooplieden.    Het  een  en  het  1 
ander  kan  wel  t'zamen  gaan:  maar  de  oorzaak  waarom 
Grave  F/om  daar  toe  quam,  ftelt  die  onbekende  Schryver 
deze  tezyngeweeft;  Dat  beide,  Grave  Philips  en  Grave 
Floris,  ten  huwelyk  verzochten  Vrouwe  Eltzabeth,  Erf- 

dochter van  Rudolf,  Grave  van  Vermandois  ;  vermits  nu 

P^?;////'/ haar  kreeg  ,  was  i7om  t'onvreden ;  waar  op  dan 
(naar  vermoeden)  't  verzwaaren  van  den  Tol  gevolgt  is. 
Als  Philips  (gaat  Vo[fms  voort)  met  zekerheit  vernam, 
dat  de  verftoorde  Grave  Floris  zich  ten  oorlog  bereid- 

de ,  was  hy  in  de  voorbaat  ;  houdende  voor  dwaas- 
heit  ,  zoo  lange  te  wachten  dat  de  vyandt  eerft  toetafte. 
Het  landt  van  iVaas  nam  hy  in ;  't  Kafteel  Beveren  bemag- 
tigde  hy  ,  deszelfs  Heer  Diderik  daar  uit  dryvende;  ruftte 
eene  magtige  Vloot  fchepen  toe,  om  de  Hollanders  te  wa- 

ter en  te  lande  vyandtlyk  te  plaagen:  doch  dit  zyn  voor- 
nemen viel  vruchteloos  uit,  door  de  voorzichtigheit  van 

Grave  Floris.   In  het  naafte  jaar,  en  de  daar  aan  volgende 
jaaren,  wierd  niets  voorgenomen,  vermits  andere  zaaken 
hem  weerhielden.    Maar  iióy  hervatte  hy  den  oorlog 
tegen  den  Vlaming.    Grave  Floris  nam  10000  mannen  aan, 
en  verzocht  van  zyne  Bondtgenooten,de  Graven  van  Gel- 

der en  Kleef,  hem  met  noch  6000  mannen  te  willen  by- 
fpringen  ,  die  daar  terftont  gereed  toe  waren.  Deeze 

t'  zamengevoegde  magt  quam  in  het  landt  van  Jaljl ;  en  daar 
alles  te  vuur  en  zwaardt  vernielt  hebbende  ,  belegerden 
en  beftormden  zy  de  fterke  Schans  Armeftein,  dat  een  hard 
beetjen  viel.    G.x3.\e  Philips  van  Vlaanderen,  deze  tydinge 
bekomen  hebbende ,  trok ,  nevens  zynen  broeder ,  den  Grave 
Mattheus  van  Bolognicn  ,  en  Heer  Hugo  van  Toraflein  tot 
ïich;  wierd,  daarenboven,  door  den  Grave  van  Leuven 
verfterkt,  en  toog  dus  op  met  een  leger  van  47000  uitge- 
lezene  foldaaten.    Voor  dat  groot  getal  wierden  de  Gra- 

ven van  Gelder  en  Kleef  verfchrikt:  de  onvertzaagde  Floris 
boezemde  den  zynen  den  moedt  in,  en  voerdeze  aan  tot 
den  ftrydt.    De  Gelderfchen  en  Kleeffcben  namen  terftont 
de  vlucht;  de  Hollanders  toonden  meer  dapperheit  ,  noch 

grooter  Grave  Floris:  zes  uuren  duurde  't  gevecht  ,  we- 
oerzyds  twyfelachtig  ;  eindelyk  evenwel  moft  de  kloek- 
moedigheit  voor  de  meenigte  wyken.    Veele  der  Hollandt 

(chcn  waren  alreeds  gefneuvelt,nüch  meer  gingen 'er  door. 
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De  Grave  hield  heltdadig  ftant  ,    alleenlyk  6oco.  die 
hem  niet  verlaaten  wilden,  by  zich  hebbende:  deeze  ein- 

delyk meeft  verflagen ,  d'overigen ,  en  zelf  ook  Grave  Floris ,  Idet» 
zeer  gewondt  en  ganfch  afgemat ,  moften  zich  gevangen  ̂ clfii 
geeven.    Van  de  Hollandtfche  bleeven  'er  7000  op  de  plaats  PH  9'. 
doodt,  en  1000  gaven  zich  in  handen  dex Vlamingen  gevan-  o.H.Kr, 
gen.  De  Graaf  wierd  naariiV»^»^  gevoert,  en  vlytig  in  het 
Kloofter  van  S.  Donatiaan  bewaart.    D'Aartsbiifchop  van 
Keulen,  de  Bilfchop  van  Luyk,en  meer  andere  voornaame 
Edelen,  werkten  den  Vrede  tulTchcn  deeze  twee  Graven 
van  Vlaanderen  en  Hollandt  uit ;  onder  beding:  dat  Philips 
ten  eeuwigen  dage  het  landt  van  H^aas  bezitten ;  en  Gra- 

ve Floris  het  Eiiandt  IValcheren  weêr  ontfangen  ,  en  ten 
eeuwigen  dage  behouden  zoude.    Daar  op  keerde  Flons  ideta 
naar  Hollandt,  en  hy  wierd  in  IValcheren  gehuldigt.    Van  Vofflus, 
den  oorlog  door  Grave  Floris  tegen  de  Gelderfchen  ,  ter  Mc^er. 
hulpe  van  aen  BifTchop  van  Utrecht, ^evoert;  zie  op  GO- 

DEVAART VAN  RH  ENEN.    Gedurende  de  gevan- 
geniffe  van  Grave  Floris  te  Brugge  ,  vielen  de  IVcflvriezen 
in  Hollandt ,  vernielden  alles  daar  zy  byquamen  ,  maar 

wierdea'er  haaft  weêr  uitgedreven.    Het  flaaken  van  den 
Grave  was  onder  zeer  zwaare  voorwaarden  gefchiedt , 

waarvan'er  eenige  voorzulkeenenVorftfmadclyk  waren  : weshalven  hy,  zich  weêr  in  vryheit  bevindende  ,  die  niet 
wilde  voldoen  ;  onder  voorwendinge  dat  de  Staten  des 
Landts ,  zonder  wier  toeftemminge  hy  het  verdrag  had- 

de aangegaan,  geenzins  daar  inne  wilden  bewilligen.  Ver-  O.H.Kr. 
mits  hy  op  de  Vriezen  ,  wegens  hunnen  inval  in  Hollandt,  fol.  183. 
zeer  vertoornt  was,  trok  hy  met  een  fterk  leger  in  het  jaar  Vcjfü p. 
ii6y.  't  einde  des  jaars,  naar  Schoorel,  om  daar  met  d'af-  9^.  93* gezondene  Staten  te  beraadflaan ,  hoe  men  den  oorlog  beft 
voeren  zoude.  Ondertullchen  verbrandden  eenigen  van  zyn 
volk, buiten  zynen  laft,  het  Dorp  Schagen.    Hevig  verbit- 

terde dat  de  Vriezen,  die  zich  in  eene  hinderlaage  leiden,  en  de 
wederkeerenden  met  hunnen  roof  byna  alle  dootflocgen, 

en  onder  hen  zoo  veele  Hollandtfche  Édelen,  dat'er  zelden 
in  een  grooten  flag  meer  gefneuvelt  waren  :  Floris  begaf 
zich  daar  op  ter  rugge;  en,  indien  de /-^r/e^^;?  hunne  zege  had- 

den weeten  te  gebruiken  in  het  vervolgen,  veellicht  had- 
den zy  't  geheele  leger  van  Grave  Floris  konnen  m.atzen. 

Naderhant  evenwel  bragt  hy  de  Vriezen  tot  aan  't  VHc  vUzer. 
onder  zyn  gewelt.  Omtrent  het  jaar  1184.  maakte  hy  zich  deCom. 
veerdig  om  naar  't  H.  Landt  te  gaan,  't  zy  uit  devotie,  Holl. in 
'tzy  om  daar  het  graf  van  zyne  moeder  te  bezoeken  :  want  Flor. 
gemelde  zyne  moeder  Sophia  had,  na  de  doodt  van  haaren  ///. 
man,  Grave  Diderik  den  Vlen  uit  liefde  t'hemwaarts,ver-  VoJJius 
fcheide  pelgrimagiën  voor  de  zaligheit  zyner  ziele  gedaan ;  P^g-  94« 
zelfs  driemaal  naar  Jerufalem,  daar  zy  in  haare  laatfte  be- 

devaart ftorf  en  begraaven  wierd.    Van  iyne  Jerufalemfche  V'^V-' 
reis  t'huis  gekomen  ,  holp  hy  zynen  Broeder  Balduwyn,  '"Theoa. 
Billchop  van  Utrecht,  tegen  de  Gelderfchen ,  en  bcdorf  Gel-  ̂ ^y, 
derlandt  niet  weinig: maar,  door 's Keizers  toedoen , wierd  ̂ "■"'"o/' 
de  vrede  gemaakt;  zynen  laatften  togt  deed  hy  naar  Paleflyn  t^^' tegen  de  Saraceenen,  in  de  Kruisvaart  van  Keizer  Frederik, 
in  het  jaar  ii8y.  waar  toe  zich  ook  de  Graven  Philips  van 
Vlaanderen ,  en  Otto  van  Gelder  aangeboden  hadden  ;  doch 
met  flecht  geluk ;  alhoewel  het  begin  wat  groots  fcheen 
tebelooven,  vermits  de  ongeioovigen  in  het  eerft  gefla- 
gen  wierden:  maar  Keizer /rec/my^  verdronk.   Haaft  daar  az-J/o^* 
na  wierd  ook  Grave  Floris,  in  't  jaar  1190.  ziek,  en  ftorf.  R'^mkr. 
Hy  wierd  te  Antiochièn  begraaven,  na  eene  regeeringe  van  fol  58. 
33  jaaren,  legtM.Stoke,  [Veldenaar  ftelt  maar  XXVII.  en  Voffil  p. 
het  byfchrift  van  zyn  beeltenis  flechts  XXVjaaren. )  Zyne  99-  ̂  
Gemalinne  was  Ada,  zufter  van  Marcolanus ,  Koningk  van  fil- 
Schotlandt.  Hy  had  by  haar  vier  zoons  en  vier  dochters  ge-  o''* 
wonnen ;  namelyk  Diderik  den  VIL  IVillern ,  Floris ,  Robbert.  '° 
Melis Stoke ,  in  zyne  Rymkronyk ,  gewaagt  alleen  van  twee  zoo-  A  '^^^ nen ;  Didenk  enlVillem.  De  naamen  der  dochteren  zyn  Bea-  ̂ f^l^ 

trix  ,EUfabeth ,  Alyt,en  Margaretha.  De  Hollandtfche  Kronyk  ̂ -q  '^^ 
zegt, dat  de  jongfte  zoon,/ioZ'Z'er^,Stadthouder  wanKenne-  ^ronyL- 
mer  landt  is  gcw  eed;  Floris  Domprooft  t'' Utrecht:  If'illem  ƒ,/.  186. was  Grave  van  Ooflervant,  en  wierd,  na  de  doodt  van  zy-  M.Stok» 
nen  broeder  ,  Grave  van  Hollandt.    De  jongfte  dochter  Rymkr, 
wierd  gemalinne  van  den  Grave  van  Kleef.  f.  58. 

Het  byfchrift  onder  het  afbeeldzel  van  Floris  den  II L 
Grave  van  Hollandt,  by  Melis  Stoke  te  vinden  ,  zetten  wy 

hier  ook  by  zyne  print,  als  dat  zommige  zaaken  ter  op- 
helderinge  van  zyne  levensfchetze  vervat  :  dus  vindea 
wy  het  ter  aangeweze  plaatze  opgeftelt: 

4tïori^  bc  Öerbe  Vuert  na  öm  IDaön:  occotcn. 
^ba    €on|iinc]c  5Docl)tcc  üan  ̂ èffjotlant  Vua^ë  3unb?ou\iic/ 
©ati  toioi  Ijcm  b?ie  ̂ oum  luojbcii  ncboccn/ 
b'€a-ftcöiet5Dicbcrpcft/b'anbcc  aï)iUmi(foo  Ut  fcïjoitoc) 
5r5e  bccbe  flori^.        bcc^  l^tat  göctroiiVuc 
^t%t\\  bic  BJiefm  cn  ©lamijnscn  üclc  ftiybcu 
i;)ab  gdjabt/  tooclj  Ijp  (na  uiuuncn  onttjouUje) 
IBct  üfcl  ïüei'flen  \^ttm\  (fonbcc  Vicruipbcn) 
<Q\\\  'r  ̂t\\\^t  3Lant  tc  luinnm  /  baa  tju  tc  bicn  tiibni 
<g>tacf/  m  lucitin  'Jïntiocljijm  bcgraljcn  boe 
Sn  ̂ intc  ̂ xmx^  ïitTCÏse/  na  claci*  bclnbcn, 

IIP  waea-be       )ml  foo  \\\  ö£ü.:oc. 
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FLORIS  DE  IV.  Zoon  van Je»  F.  is  Grave 

van  itolhndt,  Zcelatidt,  enz.  in  het  jaar  1223  geworden. 
Hy  had  den  naam  van  ecnen  dapperen  Helde  ,  en  braven 

'rournoijcr.  Zyn  eerlle  oorlog  was  tegen  den  BilFchop van  Utrecht  cn  dc  Stlchtfen,  ter  hulpe  van  Gelderla»dt.  De 
Grave  van  Gelder  had  de  kooplieden,  die  ouder  des  13il- 
fchops  gebiedt  Honden, aangel^.ouden  te  Lüii-At', ter oorzaa- 
ke  dat  de  d-Mr/Huv/ ,  woonende  in  Zi///./«.i'/,onmaatig  met 
Ichattingcn  bezwaart  wierden  ,  door  de  Amptlieden  van 
den  liillchop  in  OveryJJel  aangeftelt.  De  Zallanders  hielden 
't  met  die  van  Gelder  ,  oordeelende  dat  den  Gelderfihen 
ongelyk  gelchiedde.  DeBillchop,  daardoor  gaande  ge- 

maakt, trok  Ipoedig  op  met  den  Biflchop  \^nIUii»Jler  ̂   cn 
tynen  broeder  Herman.  Voor  eerlt  maakte  hy  zich  meef- 
ter  van  dc  yehtwc  ,  met  groote  verwoellingcn.  Grave 
Otto  v.1»  Gelder  trok  hen  te  gemoet,  en,  niet  verre  van 
Arkela.,  quam  het  tot  een  hootttretfen ,  daar  in  Otto  de  ne- 
derlaagc  had,  ook  verloor  hy  daar  door  veelc  veilingen: 
herftelde  zich  evenwel ;  nam  den  Hertog  van  Limburg  ter 
hulpe,  cn  begaf  zich,  kort  na  den  voorigcn  flag,  weer  te 
velde,  maar  dorlt  geen  niew  gevecht  waagen,  als  genoeg 
oordeelende  dat  hy  des  Bidchops  verderen  voortgang  be- 

lette: maar  vermits  die  noch  al  doordrong,  zond  hy  Ge- 
zanten aan  zynen  neef  Grave  Fluris ,  die,  zyn  volk  inge- 

fcheept  hebbende,  de  Lek  af  quam  dryven,  of  opvaaren, 
die  ook  eenen  inval  in  het  Sticht  van  Utrecht  deede.  Hy 
nam  het  Slot  te  Geyn  in,  en  verbrandde  het  Slot  Boekhorjl. 
DeBillchop,  te  zwak, ontbiedt  zynen  broeder  denBilichop 
van  Bre-men.,  en  trok  tegen  Grave  Floris  aan.  Mogelyk 
zou 'er  een  bloedige  ftrydc  voorgevallen  zyn  ,  maar  door 
tullchenfpraak  van  den  BilFchop  van  Porttta  ,  Paufelyken 
Legaat,  wierd  op  deze  voorwaarde  Vrede  gemaakt  :  De 
Biltchop  zou  Zallant  hebben  ,  daar  tegen  den  Grave  van 
Gelder  overgeeven  het  ganfche  Landt  en  Slot  van  Cli/ira 
en  S.  Odiliènberg  ,  voor  't  recht  dat  Gelder  op  Zallandt 
meende  te  hebben.  Voorts  zouhy,  voor  d' onkoften  in 
dezen  oorlog  gevallen,  aan  Grave  Floris  van  Hollandt  be- 
taalen  Soo  mark.  Dit  is  kort  na  't  jaar  1223  voorgevallen, 
onder  Bilfchop  Otto  van  der  Lippe en  Gerard  va»  Na£du., 
Grave  van  Gelder  en  Zutphen.,  volgens  J.  Pontanus;  maar 
de  thllandtjche  Kronyk  noemt  Otto  Grave  van  Gelder.,  enz. 
Ter  zei  ver  tydt  wierd  ook  bygelegt  het  verfchil  tuffchen 
dezen  BilTchop  Otto  van  der  Lippe  en  Grave  Floris  den  IV. 
wegens  het  floppen  van  den  Dam  by  Zwadenburg.,  daar  de 
volgende  aéte  van  gemaakt  vvierd.  „  Conradus door 
,,  Godts  barmhertigheit,  van  Por/o,  en  Kardinaal 
„  van  S.  Riifii7a,hegna.t  van  den  Apoftolifchen  ftocl,  allen 

„  Chrillen  menfchen  zalighcit  inden  Heerc.  Als'erdif- 
„  puit  was  tuirchen  den  Bilfchop  van  Utrechten  den  Graaf 
„  van  Hollandt, ovtT  't  Graaffchap  van  Frieslandt,  en  over 
„  de  Itoppinge  van  den  Dam  by  Swadenburg ,  als  ook  over 
„  de  verwilFeiinge  van  eenige  dienaaren  van  den  Bijfchop 
„  en  den  Grave  ,  welke  dingen  alle  publykelyk  gede- 
„  termineert  geweell  zyn  tuffchen  zal:  ged:  Theodoricus , 
,,  Biffchop  van  Utrecht,  en  IVtllem,  Vader  van  den  voor- 
„  zeiden  Grave:  zoo  is 'er  in  onfe  tegenwoordigheit,  met 

haar  beider  toeikmmingc ,  en  met  raadt  van  de  voor- 
naamfte  der  Utrechtfche  Kerke,  en  van  beiderzyds  Offi- 

cieren, dufdanig  een  akkoort  getroffen  :  dat'er  zeven 
Huizen  geflelt  worden  ter  plaatze  diemen  Wendeldyk 
noemt;  waar  van  de  Graaf  rt'gx. ,  dat'er  de  Bifchop  vier 

„  moet  fcellen,  en  de  BiJJchop  daar  tegen  ,  dat  hy'er  niet meer  dan  drie  (lellen  moet.  Hier  over  is  dus  befloten  : 

„  By  aldien  vier  mannen  van  den  Grave,  Willem  van  Tey- 
„  ir/igen,  IVillem  van  Egmondt ,  Huig  van  Naeldwyk ,  Jakub 
„  Burggraaf  van  Leiden ,  by  eede  van  een  ieder  der  zeiver 
„  willen  verklaaren,  dat  voor  ons  en  den  Aartsbiffchop 
„  van  Keulen,  zal:  ged:  te  Duisburch  uitgefproken  is  ge- 

weell,  dat  d^tGraaf  drie  fluyzen  fou  moeten  ftellen,  en 
„  de  Bijfchop  vier,  foo  falmen  fulx  van  weêrzyden  vaft, 

onverbreekelyk ,  en  onveranderlyk  aanneemen  en  nako- 
,,  men  :  Maar  indien  die  vier  voorfeide  mannen,  van  des 
„  Graven  zyde  ,  zoodanigen  eedt  niet  en  willen  (lellen 

aan  vier  Raden  van  des  Biffchops  zyde, die  doemaals,als 
deze  faek  te Duysburg\ oor  ons  en  voor  den/^artsbi/fchop  der 
voorgemelde  kerke  heeft  gedient ,  prefent  waren ,  te  wee- 

ten li  'outer  Proojl  van  S.  Pieter ,  Goofwyn  Proojl  van  S.  "Jan , Gifelbert  van  Amjlel,  en  Arnout  van  Loef,  dat  dan  een  der 
felverfweere,hoe  fe  dan  getermineertisgewee(t;en  zal 
tenwecrfyden  onverbrekelyk  onderhouden  worden.  Ac- 

tum  t^  Utrecht  in  't  BiJJ'chops  Hof,  prxfent  den  eerwaer- digen  Domdeeken,  Wouter  Proojl  van  S.  Pieter.  B.  Proofl 
....  W.  van  S.  Salvator ,  G.  van  S.  yan,A.  S.  Marien 
Deken  ,  T.  C.  Graaf  van  Goor  ,  Boudewyn  Graaf  van 
Benthe^n,  IV'llem  van  Bronchorji ,  Henrik  van  den  Berge, 
Frederick  van  Reden ,  Gerard  van  Rochcrn ,  Alard  van  Burgh , 
Diderik  van  Valkenberg  ,  Alfer  van  Yjlelmonde  ,  Gifelbert 
van  A/nJlelle,  Gerrit  van  Dolre ,  Arnout  van  Loef,  Diede- 

,,  rik  van  Waffenaar ,  en  Philips  zynen  broeder,  Otto  Spys- 
,,  drager  van  Zee  landt ,  Diederik  van  Raaphorfl ,  Boudewyn 
„  7  a/7  Rodenburg ,  en  Gifelbert  de  Swarte ,   in  't  jaar  onzes 
„  Hecren  iz2j'.  dea  7  Kalendas  Februari!.  Na  het  afdoea 
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dcïer  twlflcn,  heeft  Grave  Floris  den  Utrechtfche»  Biffchop 
geholpen  tegen  den  wederfpannigen  Rudohh  ,  Kaltckyii 
va.n  Koeverden:  maar  alzoo  in  deeze  onderneeminge  dc 
Biffchop  zeer  elcndig  om  het  leven  quam,wi(t  Grave  Florix 
het  zoo  te  maakeii,  daar  hy  zelf  om  t' Utrecht  reisde,  dat 
zyn  neef  Willibrand  (Bilfchop  van  Paderborn)  tot  Biffchop 
t^Utrecht^  verkoren  wierd,  in  het  jaar  1226.    In  het  jaar  M.Volfii 
1233.  wierd,  door  zyn  aandryven,  van  Paus  Gregorius  den  Jaarb. 
IA.  eenen  grooten  hoop  krygsvolk  by  een  gcbragt  ,  ter  /'"^•nö. 
verdelgingc  van  de  Stadmgers,  bchoorende  onder  het  Sticht  J'^nda. 
Bremen  ,  en  Ketters  gcnaamt.    De  voornaamlte  Hoofden 

van  dien  togt  waaren  Henrik,  ïoon  van  den  Hertog  van  '^■^\^r 
Brabandt,  hem  was  't  beleidt  van  alles  toevertrouwt  ;  en 
neveris  hem  Grave  F/om       //o//W/,  met  Grave  üiderik 
van  Kleef,  Barthout  van  Mechelen:\i\t  de  Vlamingen ,  Robbert 
van  Bethunes,  met  zynen  broeder  Willem,  Arnoud  van  Ou- 

denaarden ,  Dirk  van  Beveringen  ,  enz.  Men  zegt  dat  de 
Hollanders  300  fchepcn  tot  den  oorlog,  tegen  200  ganfch 
weinig  volk  ,  doch  die  ontoegangkelyke  moeraffen  be- 

woonden,  gezonden  zouden  hebben, dat  ze  over  't moeras 
bruggen  deeden  leggen,  enz.  De  Stadingcrs,  onder  d'aan- 
voeringe  van  Boler  van  Bardeflet,  Tanno  van  Flunddrop,  en 
'Teduarus  van  Dyk,  trokken  edelmoedig  op  hen  aan  ,  doch 
wierden  ,  na  eenen  dapperen  tegenltant ,  van  achteren 
ook  door  die  van  /t/.:./ bcfprongen,  en  eindclyk  geflagcn;  MeU 

200  dat  900  der  hunnen  doodt  bleveU';  dus  reekent  Petrus  i^''-'-8. 
Diveus  ;  de  Hollandtfche  Kronyk  vergroot  het  getal  op  ̂••Diw. 
4000.  de  overige  vloden  in  boffchen  en  moeraffen  :  zy 
wierden  echter  ,  door  aanhitzinge  der  Roomfch-Catho-  '• 
lyken,  op  de  vreenyküe  wyzen  voort  uitgerooir.  Deze 

Stadingers,  o(  Stedingers , woonden  niet  verre  \n\  Hamburg,  Kly^"^' of  recht  over  Verden,  aan  de  Weftzyde  van  de  Wefer, 
landtwaarts  in  :  Eerd  haddenze  oorlog  gcvoert  met  die  i„  qJ' vanBrcmen;  in  het  jaar  1230.  trok  de  Biifchop  van  Bre-  adanno 
mentegens  hen  op,  met  een  groot  heir:  maar,  ter  eerder  1154. 

aankomde,  wierd  zyn  broeder  Heer  Herman  van  der  Lip  vblo' verdagen,  dat  zulken  verbaadheit  onder  de  Bremers  ver-  Emmiut 
oorzaakte,dat  ze  niet  meer  dorden  aanvallen ;  en  zulk  eene  Hb.  10. 
verbitteringe  in  den  Biffchop,  dat  hy  over  hen  hevig  aan  Scho:an, 
den  Paus  klaagde;  fcholdt  hen  voor  verachters  der  Chrif-  BrMto^ 
telyke  kerke,  en  vyanden  der  Geedelykheit ;  dat  zy  die 
dreng  en  wreedelyk  vervolgden,  enz.   Wat  Religie  deze 
Stadingers  eigentlyk  gehadt  hebben  ,  kan  men  niet  recht 

weeten,  vermits  degeenen,  die'erin  dien  tydt  van  ge- fchreven  hebben  ,  hunne  gezwoorene  vyanden  waren : 
ook  is  het  buiten  't  bedek  van  onze  zeven  Provintiën. 
Evenwel  kan  de  weetgierige  lezer  daar  van  iets  vinden 

by  Schotanus ,cn  anderen, als  ook  waar  uit  d'eerde  oproer, 
enz.  ontdaan  zoude  zyn.    Na  dat  Gr&ve  Floris,  van  den  Fr. /(r. 
togt  tegen  de  Stadingers,  weder  in  Hollandt  gekomen  was,  fol.  iïjJ 
leefde  hy  niet  lang  daar  na.   Hy  liet  zich  veel  vinden  in  Alb.St. 
Wapenhandelingen  en  Steekfpelen,  ook  in  vreemde  lan-  M.Vo0 
den  daar  hy  uitdeekende  eer  behaalde.    De  Gravin  van 

Clermont,  dikmaals  van  deezen  Grave  Floris  met  grooten /"'^•'S^* 
lof  hebbende  hooren  fpreeken  ,  overlei  gedadig  by  zich  '^9- 
zelve,  hoe  zy  hem  doch  zou  mogen  komen  te  zien,  en  ̂"".'/"l^ 
zulken  heldt  in  haar  gezelfchap  krygen.   Om  haaren  00-    f  L-h 
genlud  te  mogen  genieten,  badt  zy  haaren  man  een  open  ̂  j/J 
hof  te  willen  doen  uitroepen  ,  daar  hy  zelf  als  een  oudt  g,^ 

Ridder  tegenwoordig  zou  en  mod  zyn ;  zich  verzekerende    "  -j dat  de  Grave  van  Hollandt  niet  nalaaten  zou  daar  te  ver-  ] 
fchynen ,  om  eere  te  behaalen.   Het  Tournoyfpel  wordt  j 
uitgeroepenen  aangefchreven  (niette  Clermont,  noch  te 
Noyon,  als  eenige  willen)maar  te  Corbey,\o\gen%  Heda  en 
Melis  Stoke,  die  kort  na  deezen  tydt  geleeft  heeft,  en  al- dus rymt, 

<l5jaVic  iflotcnj?  ölecf  in  enen  fCo?nop  «.verdrietig,  ̂ ■^'f'* 
Cc  Cojtii  ( bat  Vua^  "  ümioji)  bekhagiyk.  ̂ '^^'j 

De  Hollandtfche  Vord  verzuimde  niet  op  dit  Ridderfpel  te 
verfchynen  ,  by  zich  hebbende  Grave  Diderik  van  Kleef. 
Hy  wierd  van  de  Duitfche  K\ddex%  tot  hun  Hooft  verkoren. 
De  Heer  van  Nielle  was  het  van  de  Franfche  Ridderfchap.  jj^ii^in 
Grave  Floris,  in  zulk  eenen  handel  wel  geoedent,  wilde  oit.  iil. 
alhier  zynen  verkregen  lof  en  roem  niet  verliezen,  wierp  ̂ /j.  st. 
verfcheide  Franfche  Ridders  in  't  zandt.    De  Grave  van  inChr. 
Clermont,  alhoewel  oudt  van  jaaren,  ging  zich  cc\\tex  ad  anno 
wapenen,  nam  aandonts  de  Franfche  Ridders  aan  zyne  zy-  iï34._ 

de,  omringde  met  hen  en  den  Heer  van  Nielle  den  Gra-  Btkai» 
ve  Floris,  en  floegen  hem  trouwlooslyk  doodt,  den  14  ka-  ott.lii. 

lende  van  Augudus  1235-.  of  1234.  MaiLt  Gtave  Diederik  M.Sukt 
van  Kleef  Echoot  daar  op  draks  met  zyne  Duitfche  Ridders  jiywir. 
toe,  om  de  doodt  van  zynen  neeve  den  Grave  van  Hollandt  f'''' 19; 

te  wreeken,  bragt  den  Grave  van  Clermont  om  't  leven,  °- 

en  verjoeg  den  Heer  van  Nielle.    Men  zegt  dat  Clermont  f^O.  ̂' den  Grave  dus  verraderlyk  uit  enkele  jaloufy  om  het  Jj^^y 

leven  bragt;  dat  bevedigt  wordt  door  d' overoude  rymen  ,  ,^0; 
gemaakt,  zoo  't  fchynt,  kort  na  het  verraderlyk  voor- 
val,  doch  te  lang  om  hier  in  te  laffen,en  te  vinden  by  an-  i„cbro' 
deren.  Barlandus  fpreekt'er  dus  van.  Floris, tot  den  Tour-  n.Scnv. 
noy  gekomen,  klom  de  Gravin  van  Clermont  met  groote  f^t, 
blydfchap  tot  boven  in  haar  huis,  opdat  zy  uit  de  hoogde 

veu- 
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venfters  hem  dies  te  beter  zou  mogen  zien  tournoijen: 

ttxhcrn  vermitffty  nu  zyne  dapperheit  dilvinaals  ïeer  hoog  roem- 
■Zeel.Kr.  de,  begon  haar  man  te  vermoeden,  dat  hem  eenMmnaar 
■jlkem.  van  zyne  Vrouwe  voor  de  oogen  was  gebragt;  deshalven 
i„  de  nam  hy  heimelyk  eenige  gewapenden  by  zich  ,  gingk  naar 

Hymkr.  de  Tüurnoyplaats ,  en  vermoordde  den  onfchuldigen  Gra- 
jdr.  \itFlvris,  die  nergens  af  wilt.  Zyn  lyk  wierd  te  Rhyns- 

Jtar-  ̂ «r^gebragt,  en  treft'elyk  van  de  Duitfche  Heeren  begraa- Und.  ven.  Hy  rtorf  in  zyne  bloeijende  jenght,  na  dat  hy  twaalf 
of  II  jaaren  over  HoUandt  gereeeert  hadde.  Zyne  Gema- 
linne  was  Vrouwe  Mathildis^  dochter  van  Henrik^Henog 

M  Stoh  yajj  Brabandt,  daar  hy  I4^illem  den  II.  by  won  ,  na  hem 
ffjmkr.  Grave  y^iU  HoUandt.,  en  geworden  Roomfch  Koning; 

/7om,  en  Adelhcid.,  door  huwelyk  Gravinne  van  Henegouwen , 
O.H.Kr,      Margareta .,  Gemalinne  van  den  Grave  van  Henneberg., 
fi^-^?^'  van  welke  men  voorgeeft  dat  zy  t'eener  dragt  zoo  veele 

kinderen  zou  gebaart  hebben  als 'er  dagen  in 't  jaar  zyn. 
^aarb.         Steden  Leiden  en  Haarlem  twiften'er  om,  in  welke 
a-^i/-  van  beide  de  Grave  en  Koning,  of  Keizer  W^/7/c»i  ter  wereldt 

gekomen  zy ;  maar  Leiden  heeft  de  meefte  ftemmen.  Wy 
hebben  boven  gezegt,  dat  het  Tournoyfpel  wierd  gehou- 

den te  Corèy;  hier  door  moet  men  verftaan Cor^^  'mPicar- dijcn,  omtrent  vier  mylen  van  Amiens  ,  aan  de  rivier  de 
Somme;  geen  Corb^il  in  het  Zuiderdeel  van  P Ijle  de  Frame; 
veel  min  Corvei,  een  Steedtjen  en  Abdy  in  Duitfchlandt , 

op  de  grenzen  van  't  Bisdom  Paderborn,  en  't  Hertogdom 
van  Brunsvjyk.,  aan  de  U^ezer. 

Het  byfchrift  onder  de  printverbeelding  van  Grave  Floris 

den  IV.  (die  wy  hier  ook  nevens  d' andere  voor  't  ooge 
brengen)  vindmen  in  Meln  Sioke  dezer  voegen,  tot's  Gra- ven lof,  in  out  rym  opgeftelt. 

3!>it  's?  flori^  b(e  Viiabc  /  m  nam    ï^crtogïjcn  üan  25?at)ant 
^pn  3g>ocötcr/  bie  JiTDadjtdt  Ijict/  te  aDpbe/bat'^toaec: %\\  luien  öu  \uan€onpnch  aiDilimi/cn  jrloii^  bioom  m  ïjant 
%\\t  <ö5?a\3inne  Dan  i|cncöouVüen  cerfaaec/ 
<en  |13a:gnet  üan  ii^enncberg/  *ï3?a\)inne  öacr  nacr. 
3Da  öat  Iju  Mul  firybcn  getioeit  Ijab/  Voelt  {jp  bei-flagcn 
aDan  lm  <6?alic  üan  Clcermont  tien-abclp ( 't  \i  clacc) 
(Ce  €outï)|Li  in  een  iCournopfpel/  ljoo?t  iiip  geluagljen. 
i5p  lucrt  bcgratien  met  grootcc  clagcu 
Ce  £tepn?üurcl)  öp  fpnnen  ©abec ;  na  mpn  berdant 
^rfjjcefmen  J:D/<JrC  m^%^TM  in  bie  bagljen. 

regcerbc  ïjp  't  <©?aeffctjap  Dan  If ollant. 
FLORIS  DE  V.  Grave  van //o/Wjf,  Zeelandt,  en 

Vrieslandt  :  zoon  en  navolger  van  Grave  IVtUem  den  II. 
Roomfch  Koning,  of  Keizer.  Hy  quam  in  het  jaar  iiff 
aan  de  regeeringe,  die  hy  tot  het  jaar  1296  gevoert  heeft: 
was  noch  maar  een  kindt  van  een  halfjaar,  zeit  Velde- 
tiaar.,  in  den  tydt  dat  zyn  Vader  van  de  Priezen  verflagen 
wierd.  Daarom  ftont  hy  ook  onder  de  Voogdije  van  zy- 
ren  Oom,  zyn  vaders  broeder ,  f/cw ,  zoon  van  F!oris  den 
IV.  Tuffchen  zynen  Vader,  Grave  en  Koning  IVUlem 

aan  d'eene,  en  Margareta  van  Vlaanderen  aan  d' andere 
ïyde,  was  een  harden  oorlog  gevoert;  maar  de  Voogt  en 
Oom  Floris  maakte  vrede  met  haar,  vermits  zy  die  ernftig 

ïocht  ,  om  hare  gevangene  zoonen  "Jan  en  Gwye  los  te 
mogen  krygen ;  daar  zy  een  groot  rantfoen  voor  opbren- 

gen moft.  Daarenboven  wierd  bedongen  dat  F/om,  Voogdt 
van  Grave  Floris  den  V.  en  Bewindtsman  o\er  Hollandt.fO{, 
by  gebreke  van  dien,  de  jonge  Grave  Floris  zelf,  ten  huwe- 

lyk zou  neemen  Beatrix,  dochter  van  Grave  Guido:  en 
door  deze  echtverbinteniffe  van  de  Gravinne  van  Vlaande- 

ren, geheel  Zeelandt  tot  een  Leen  ontfangen.  Of  indien 
noch  de  een  ,  noch  de  andere  Floris  de  gemelde  Beatrix 
trouwde,  zou  een  der  zoonen  van  Guido  ter  Gemalinne 
neemen  Machti ld,  dochter  van  Grave  en  Koning 
ïuller  van  Grave  Floris,  met  Zeelandt  op  de  gezegde  wy- 
ie  mede  aan  te  neemen.  Ook  wierd  toen  van  de  Hollan- 

i  ders  mede  goetgekeurt  de  Vrede  van  het  jaar  1167.  zoo 
I  veel  de  Zeeuwfihe  tollen  betrof,  mitsgaders  de  vrydom 
I  der  Vlaamfche  kooplieden.    Den  gebannenen  uit  Vlaande- 

ren en  Henegouwen  wierd  de  toevlucht  naar  Hollandt  ont- 
2e^t;  gelyk  ook  den  Hollandtfchen  gebannenen  geen  ver- 
blyf  in  Vlaanderen ,  noch  Henegouwen  vergunt  zou  mogen 
worden.    Volgens  dit  Vredes-verdrag,  nam  Grave  Floris 
'^^  P'  naderhant  Beatrix  ter  Gemalinne  :  en  dezer  wyze 

il«;Vr«x  ̂ eeft  hy  eerft  (zegt  J.  Metjerus)  den  tytel  van  Grave  van 
in't  r).  Zeelandt  gevoert,  dat  hy  m.et  alle  de  Eilanden  bezeten 
botkvan  heeft.   Doch  de  Hollanders  befchuldigen  hem  van  onwaar- 

de VI.     heit ,  en  inzondcrheit  dat  Zeelandt  een  Leen  vzn  Vlaanderen 
7(w;;yi-.  xoude  geweeft  zyn.    Ik  fchroome  niet,  legtVoJ/ius,  Mei- 
M.Volfii  jerus  hier  in  van  onwaarheit  te  overtuigen  ,  dat  hy  zegt 
^aarb.   Zeelandt  een  Leen  te  zyn  geweeft  ,  daar  onze  Hifloryfchry- 
Th. 
Vli^er. 
dt  Com. 
holl.in 
Ileris 

vers ,  en  onder  hen  M.  Stoke ,  getuigen  ,  dat  de  Hollandtfche 

Graven  't  zelve  federt  dien  tydt  in  vrijen  en  vollen  eigen- 
dom bezeten  hebben  ;  en  dat  niemant  met  recht  iets  op 

Zeelandt  te  zeggen  heeft  gehadt.  Men  moet  niet  geloo- 
ven  dat  de  Vlamingen  daar  eenig  recht  op  toequam  ,  om 

dat  zy  het  fomtyd's  weêr  gceifcht  hebben ,  in  tegendeel  is 
't  een  bewys  van  hunne  trouwloosheit :  want  Grave  Flo- 

ris^ onaangezien  hy  met  Beatrix  ̂   dochter  van  Guido  ̂   ge- 
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trouwt  was,  heeft  echter  de  vyandtlyke  wapenen  in  IVal- 
cheren  moeten  zien  cn  beproeven.  Dat  Hollandt  de  Vrede, 

in 't  jaar  1 167  gemaakt,  toen  beveüigt  zoude  hebben,  is 
openbaar  vallch;  vermits  het  niet  te  geloovcn  ftaat  dat  de 
Hollanders,  overwinners  zynde,  de  bedingen  zouden  heb- 

ben aangenomen,  die  zy  niet  hadden  willen  aanncemen, 
toen  zy  in  het  onderfpit  lagen  ,  enz.  Aan  de  Zeeuwen 
gaf  de  Voogt  Floris  keuren  en  rechten ,  die  zy  noch  heden 

onderhouden.  Te  Antwerpen  wierd  in  't  jaar  125-8.  een 
Tournoyfpel  aangeftclt ;  hy  begaf  zich  derwaarts  om  eere 
in  te  leggen,  maar  ontfing  eene  doodelyke  wonde  ,  daar 
hy  ook  den  7  kalende  van  April  aan  (lorf,  waar  op  hy 
naar  Middelburg  wierd  gevoert,  en  daar  begraaven.  Toen 
wierd  de  regeeringe  Hertog  Henrik  van  Brabandt ,  als  Voogdt 
van  den  jongen  Grave /y&m,  aanbevolen:  maar  vermits 
de  Hollanders  de  dartelheden  zyner  Hovelingen  niet  ver- 
draagen  konden,  wierd  hy  verftooten,  en  Vrouwe  Adel- 
heid,  weduwe  van  Jan  van  Avennes  ,  Moei  van  Grave 
Floris,  tot  VoogdefTe  geroepen  over  haaren  onmondigen 
Neef.  Doch  de  Staten  van  Hollandt,  immers  de  meeüe, 
begeerden  onder  ge.en  Wyf  te  ftaan;  en  droegen  de  Voog- 
dyfchap  op  aan  Grave  Otto  van  Gelder.  Vrouwe  Adelheid, 
wou  niet  wyken ,  en  zy  had  de  voornaamfte  der  Zeeuwen 
op  haare  handt  en  zyde.  Het  quam  tot  de  wapenen,  de 
Hollanders  en  Gelderfihen  behielden  de  overhandt ;  zie  op 
ADELHEID.  Grave  Otto  van  Gelder ,  genoeg  in  zyn 
eigen  landt  te  doen  vindende,  kon  de  Hollandtfche  zaaken 
niet  naar  behooren  bellieren,  om  dat  in  zyn  landt  groote 
oproeren,  zoo  onder  de  Staten,  Edelen,  als  Gemeenten, 
ontftonden.  De  Kennemers  maakten  ook  een  verbondt 

om  den  Adel  uit  te  rooijen,en  pleegden  veele  verwoedhe- 
den ;  zie  op  KENNEMERS.  Grave  Floris,  nu  ló  jaaren 

oudt,  nam  voor  de  doodt  van  zynen  Vader  IVillem  den  II. 
op  de  Vriezen  te  wreeken.  In  het  jaar  1272.  trok  hy  te- 
gens  hen  op  met  eenen  magtigen  hoop  volks,  en  legerde 
zich  niet  verre  van  Alkmaar,  in  de  gebroke  landen.  De 
Vriezen  vielen  op  hem  aan,  en  zyn  leger  nam  fchandelyk 
de  vlucht.  Floris  deedt  echter  zoo  veel  dat  hy  het  weer 

t'zamenfchaarde,  te  rugge  keerde,  en  andermaal  op  de 
Vriezen  los  gingk ;  toen  deeden  de  Hollanders  als  zy  te  voo- 
ren  hadden  gedaan,  en  vochten  kloekmoedig:  men  ree- 
kende  dat  in  deezen  flag  van  de  Hollanders  500,  van  de 
Vriezen  800  gebleven  zyn.  Evenwel  hadde  Floris  de  meelle 
fchade  ;  doordien  hy  zyne  voornaamlle  Ridderfchap  en 
Edelen  verloor;  en,  onder  die,  Werenboldt  Uytenhage, 
Ridder,  met  zynen  zoon  Albert  ;  H^outer  van  Egmondt, 
Ridder,  en  zyn  zoon  IVUlem Diderik  van  Raaphorjl,  Ridder, 
met  zynen  broeder  Gerard;  jakob  van  IVaffenaar  ;  Barendt 
U^t  den  Eng;  Gerrit  van  Hermeien;  enz.  de  Ridders  Gerrit 
Ever ,  en  t4^outer  de  Vries ,  Cornelis  Willem  van  Kennemer' 
landt,  of  van  Haarlem;  nevens  veele  andere  voornaame 
Heeren.  Schoon  nu  Floris  de  zege  bevochten  hadt,dorrt  hy 
echter  niet  verder  tegen  de  Vriezen  onderneemen  ,  maar 
keerde  naar  huis.  Melis  Stoke,  in  wiens  tydt  dit  voorviel, 

fpreekt'er  dus  van, na  dat  hy  't  gevecht  befchreven  heeft; 
5^er  ©?iefen  lileef  bec  inete  ïjo^P  /  a        « meeften  hoop. 
5^ic  gralie  Ijab'j»  ben  quaetflen  coep : 
5^n,é  gfjebieJ  't  (al^  ic  öebtebe) aPant  Iji  bedoek  fïjnrc  goebec  Éicöe  b 
^arbe  üele  c  üan  fincn  Eanbe. 

ïi:?i  mofie  ftccen  ( al  \od4  't  fcanbe) 
3©eber  t'ïjup^  banen  öi  lua^  comen;  d 
<6bcÖaeIt  öab  öi  luttel  b?omcn.  e 

Daar  na  deedt  Grave  Floris  zich  binnen  Hertogenbofch 

Ridder  flaan,  door  Hertog  'Jan  van  Brabandt:  dreef  zyne y[.oe\]e  Adelheid ,  met  haare  kinderen  ,vry  wreedelyk  uit  het 
landt,  door  quaden  raadt  :by  welke  gelegenheit  Melis  Stoke 
de  oorblazers  vry  hardt  heekelt ;  daar  na  zegt  hy  niet  on- 

aardig , 

lïiu  ftcer  ic  toebet  ter  reben  mijn  / 
55aec  ic  bie  tale  of  Ijab  Degonncn/ 
<0ob  moet  mi  (Tce  ljulpen  onncn.  a 
5^at  men  niet  an  mi  moet  Vojelften 
iByn  öicï)teu  enbe  mijn  na  fp?efien.  b En  voorts; 

^0  betb?eef  ïji  ut'en  Hanbe ^ice  JBoeijen  c  /  enbe  bebe  ïjaec  fcanbe/ 
Cnbe  Ijaet  ïtinbec  al  te  male. 
5^ie  bat  tiet  /  ne  bebe  niet  Uiale.  d 

Ten  gevalle  des  Biflchops  van  Utrecht  deed  hy  niet  wel  by 
de  Heeren  van  Amjlelen  iVoerden ;  Amjiel,  Vredelandt  ontnee- 
mende ,  en  IVoerden ,  de  Heerlykheit  van  Montfort :  maar  na- 

derhant quam  het  weêr  tot  verzoeninge.  Toen  hy  nu  in  vrede 
zat,  moften  deVriezen ,d\e  hy  eenen  doodelyken  haat  toe- 

droeg, weêr  aanhouden ;  andermaal  trok  hy  Vrieslandt  in 
met  zyn  heir,van  Hollanders  en  Zeeuwen  t'zamen  gebragt; 
bouwde  het  fterke  Kafteel  IVidenés  tegen  de  Vriezen.  Be- 

gaf zich  van  daar  naar  het  Dorp  SchelUnger-hout ,  cn  be- 
vocht zege;  ging  voort  naar  Hoogwoude,  daar  een  hevig 

gevecht  ontftont,  doch  de  Vriezen  moÜ.G>ïi  cindclyk  wyken. 
^  Rr  Nie- 

idem 

VoiPi 

pat.  1 8ö, 
of  Lat. 
140. 

O.H  lyr. 

Reigersb, enz.. 

O.H.Kr, 
fol.  317. 

M.  Stokt 

Rymkr, 
in  Floris den  V. 

Beka, 

Reigersh. enx.. 

O.H.fir. 

fol.  328. 

MVoffii 

Jaarb. 

/><7j.l  26» 

enz.. 

^  Van  zyn  befte  E- 
delen. i  Secc  veele. <<Van  daar  hy  ge« komen  was, 

t  Weinig  eer  inge- legd, 

M.  Stokt 

Rymkr, 

fol.  99. 

«  Gunnen,  verlee- 

nen. 
h  De  fuiverheid  van 

jnyi)  Gefeg ,  en  als  of ik  iemand  hadde  tc 

na  gefptoken. 
t  Vrouw  Alyi 

Rymkr, fol,  lOI, 

i^Niec  wel. 
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Nieinant  van  alle,  die  dc  IIolLiviicrs  bcquamcti ,  wicrd  ia 

liet  Icvcii  gcluutcn,  dan  alleen  ecu  U/idc  /  'rus,  op  dat  liy 
het  graf  van  Koning  en  Grave  li'tlUm  aanwyien  Tou, 
wiens  gebeente  hy  deed  opgraaven  ,  en  naar  Middelburg 
voeren, daar  't  met  koningklyke  pracht  begraaven  vvierd. 
Reden  genoeg  heeümen  oni  te  tvvyfelen  ot  deev.e  yncs , 
't  zy  met  opzet,  het  zy  om  7,yn  leven  te  redden,  niet  wel 
de  doodtsbeendercn  van  eenen  anderen,  voor  die  van  zy- 
nen  Heer  Vader ,  den  Grave  aangewezen  hebbe.  Dit 
word  van  de  R\mkroriyk  en  anderen  geftelt  op  't  jaar  1182,. 
De  fViezc»,  al' hadden  zy  onder  gelegen,  gaven  het  daar- om niet  verloren:  zy  vielen  op  het  Kalleel  IVidenes  ,  als 
tot  hunnen  dwingert  van  den  Grave  gebouwt  ,  wel  hef- 

tig aan,  maar  konden'er,  hoe  zy'er  üorm  op  liepen,  geen 
meelter  van  worden.    Kort  daar  na  leden  de  l^rieze»  een 
overgroote  ramp  door  twee  afgtylFclyke  Watervloeden, 
die  huizen,  kerken,  toorens  ,  menfchcn  ,  heeften,  en 
landen  wegnamen  ;  daar  door  wierden  zy  magt-  en  moe- 

deloos.   Onder  den  laatften  Vloedt  1287.  den  24  Decem- 
ber ,  quam  Didcrtk  van  Brederode  ,  door  laft  van  Grave 

Floris,  met  veele  welbemande  fchepen  in  Vrieslandt ,  ten 

tyde  dat  dit  Geweft  noch  onder  water'  ftont  :  de  Dorpen die  wat  hoog  lagen,  fcheenen  kleine  Eilandtjens,  en  zy 
konden  malkanderen  nier  ter  hulpe  komen,  Brederode 
voer  van  het  een  Dorp  naar  het  ander, en  dwong  yderGy- 
ïelaars  af.    Dus  wicrd  hy  wel  ligtelyk,  maar  noch  heldt- 

dadig,  noch  edelmoedig ,  meefter  van  l^rieshmdt.'Zoo  haaft het  water  weg  was,  liet  Flons  vier  Kafteelen  bouwen, 
namelyk  Medenblik^Èmingetibitrg^, Middelburg  en  Nievjburg\ 
deze  Sterkten  bouwde  hy  om  zyiie  verkrege  winft  en  lan- 

den te  beveftigen.  De  Vriezen,  dus  overheert,  vonden  ge- 
raadzaam voor  den  noodt,  die  wet  en  kracht  breekt  ,  te 

zwichten.     Dus  traden  met  hem  in  verdrag  de  drie 
vierde  deelen  van  Hungwonder  Ambacht:   als  Nyendorp , 

Ctmm. 

Jol.  4'' 
43-  49- enz.. 

V.'jjlus 

^ajrb. 180. 
iSi. 
iS]. 
enz.. 

IVinfem. 
Iriefche Kronyk 

/»!.  173- 
Schotun. 
Kr.  vun Jriesl. 
fol.  144- 
Reigersb. Kr.  van 
Zeel. 

fag  88. M.  Stoke 
Jiymhr. 
fol.  103. 
hkm 
Stoke 
fol.  105. 
Schotan. 
fol.  I4J. 

Grave,  als  hunnen  Heer  ,  onderdanig  te  zullen  wezen; 
hem  veroorlovende  in  het  landt  kleene  en  groote  wegen 
te  mogen  maaken  ,  naar  zyn  gelieven  ,  Vroenfchouwen 
en  Heirvaart  te  gebieden,  en  de  tienden  van  't  kooren  te 
ontfangen.  De  Grave  daar  tegen  gaf  hen  wederom  alle 
pointen  van  recht,  en  alzulke  privilegiën  als  zyn  Vader, 
Koning  U'iilcm  ̂ ^iiinVrolen  enOiiddurp  bewilligt  hadde.  Dit 
verdrag  wierd  12S8.  op  S.  /1gy!iete?t  advent  ,  op  't  Slot 
T'iornburg  ,  gefloten.  Evenwel,  ftraks  na  de  doodt  van 
F/öm,  veroverden  d^Friezea  de  Kafteelen /f/^/e^É'/,  * 

Wtnfem.  geyjburg Meder/ielik ,tm.  De  Grave,  op  zyn  geluk  tegen  de 
Tr.  Kr.  ff/cjlfrieze»  moedig  geworden ,  begaf  zich  naar  Oüjlfrieslmdt. 
fol.  181.  Staveren, ''t  zy  door  of  zonder  belegeringe,  huldig- 

den hem  terftont:want  Staveren  was  van  oudts  af  den  Hol- 
lander nooit  zoo  ongenegen  geweeft,  dan  wel  de  andere 

Steden  en  Grietenijen  van  Oofter-VHe.  Floris  misbruikte 
7yn  geluk  tot  overmoedt:  hy  zocht,  van  eenen  bepaalden 
en  onder  de  Staten  ftaanden  Grave,  Souverain  te  worden. 
Om  daar  toe  te  geraaken,  moft  het  gezag  van  den  Adel , 
7.00  in  Hollandt  als  Zeelundt  ,  gedempt  zyn  ;  dat  zich  in 
xyne  minderjarigheit  vry  groot  gemaakt  hadde;  zoo  dat 
den  Grave  byna  niet  dan  de  bloote  naam  en  titel  over- 

gebleven was.  Maar  gelyk  d'Adel  geen  maat  noch  regel gehouden  hadde  in  zich  te  verheffen  ,fprong  hy  ook  buiten 
den  regel,  om  dien  te  willen  verneederen.  Hy  begon  dat 
werk  rret  die  van  Zeelandt,  waar  van  'er  eenigen  ter  dier 
oorzake  eene  vcrbintenille  tegen  hem  aangingen  :  maar  ver- 

mits het  gemeene  volk  zeer. tot  den  Grave  genegen  was, 
trokken  de  Verbondenen  (daar  de  Hoofden  van  waren 
Heer  IFolfert  en  Flaris  van  BorJJèle,  Heer  Jan  van  Renejfe, 

er\z.)  n'xet  ixWeen  den  ZeeHwfchcn ,  maar  ook  de  Grooten van  den  Hoüandtjchen  Adel  op  hunne  zyde  ;  onder  deezen 

•was  Heer  Diderik  van  Brederode  de  eerfte  ;  'zy  verzochten 
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7.yn  woordt:  dit  gcfchicdde  in  't  jaar  T2S8.    Grave  Floris  Voffü 
begaf  zich  naar  '/.celandt,  daar  dc  Edelen  om  gillade  ba-  Juarb, 
den;  eenige  bequamenze,  maar  Heer /V^ü//ir/  van  ter  Veer  ptg  i%(i\ 
(  /i^yè/f)  wierd  gebannen.    Omtrent  het  jaar  1294.  tradt 'pc 
Floris  met  Engelandt  in  verbondt  ,  dat  evenwel  niet  lang  '-">i*'^J» 
duurde.    Grave  Gttido  vergaderde  veel  volk  en  fchiepen  ;  '^'""y* 
het  wierd  Grave  Florts  aangebragt  dat  zulks  gefchiede  ff'^  7i om  in  Zeelandt  te  landen:  Hy,  in  dc  voorbaat,  rukt  naar 

Vlaanderen,  daar  hy  rooft,  plondert,  en  brandt.    Guido  ̂ ^^^ 
quam  wel  'mZeelandt ,maAr  daar  wierd  hy  geilagen.  Floris, 
naar gekeert,  maakte  veertig  der  ry  klle^Jollandifclie 
boeren  {Commelyn  zegt,  veertig  mannen  van  de  voor- 
naamfte  gcflachten)  tot  Edelen  en  Ridders;  onder  voor- 
wendinge  dat,  door  zoo  veele  gevoerde  oorlogen ,  den 
//(///<jW,f/f/;e»  Adel  zeer  verfmolten  was :  maar  de  Edelen 

namen  het  op  als  t' hunner  hoon  gefchiedr  ;  indien  ook 
niet,  om  daar  door  het  gemeene  volk  geheel  en  al  tot  zich 
te  trekken  ,  en  Souverain  te  worden.    Hy  tradt  ook  in 
verbondt  met Vrankryk  tegen  Engelandt; daar  hy  korts  voor 
heen  eene  verbintenis  met  Engelandt,  tegen  Vrankryk  ,zan- 
egaan  hadde.    Dat  verbitterde  van  buiten  den  Engetfchen 

Comm, 

54<L 
I 

Vo(fiut,\ 

VC. 

oning,  van  binnen  den  alreeds  genoeg  getcrgden  Adel, 

en  anderen:  ook  is  het  d'oorzaak  van  zyne doodt  geweeft. 
Heeren  Gerrit  van  Veljen  ,  Flertnan  van  If^oerden  ,  Gysbert 
van  Amftel,  'Jan  van  Heufden ,  Arend  van  Benfchop,  Gerard 
van  Krayenhorfl ,  IVillem  van  T'eilingen ,  If^tllem  van  Zwanen, 
Herman  van  Kuyk ,  enz.  maakten  eene  t'zamenzweeringe 
tegens  hem, om  hem  gevangen  te  neemen,en  den  Koning 
van  Engelandt  over  te  leeveren  :  veele  uit  de  Ridderfchap 
en  Staten  des  Landts  hadden  kennifle  van  deezen  aan- 
flag :  maar,  of  zy  het  aanmerkten  als  iet  verwerpelyks, 
het  wierd  van  niemant  geopenbaart ,  noch  het  ftuk  ont- 

dekt. Onder  zeekere  voorwendinge  kregen  de  t'zaamen- 
gefpannenen  Grave  Floris  binnen  Utrecht  ;  naar  de  Kerk 

Jidetn 
ibidem. 

Voffii 

^a.irb. 
fan.  18. 

'^De  man  myns  Vredens  daar  ik  in  hoopte ,  en  die 
myn  broodt  at ,  heeft  groote  overtreedinge  op  my 

gemaakt.     Grave  Floris  iloeg  dit  in  den  windt.  Over  ta- 
fel zaten  aan  zyne  zyde  Heer  Herman  van  Woerden,  en 

Gysbrecht  van  Amjlel    Na  den  maaltydt  nam  hy  zyn  mid- 
dags-ruft :  ondertulTchen  wierd  buiten  alles  gereedt  ge- 

maakt.   Amjiel  quam  hem  opwekken,  zeggende;  dat  even 
buiten  de  Stadt  een  hoop  wilde  vogels  in  het  veldt  waren  neer- 

gevallen.   Grave  Florts,  genegen  tot  de  vogeljagt,  vertrok 
met  weinig  gevolg  ,  en  den  Sperwer  op  de  hant ,  uit 
Utrecht:  ontrent  de  plaats  gekomen  daar  't  op  hem  was 
toegelegt,  traden  Heer  Herman  van  Woerden ,  Gysbert  vatt 
Amjlel,  Gerrit  van  Velfen,  Arend  van  Benfchop,  Gerard  van 

Krayenhorfl,  Willem  van  "Teylingen ,  Willem  van  Zancn,  en meer  anderen  naar  hem  toe:  Hy  groette  hen;  maar  Heer 
Herman  van  Woerden,  zyn  paerdt  by  den  toom  vattende, 
fprak;  „  Heer  Meefler ,  uwe  hooge  fhrongen  zyn  gedaan:  gy 
„  moet  onze  gevangen  zyn.    Grave  Floris  ftelde  zich  wel  ter  q 
weere;  maar  was  haaft  overweldigt:  hy  wierd  op  't  huis  r^i 
te  Muiden  gebragt  ,  om  van  daar  naar  Engelandt  overge-  M.VoJfti 
voert  te  worden  ;  dit  droeg  zich  dus  toe  op  den  24  Julius  jaarb. 
1296.    Twee  der  dienaaren  van  Grave  Floris  ontvloden  pa^.ioi. 
het  naar  Utrecht:  daar  door  wierd  het  gerucht  van  's  Gra-  C7c. 
ven  gevangkenilfe  terftontalomme  veripreidt :  Fluks  vielen  M.Sto^ 
de  Vriezen,  Waterlanders  ,  en  Kennemers  in  fchuiten  ,  en  Rymkr. 

fnelden  n^2ix  Mutden.    De  Verbondelingen  ,  dat  vernee- M'i' 
mende,  maakten  zich  van  daar:  die  vznNaerden  ontmoet-  tot  fol. 
ten  hen:  om  deze  te  ontkomen  ,  fprongen  de  Verraders 
met  hunne  paerden  over  eenige  flooten ,  doch  dat,  daar  Grave 

Floris  op  gebonden  was,  viel 'er  in:  vermits  zy  nu  geenen 

fol.  146, 
Comm, 

tydt  hadden  om 'er  hem  uit  te  trekken  ,  quam  Gerrit  van  ̂ _^„ 
wa.  .....  ̂ .^  .w.cv  ,  Velfen  op  hem  aan,  en  doorftak  hem  met  een-en-twintig 
van  Grave  Gwye  van  Vlaanderen  hulpe  onder  de  handt,  en  '  wonden;  neemende,  na  dit  volbragt  te  hebben,  de  vlucht. 
verworven  ze  ook  ligtelyk  ,  zoo  om  te  moeten  afftaan  i  Toen  het  Landtvolk  aanquam  vond  het  den  Grave  noch  j  y^^. 

van  zyn  gewaant  recht  op  Zeelandt  ,  als  uit  eene  oude  i 'wel  eenigzins  levendig,  doch  hy  gaf,  na  eenige  woorden  f^ƒf. 
nydigheit  en  haat.   Grave  Florts  ftelde  zich  wel  tegen  zyne  '  gefproken  te  hebben,  den  geeft.    Dit  was  het  ongelukkig  temp. 

niewc  vyanden  in  poftuur;  maar  weinige  van  den  Hollandt-  e'n'ie  van  den  Grave,  omgebragt  van  zyn  eige  landts  Ede- ƒ(,/.  ipö, 
  ■  '  len,  xnte^  ■xan'^etet  doox  Gerrit  van  Velfen,  die  hem  ecrft 

een  goedt  vriendt  was,  doch  naderhant  een  bittere  vyandt 
wierd.    De  reden  wordt  van  zommigen  gezegt  dat  dceze 

Comme- 
lyns 
Amft. 

fol.  Si. 

fchen  Adel  wilden  hem  helpen;  doch  des  te  meer  de  ge- 
meente ,  aangezet  door  de  hoope,  dat  de  hoogmoedige 

Edelen,  die  hen  vry  hardt  vielen,  nu  eens  verkleint  zou- 
den worden.  Door  tuffchenfpraake  van  Hertog  Jan  van 

Brabandt  liet  Floris  zich  bcweegen  ,  om  met  hem  naar 
Biervliet  te  gaan,  daar  men  van  vrede  zou  handelen,  met 
Gr^ve  Guido  van  Vlaanderen ,  die'er  ook  in  perfoon  aan- 

quam, doch  terftont,  buiten  verwachtinge,  Grave  F/om  in 
bewaringe  hield  als  eenen  gevangenen.  Hy  geraakte  wel 
weer  1(js,  doch  niet  dan  onder  voorwaarde  ,  dat  hy  aan 
Guido  eene  grcjote  foinme  geldts  zoude  opbrengen ;  daar 

•  Hertog  Jan  van  Brabandt  borge  voor  bleef.  Maar  toen 
Floris  weer  in  Hollandt  wzs ,  liet  hy  Hertog  Jan  voor  de 
betalinge  zorgen:  daar  door  maakte  hy  zich  dien  grooten 
vriendt  tot  vyandt,  en  fchuldig  aan  't  niet  houden  van 

»  Veldtnuar  heeft  Mideublik ,  Emushennenborch. 

van  zommigen  gezegt 

zou  zyn  geweeft.  Grave  Floris  onderhieldt  eene  zeer 
fchoone  Byzit;  haar  moede  zynde,  wilde  hy  ze  aan  Gerrit 
vanVclfen  ten  wyve  geeven,en  zeer  met  ernftdaar  op  aan- 

dringende, zou  Heer  G^rr/^  uirgeborften  hebben, en  gezegt; 
hy  wou  zyne  verflete  fchoenen  niet  aantrekken.  Daar  op  Floris 
in  toorne  wéér :  Ik  zweere  u,  gy  zult  geen  wyf  hebben  of  zy 
zal  myne  hoer  zyn.  Daar  na  trouwde  Velfen  dc  dochter  van 
Heer  Herman  van  Woerden.  De  Byzit  van  den  Grave,  zeer 

gebèeten  op  Heer  Gerrit  om  het  voorige  ,  ftookte  Grave 
Floris  op,  om  Velfens  niewe  Gemalinne  op  den  tabbert  te 
komen  ,  dat  hy  ook  genoegzaam  met  gewelt,  op  't  huis te  Kronenburg,  zou  gedaan  hebben.  De  gefchonde  klaagde 
daar  over  aan  haarea  man ,  die  toen  met  zynen  Schoon- 

va- 



J.  Rei- i  gersb. 

i  fg-  9°- !  O.G.Kr. 

fa«.  71. 
o'.H.Kr. 
fol.  530. 
Adr. 
War- land , 
(jrc 

M.Stoke 
Rymkr. 
van  Al- 

kemade , 
fol.  XII. 

a  Tafte  hem  aan. 
b  De  wil  had  hem  te 

vangen. c  Vatte  den  toom 
van  's  Giaven  paaid. 
d  Uw  Gcfag  is  uic. 
(  DcMeelkirpclea. 

/Vootfpel, Klugt. 

i  Lagte. 

Boett, 
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vader,  en  anderen  dè  voorfchreve  verblntenifle  aangin- 

gen.   Doch  dit  wordt  van  veele  en  de  voornaamfte  Ihl- 
landtfche  Schryveren  ,  Scnvenus,  Fojfius ,  enz.  voor  een 

enkel  verdichtzel  gehouden.    Het  zy  dan  waar,   t  zy  ver- 

dicht ,  althans  Melts  Stoke  ,  in  wiens  tydt  dit  voorgeval- 

len is ,  meldt'er  niet  van,  en  of  hy  reden  zou  gehadt  heb- 
ben om 'er  van  te  zwygen,  is  qualyk  te  gelooven  in  eenen 

man  van  zoo  eene  vryborftige  pennc,  die  hy,  als  een  Hif- 

toryfchryver,  wel  gevoert  heeft.  Hy  fpreekt'er  dus  van: 
%\§  fi  öuj;  (luameu  tc  sljcmoct/ 
ÏDeUet  Iji  fc  alcc  ccrft  gljcgroet. 
«ïBiiöc  ifctmau  ban  ll^oecöen  reet  ïjem  aiie  /  a 
•JK^  öie  nc  Vuille  Ijaböe  te  Vianc.  b 
ojuöe  grep'  en  W  öcn  bzeiiöcl  faen :  c 
!ll  lioglje  fpjongljen  fnn  gtjebaen/d 

iic  futt  niet  meec  öec  üoeren  b?iben/e 

^p2ac  \y\ I  ̂ttt  lï^eeftcL-  glji  moet  Ijiec  ülitaen 
(önfegöeViangïjen/  \§  't  lief  of  leet. 
5  c  fcg  u  bat  ic  Uiel  lucet/ 
5i>at  oie  4B2aüe  Ijilt  oliei;  fpeï ;  f 
3E)ant  Iji  loecïj  g  ( bat  toect  tc  toeï) 

Dit  woordc  ore*- ^f/ ,  zoude  ligt  voor  Overfpel  genomen 
7yn  ;  daar  het  voor  fpel ,  boert  ̂   klucht     oi  jpotterny  vqï- 
llaan  moet  worden  ;  want  de  Grave  loech.,  hy  lachte  daar 
mede  ,  hy  meende  dat  het  kortsivyl  was  ,  enz.  Ook  ge- 

bruikt hy  het  woordt  over  dikmaals  in  plaatze  van  voor; 
3i>oeinen  fc^ecf  agt  ïjonbeit  jaec 
Cu  öjie  en  feftigtj  oViei:  Uiaet. 

En  wederom, 

Itaaec  be  gene  ï^ilt  tiott  bjoom. 
Daar  ziet  men  klaar  dat  over,  voor  beteekent,  voor  waar, 
voor  droom.  Die  dit  verkrachten  voor  fabuleus  houden, 
geeven  andere  redenen  van  deezen  opgevatten  haat  tegen 
ürave  F/om:  Dat  namelyk,  deze  verbitteringe  der  Edelen 
zou  gefproten  zyn  uit  het  riddermaaken  van  de  gedachte 
veertig  der  rykfte  boeren,  tot  hoon  van  den  Adel, dien  hy 
zocht  meer  en  meer  te  verkleinen ,  om  zoo  beter  tot  de 
fouverainitcit  te  geraaken,  enz.  als  mede  dat  de  Heeren 
xznf^elfe»,  van  H'oerden,  en  \anAmJlel,  in 't  byzonder , 
aich  van  Grave  F/om  beledigtachtten,ofinderdaadt  waren: 
Amftel ,  door  het  ontweldigen  vm  Fredelandt;  IVoerden, 
door  't  afhandig  maaken  van  Montfoort;  f^elfen,  door  het 
doen  dooden  van  Heer  Ja»  zynen  neef :  en  hoewel  dit 

na  dien  tydt  wel  verzoent  was,  was 'er  't  hal  noch  in  ge^ 
bleven  ,  dat  zich  met  eenige  quade  fprongen  van  Grave 
f  Joris  dadelyk  weer  aanzette,  en  hen  die  buitenfpoorige 
gangen  deede  gaan.  Eenige  van  hen  wierden  gekregen, 

'M.Voffii  als  Gerrit  van  J/elfen,^e\ï  H'illem  van Zaanen ,  dis  (nzzr  eeni- 
dnnal.  ger  voorgeeven )  door  de  handen  van  't  landtvolk  in  (luk- 

ken zouden  zyn  gefcheurt  :  doch  anderen  ,  dat  Hugo  van 

O  G  K'', 

vlieger, 
deCcim. 
höll.in 
Fier.  V. 

laii, 

M  '?8.  Beer/W^  op  een  radt  ZOU  zyn  gelegt,  en  al  zyne  leden  in  . 
P.Scrtv.  (bukken  van  de  Dortenaars  gellagen  ,  zoo  lang  tot  dat  hy  broeder  verzoende  ,  en  de  reden  daar  van  :   hoe  hv  de 
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%\S  of  (Tfe  aIjStotlöcn  eten/ 
Ciibc  boben  Daec  toe  ( ful  bi  \uetcn ) 

Grave  Fluris  had  ter  Gemalinne  gehad  Beatrix,  dochter 

van  Gwye,  GraVe  van  F  laanderen,  gezegt  van  Dampire;  (j'^']^^ 
had  by  haar  gewonnen  "Jan,  Didcrik  ,  Floris  ,  IVillem,  ' noch  eenen  Floris,  Beatrix,  Machtild,  Elifabeth ,  en  Marga- 

reta,  al  Ie  jong  geftorven ,  behalven  7'^», 's  Vaders  nazaut.  p^-jrnkr. Floris  de  V,  wordt  befchrcvcn  taamlyk  groot  ,  fchoon  van /o/.  n,^, 
aanzicht, aanminnig, en  wel  ter  taaie  geweefl:  te  zyn, daar 
by  een  liefhebber  van  muzyk,  genegen  tot  jagen  en  ren- 

nen, danlfen  en  tournoijen  ;  handhaafde  de  juftitie  wel, 
waar  door  hy  ook  de  harten  der  gemeente  had  getrokken  j 
was  kloekmoedig  in  tegenfpoedt  ,  ook  dapper  en  üant- 
varti'g  in  't  uitvoeren  van  krygsdaden;  weliulHg  van  aardt, 
genegen  tot  onkuishoit  en  veranderinge  van  vrouwen; 
achtte  den  Adel  zeer  weinig,  daar  in  zynen  Vader  gelyk; 
poogde  hen  kleen  te  maaken ,  om  zich,  ter  fouverainitcit  toe , 
te  vergrooten.  Hy  had  tweeWinthonden  daar  hy  vtcl  van 
hield,  zy  waren  mede  geloopen  toen  hy  gevangen  geno- 

men wierd,  volgden  hem  tot  op  't  Slot  te  Muyden,  waren 
en  bleven  by  hem  toen  hy  vermoordt  wierd,  en  by  't  doo- 
de  lichaam  leggen,  fprongen  in  't  fchip  daar  't  mede  naar 
Alkmaar  \OQï ,  bleven  ook  in  't  koor  by'tgraf,  wilden 
'er  niet  af,  dan  gedwongen  door  eenen  bekenden  dienaar; 
zy  waren  alreeds  zoo  verzwakt,  dat  ze  zouden  gedorven 
hebben  ,  indien  hy  hunnen  bek  niet  opgebroken  ,  zoete 
melk  daar  in  gegoten ,  en  hen  zoo  voort  opgequeekt  hadde. 

Het  byfchrift  onder  't  af  beeldzei  van  Grave  Floris  denF. 
gelyk  het  in  Melis  Stoke  word  gevonden  ,  luidt  in  'c  oudt 
HoUandtfch  rym  als  volgt. 

5?lori^  be  topffle  toert  <6?abe/  bc^  fpt  getot^*  m.  saht 
55ie  Blamtjngljcn  lierljeerbe  tjp/en  D?ocl)t  fe  in'rbttöant/  '"'^^ 
^00  bat  Ijem  toert  te  a©püe  gtjcgbeUen  55catri,S  /  v^'^mkr. 
<0?aef  <©upben  ï^ocljtec  ijan©taanbjen/  en  toan  (foo  't  iö  "'^* 

becant) 

3!onftec  3Ian  fpn  i§oon.€cn  23afïacrt  öab  ïjp  (foo  iït  bcbant) 
l^eet  3©irto  ban  ÏJacmfteeb'eectle  i^eec/  niaar  eerfï  an 
25ebtoancïi  öp  be  3f>?iefen/  en  llicljte  in  JDjicglanbt 
©pf  jèloten.  5©aec  na  toert  berflagen  bee^i  Cbelmaii 
©an  »0errit  ban  ©elfen.  ̂ 00  tch  ücbjocöcn  can. 
Ctoee  en  beertigï)  jacr  ïju  l^ollant  besat. 

Iji  fpn^  leben^  toa^  gefcï)epben  ban/ 
aiDect  ÖP  te  Élepn^burctj  begrabcn/  berfraet  toel  bat. 

FLORIS,  bygenaamt  de  ZWARTE,  of  ZWARTE 
FLORIS,  broeder  van  Diderik  den  VI.  Grave  van  Hol-  p^j,  -jg, 

landt.  Hoe  hy  zich^tegens  den  gemelden  zynen  broeder  droeg  81'.  83/ en  op  hem  toelei;  naar  vermoeden  uit  oorzaake  dat  hy  O.H.Kr. 
geen  deel  in  't  gebiedt  hadde  ;  hoe  zyne  laagen  ontdekt  heka. 
zynde,  hy  zich  by  de  Vriezen  begaf;  die  tegen  zynen  broe- 

der en  de  Hollanders  ophitfte ;  de  Stadt  Alkmaar  verbrand- 
de, Kennemerlandt  xerwoede  ;  doch  eindelyk  met  zynen 

JaarL Poiiian, 

Th.Vli 

^.de Seka. 
M.Vof 
P.  Borr. 
in  Vojf. 
Idem 

den  geeft  gaf ;  vier  andere  leeden  in  die  Stadt  de  zelfde 
ftrafte,  nevens  Gerardvan  Crayenhurjl,  die,  mede  vluchtig, 
van  den  Heer  van  Voorn  gevangen  was.    Eenige  jonger 
Schryvers  zeggen  ook,  dat  Velfen  niet  in  eene  tonne  vol 
fpykers  gerolt  zoude  zyn,  maar  gerabraakt.   J.  de  Beka 
gebruikt  het  woordt  Rotatus,  dat  veele  voor  gerolt  ,  ande- 

ren, en  mogelyk  beter,  voor  op  een  radt  geleedbraakt  te 
zyn  neemen.  Ik  hebbe,  zegt  M.  Vojfius ,  vermaarde  Schry- 

vers die  getuigen  ,  dat  die  van  Leiden,  Velfen  in  een  vat 
vol  fcherpe  fpykers ,  met  de  punten  binnenwaarts,  door 
de  geheele  Stadt  gerolt  zouden  hebben  ;  maar,  voegt  hy 
'er  by,  dat  komt  uit  Beka's  rotatus,  dat  misduidt  ,  en  dus 
by  hen  uitgelegt  is.  Scriverius  ontkent  het  niet  volkomen, 

Vojfiii.  '  niaar  twyfelt  aan  't  rollen  met  de  tonne.   Buchelius  ont- 
pag.i-j's.  kent  het  met  Vojfius  t'eenemaal;  hoewel  rotare  eigentlyk 
efin't     rollen,  draaijen ,  omloopen ,  betekent.    Die 't  rollen  in  eene 
vertaal-  tonne  ftaande  houden ,  neemen  tot  hun  voordeel  dixHeda, 
iep.xid^.  die  de  Kronyk  van  Beka  vervolgt  heeft,  en  buiten  twyfel 

de  woorden  Rotatus  in  zynen  tydt  al  zoo  wel  verftaan, 
als  de  latere  Schryvers,  uitdrukkelyk  zegt,  dat  hy  in  een 

Ktda  in  vat  met  fpykers  gerolt  zynde ,  en  noch  half  levendig  daar  üitge- 
Wilh.     haalt,  toen  noch  op  een  radt  ter  doodt  zou  gebragt  zyn.  Ande- 
XLT.    ren  brengen  by,  dat  de  Goudfe  Oude  Kronyk  ,  noch  3'-  Vel- 
Epifcop.^  denaar  van  geen  rollen  in  eene  tonne  fpreeken  ;  doch  daar 
SAmihi)      antwoorden  de  vorige,  dat  de  noch  ouder  3^.  Gerbrand 

van  Leiden  met  ronde  woorden  zegt :   Heer  Gerard  is  bin- 
nen de  Stadt  Leiden  naakt  in  eene  tonne ,  met  fpykers  volgeflagen , 

langs  de  flraten  gerolt ,  eindelyk  met  onlydelyke  pyne  op  een  radt 

j .  c  -30  i^'^°^P^^'    Van  de  andere  t'  zamenzweerders  wordt  ge- 
'       zegt, dat  zy  onthooft, en  op  raden  gelegt  zyn.  Melis  Stoke, in  zyne  Rymkronyk  ,  fpreekt  van  Velfen  en  van  Zaenden aldus ; 

<fl5f)eraet  ban  ©elfen/  en  aiDillem  ban  ̂ aenbeii 
(Crectcn  bic  ïmecöte  /  enbe  taenben  » 

^Tarnden.  De  zin  is,  (^zegt  de  Heer  jilkemade)  dat  het  woedende 
volk ,  rnet  dolle  wraakluji  bei.eten  ,  de  4  gevange  Edelen  met  gewelf 

ii6. 
JanG. 
van  Lei- 

den lil). 

Nicht  van  Grave  Herman  van  Kuyk  ,  en  BifTchop  Aridreas 
van  Utrecht  ten  huvvelyk  verzocht,  enz.  hoe  hy  daarom  de 
Stadt  Utrecht  innam,  den  BiflTchop  daar  uit  dreef;  en  kort 
daar  na  vermoort  wierd  by  of  in  Abflede;  zie  op  DIE- 
DERIK  DEN  VI.  en  ANDREAS  VAN  KUYK. 

F  L  O  R I S-Z  O  O  N  (  ADRI A  AN )  van  Utrecht,  Paus 
van  Romen;  zie  op  ADRIAAN  FLORIS  200N. 
FLORIS  VAN  WEVELINKHOVEN  was  de  0,u.Kr, 

5'ol'e  BifTchop  van  Utrecht  ,  na  Biffchop  Arnold  van  Hoorn ,  fol.  409. 
uit  Utrechtmni  het  Bisdom  vznLuik  verplaatft  en  vertrok-  Didenh, 
ken.  Hy  was  Biflchop  van  Munfter,  eer  hy  tot  \\etUtrecht^  '^^  ̂P'f'' 
fe  Bisdom  verkoren  wierd:  voert  by  de  Hijlorifchryvers  den 
naam  en  lof  van  geleertheit  in  veele  wetenfchappen ,  van 
wysheit,  devotie,  en  godvruchtigheit.  Toen  hy  van  Mun'- 
fier  naar  Utrecht  quam,  vondt  hy  de  deuren  gefloten,  ver* 
mits  Arnold  van  Hoorn  alle  Kafteelen ,  Veftingen ,  enz.  met 
garnizoen  en  krygsvolk,  tot  zyn  ongenoegen,  bezet  hielt, 

dewyl  hy  geerneby  't  Luikfche,  ook  het  Utrechtfche  Bisdom  be- 
houden hadde  ;  om,  indien  hem  het  Luikfche,  wegens  de  twee- 

dracht aldaar, ontgaan  mogte,  weder  in  zyn  vorige  neft  te 
konnen  kruipen.   Immers  hy  wilde  aan  Bilfchop  Floris  het 
Bisdom  niet  inruimen,  voor  dat  hy  hem  ten  minden  een 
jaarinkomen  liet  trekken:  dus  hield  Billchop  Arnold, door 
huipe  van  Heer  IViilem  van  Abhmde ,  Heer  Gyshert  vanVya-  ̂ ^^^ 

en  meer  andere  Stichtfche  Edelen  ,  dezen  Floris  een  schotan. 

O.H.Kr, 

Didenh. 
bid. 

'H.  Stoke 
Kymkr, vanAlk. 
Mttgegee aangetafl,  en,  alsof  x,e  hen  met  de  tanden  verfcheuren  wilden,  ge- /«•IJJ-  doodt  hebben. 

ganfch  jaar  uit  zynen  biffchoplyken  Stoel.  Daar  na  wierd  -pr^  /^r. 
hy  gewapenderhant  ingehaalt  door  Heer  Otto  vanArkel,  en  fol, 
andere  vooniaame  perfoonen  :  dit  gefchiedde  in 't jaar  1378.  Pontan. 
Zeker  Edelman,  Evert  van  Effi  genaamt,  had  een  zeer  Celdcrf. 
vafl:  Kafteel  in  Overyffel  gebouwt  ,  Eerden  geheeten  ;  hy  gcfchied, 
deed  daar  uit  aan  de  üveryjjelfchen  en  anderen  groote  fcha-  z  deel. 
de,  zonder  zelfs  het  J/w/,  of  eenige  dorpen  en  buurten 
daar  van  tc  fpaaren.    Hoe  Bilfchop  Floris  hem  dat  belette, 
het  Kafteel  innam,  en  ten  gronde  toe  verwoellte;  zie  op 
EERDEN.  Hy  veroverde  desgelyks  het  Sloth  Azoele»; 
daar  na  dat  te  Laage,  welke  beide  hy  ,  alcens  gelyk  het 
Kafteel  Eerden,  tot  puinhoopen  maakte.  In  het  jaar  13S0 

quam  Reinald,  jongfte  broeder  van  Vyane»,  om  bezit  vaii 

Rr  4  'tBis, 



}  ♦ 

Jol.  491. 
Schotan. 
ïr.  Kr. 

fol.  201. Sufi. 

Petr. 

App.  ad 

J  de £eka 
fd.  130. 

Idem 
O  H.Kr. 
ihld. 
Sufr. 
Peir. 
ibld. 
fol.  131. 

O.H.Kr, 

fol.  406. 

Schot  ar? . 
Kr.  -van 
Vriest, 
fol.  loz. Didenh. 
de  Eptfc. 
Germ.  in 

Flor. O.H.Kj. 

fol.  407. 
Suffrid. Petri. 

'Bntav. 

Sacra , 
lidtel, 

^4g.38i 
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*t  Bisdom  van  Utrecht  te  necinen  :  want  gelyk  Paus  Urbaan 
tu  11.  ircvdirikhoveti  tot  Bidchop  had  beveiligt  ,  had  ook 
de  Tegenpaus  ,  Clcmcns  de  y 1 1 1.  by  provilie  Rcynoud  van 

l'sMfn  ten  Cillchop  aaiigedclt.  Hy  meende  door  hulp viui  zyne  vrienden  F/uris  te  zullen  verdryven,  dien  hy  al- 
reeds alle  zyne Tienden  hadde  afgenomen  ,  en  naar  Goylandt 

doen  voeren  :  maar  het  quam  noch  tot  rulle ;  vermits  ten 
bclk-mden  dage  Eillchop  Fluris  naar  jutphaas  ging  ,  daar 
C\sbi-rt  va»  l'sanen  ,  door  tuflchenl'praake  van  de  Magi- 
ft'raat  der  'Svx'^.i  Utrecht  ,  met  hem  vereenigt  wierd,  on- 

der beloften,  dat  die  van  Vyane»  voortaan  Faus  Urbanus , 
en  Billchop  Florls  niet  meer  ongehoorzaam  zouden  zyn. 
In  het  jaar  1387.  belegerde  de  Billchop  Montfüort ,  omdat 
de  Burggrave  ,  Ilemik  va»  Montfoort aan  zich  getrokken 
had  de  Billchoplyke  hooge  jurifdidie  in  de  ftadt  en  dor- 

pen van  die  Heerlykhcit,  ook  de  Kcrkelyke  tienden  en 
andere  goederen,  daarenboven  den  burgeren  hunne  erven 
en  landen  wegnam.  Billchop  Floris  deede  daar  voor  eene 
groote  Blyde  oprechten,  die  llcenen  ter  zwaarte  van  1300 
ponden  uitwierp  ;  bragt  daar  by  noch  16  groote  Steen- 
buflen,  waar  van  de  minile  Iteenen  van  200  ponden  uit- 
Imeeten:  boven  dien  had  hy  voor  zyn  volk  Tuimelaars 
bellek,  dat  gemaakte  werken  met  aarde  gevult  waren, 
die  op  de  kanten  der  Stadts  graften  gezet  wierden  ,  om 
ïyne  daar  achter  ftaande  krygslieden  ,  voor  het  fchietgc- 
weer  der  Mo»tfoortfche» ,  te  bcvryden.  Na  dat  hy  zeftien 
weeken  lang^voor  Montfoort  gelegen  had,  quam  Billchop 
./irnoudvan  Duik.,  Oom  van  des  Burggraven  Vrouwe,  die 
een  verdrag  tuflchen  de  llrydende  partyen  uitwerkte  ;  on- 

der beding  ,  dat  de  Biffchoppen  van  Utrecht  alle  hooge Ju- 
risdiétie  hebben  zouden  in  den  Kerfpclban  en  d' Ambachten 
van  MuMtfüort:  de  Burggraaf  en  zyne  onderzaaten  zouden 
ïyn,en  ten  eeuwigen  dage  bly  ven,  goede  en  getrouwe  lie- 

den van  het  Utrechtfche  Sticht:  de  Stadt  en  Burgt  zou  ten 
allen  tyden  voor  den  Billchop  open  liaan  ,  enz.  Al  ter- 
ftont  toonde  en  gebruikte  Billchop  Floris  zyn  gezagh.  Een 
Bometjanfz  floeg  binnen  MoMtfuort  zekeren /ir^oud  de  Scher- 

mer doodt;  ylings  quam  des  Bilfchops  Maerfchalk, haalde 
den  doodtllager  uit  Montfoort ,  bragt  hem  f  Utrecht.,  daar 
hy  voor  't  gerecht  geftelt,  en  veroordeelt,  ook  kort  daar 
na  onthooft  wierdt.  In  het  jaar  1392.  quamen  twee  fnoo- 
de  menfchen  by  Rheenen .i'^  dwongen  eenen  burger  aldaar, 
Borre  van  P uynderen  geheeten ,  hun  pandt  te  geeven,  dat 
hy  (t' hunner  vermaan)  op  zulk  eene  plaats  ,  als  zy  hem 
noemen  zouden ,  moft  komen  :  die  van  Kheenen  zouden 
hen  by  den  kop  gevat  hebben,  maar  zy  ontweken  het  op 
het  huis  ter  Horji,  dat  den  Heere  van  Fyanen  onderhoorig 

was,  en  verkregen  van  den  Kudelc'm ,  Maas  Muiaart  gehe- 
ten, voor  eene  fomme  geldts  veiligheit  ;  zoo  haalt  Bif- 

fchop  Floris  daar  kondfchap  vanbequam,  trok  hy  voor  het 
Slot  ter  Horji,  eifchte  de  beide  booswichten : /l/a/^z^r/  wei- 
gerdeze  hem;  Floris  liet  ftraks  het  huis  beüormen  , 't  wierd 
hem  ook  overgegeeven  ;  dewyl  daar  niet  meer  dan  vier 
mannen  en  vier  vrouwen  op  waren :  dus  quam  het  Kafteel 
ter  Horft  weêr  aan  het  Sticht;  en  de  twee  fielen  wierden 
in  des  BifTchops  gevangkenilïe  gebragt,  daar  zy  echter  uit- 

braken. Niet  lang  daar  na  overleedt  Biffchop  Floris  va» 
If^eveliyikhove».^  den  4  April  1393.  te  Hardenberg ^  in  Over- 
yjfel,  na  dat  hy  ruim  13  jaaren  als  Biflchop  geregeert  hadde. 
1-iy  liet  het  Bisdom  ganfch  vry,ryk,  en  welgellelt, onaan- 
gezien  hy  het  gevonden  had  belall,  verpandt, genoegzaam 
voor  den  vyandt  open  leggende,  en  arm.  In  zyne  ziekte 
quamen  eenige  zyner  vrienden  by  hem  ,  verzoekende  van 
hem  eenige  goederen  en  giften.  Hy  gaf  hun  tot  antwoordt: 
,,  Waar  gy  my  ergens  in  gedient  hebt,  hebbe  ik  u  rykelyk 
„  geloont;  dat  ik  met  eene  goede  confcientie  u  lieden  by 
„  myn  leven  hebbe  konnen  geeven,  hebbe  ik  gedaan:  het 
„  geen  ik  meer  bezitte  is  my  van  S.  Marte»s  goederen  toe- 
„  gekomen,  ik  wil  derhalven  de  zelve  aan  S.  Marten  laa- 
„  ten,  en  voor  mynen  navolger.  Hy  heeft  aan  het  t/^- 
rechtfche  Sticht  veel  goedts  gedaan:  te  Hardenberg  heeft  hv 

een  trefFelyk  Kafleel  gebouwt;  zie  op  HARDENBERG': de  verval  Ie  Sloten  en  huizen  in  het  Sticht  en  Overyjfcl 
hexhoMW  t  \  Z.\s  Follenhoe .,  Horjl  Stoutenbmg  ,  Vrcdelandt 
Eimbrngge.,  enz.  Zyn  lyk  wieré  .i\zn  Harde»berg,f  Utrecht 
gebragt,  en  in  de  Cathedrale  Kerke  voor  het  hooge  Altaar 
begraaven  Frederik  va»  Blankenheim  volgde  hem,  in  fcheu- 
ringe  tegen  Rogier  van  Bronkhorjl  verkoren. 

Het  leven  van  dezen  Biflchop  Flore»tius,  met  alle  zyne 
omftandigheden , boven  gemeldt,  vindt  men  ook, omtrent 
geheel  met  ons  verhaal  overeenkomllig, in  het  Batavia  Sa- 

cra afgefchetft:  De  fcheuring  tuflchen  twee  Pauzen,  in  de 
Roomfche  Kerke  toen  ontllaan,  en  het  daar  op  volgende 
verhaal,  maalt  de  Schryver  met  deze  nadrukkelyke  woor- 

den af  „  Doch  (fchryft  hy  )  als 'er  omtrent  dezen  tydt, 
„  te  weeten  in  't  jaar  1378  na  de  doodt  van  Gregorius  den 

XI  een  rampzalige  fcheuring  in  de  Kerke  gereezenwas, 
omdat  Urbanus  de  VI.  te  Rome»  ,  en  Klemens  de  VII. 
dewelke  fchier  van  niemant  anders  dan  van  AeFranfche» 
erKent  wierd,  te  Avtgm»  \eikoxen  waiea  , heeft  Rei»oud 

„  vanViaite»,  de  jonglie broeder  van  den  Heer  van F/'^ïw»  , 
„  by  Klemens  den  F II.  weeten  te  bekuipen ,  dat  hem  het 
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„  Bisdom  van  Utrecht  fchoon  Florcutiiis  al  in  't  beiit  was 
„  getreeden,  door  den  gemelden  Paus  wierde  opgedraa- 
„  gen.  Deezc  Rei»oud  had  onder  anderen  ook  zynen 
,,  broeder,  die  het  Kallcel  van  600/  in  zyne  magt  had,  op 
„  zyne  handt  gekregen. 

„  De  Biflchop  (volgt 'er)  deze  liflige  aanflagen  verno- 
„  men  hebbende,  heeft  hen  beiden,  niet  tegenllaande  zy- 
„  ne  hooge  jaaren  ,  gedwongen,  oin  hem  niet  alleenlyk 
„  met  eede  getrouwighcit  te  belooven,  maar  ook  om.  Kle- 
„  mens  af  te  zweeren. 

D'Aantekenaar  nu  in  't gedachte  werk  merkt, op  deLe- 
vensfchetze  van  deezen  Biflchop /""/c/m,  of  Florentius ,  aan; 1.  Dat  Ar»oldus  van  Hoorn  ( terwyl  tuflchen  hem  en 
Florentius  't  gefchil  over  't  Bisdom  noch  zweefde)  alle 
de  Kafteelen  en  Sterkten  met  zyn  krygsvolk  bezet 
hield;  en  dat  de  laatlle  noch  zoo  ligt  niet  tot  het  bezit 
zyns  Bisdoms  zou  gekomen  zyn  ,  alzoo  Arnoldus  de  Hee- 
ren  van  Abkoude,  w^nViane».,  en  meer  andere  Grooten 
op  zyne  handt  hadde:  Maar  dat  Otto.,  Heer  van  Arkel,  en 
de  Heer  van  IJjelJlci»,  door  medelyden  over  Florentius  ge- 

raakt, hem  geweldiger  handt  in  het  bezit  van  zyne  waar- 
digheit  geftelt  hebben. 

2.  Op  den  kleenen  aanhang  die  de  Scheurpaus  Klemens 
maar  zoude  gehad  hebben,  van  den  Schryver  alleen  tot 

de  Franfche»  bepaalt,  zegt  d' Aantekenaar ,  da.t  Klemens., behalven  Frankryk.,  noch  aan  zyne  zyde  heeft  gekregen  de 
Koningkryken  van  Schotlandt  en  Napels ,  het  Hertogdom  van 
Lotteringen y  en  't  Graaffchap  van  Savoije».  Dat  de  Span- 
jaarts  eenen  langen  tydt  weifelden  ;  doch  dat  die  van  Kaf- 
tilië»  en  Arragon  zich  ook  eindelyk  voor  Klemens  verklaart 
hebben. 

3.  De  derde  aantekening  valt  op  de  perfoneele  deugden 
van  dezen  Biflchop  ,  daar  Barlandus.,  volgens  de  verzeke- 
ringe  des  Schryvers,  van  getuigt,  dat  hy  voor  niemant  zy- 

ner voorzaaten  in  godtvruchtigheit  ,  en  va  allerhande  deugden 
behoefde  te  wyken;  welk  getuigenis  in  de  Aantekeningen 
uit  het  Vervolg  van  Beka  verder  geftaaft  wordt.  Doch  on- 

der den  lof  van  Barlandus.,  komt  noch  dit  roemwaardige, 
dat  deze  BiflTchop ,  onder  anderen  ,  zoo  geneege»  was  tot  het 
btddc».,  dat  hy  van  zommige»  hier  over  als  een  uitzinnige  be- 
flraft  wierd;  dien  hy  tot  antwoordt  gaf:  ,,  Hoe  kond  gy  1. 
„  my  daarom  voor  uitzinnig  houden, dat  ik  veelefchaapen 
„  hebbende,  veel  werks  maake  van  het  bidden?,.  Voor- 

waar zulks  was  voor  geene  krankzinnighcit  ,  maar  voor 
eene  groote  deugdtvan  eenen  Herder  der  Kerke  te  achten. 

Het  geene  de  gedachte  Schryver  van  d'ontwydinge  ee- 
nes  Monniks,  door  den  Biflchop  Florentius,  en  zeven  an- 

dere Mede-Biflchoppen ,  uit  zekeren  Schryver  heeft  aan- 
getekent,  verdient  hier  ook  zyne  plaats  te  vinden  ;  dies 
laaten  wy  het  hier  van  woordt  tot  woordt  ,  als  het  daar 

pag.  384.  en  385-.  geboekt  ftaat ,  volgen.  Het  wydloopi- 
ger  verhaal  van  denHeere  Ant. Mattkeus ,hy  hem  mede  ge- 

heel in  zyn  weik  gelafcht,  flaan  wy  over;  echter  konnen 

wy  niet  voorby  d' inleiding,  of 't  hooft  van  't  vonnis  des 
Bilfchops ,  als  van  zonderlinge  kracht  en  nadruk  ,  achter 
't  kort  verhaal  in  te  lyven ;  't  geen  ontwyfelbaar  den  Le- 

zer tot  genoegen  zal  flrekken. 
Voor  zyne  doodt  (zegt  de  Schryver)  heeft  hy  in't  open- 

baar ontwydt,  en  van  het  Prieflerlyke  gewaadt  berooft 
zekeren  Monnik  van  S.  Francifcns  order,  met  naamejakob 
van  Gnlik;  die  zich  van  een  valfche  handt  en  van  valfche 
brieven  bedient  hebbende,  zichzelven  als  Biflxhop,  ja  als 
den  Wybillchop  van  Florentius  hadde  gedraagen.  Over 
welke  gefchiedenifle  wy  het  volgende  uit  het  boek  van 
Gysbertiis  «  Lappius  wel  willen  mededeelen. 

In  dit  zelve  jaar ,  op  den  voornoemden  dag  va»  S.  Hierony- 
mus ,  is  zeker  Minnebroeder ,  te  Gulik  geboren ,  te  Utrecht  ont- 

wydt ,  dewelke  voorgegeeven  had  dat  hy  door  de  gunfl  en  door 
brieven  van  den  Paus  tot  Biffchop  was  aangeflelt ,  en  die  daar 
op  door  Florentius  van  IVevelinkhoven  tot  Wy-biffchop  was  aan- 

genomen. Als  dezelve  dan  verfchetde  wydzels  in  het  gemelde 
Stift  had  bedient ,  men ,  na  verloop  van  eenigen  tydt ,  door  ge- 

loofwaardige e»  bequaame  perfoonen ,  met  alle  zekerheit  komen  te 

weeten,  dat  de  gemelde  Fau(Jelyke gunfl  en  brieven  i' eenemaal verdicht  waren.  Als  dit  ruchtbaar  geworden  was ,  zyn  de  ge e- 
nen ,  die  de  heilige  wydzels  van  dezen  bedrieger  ontfangen  hadden , 
verftheide  wegen  ingeflagen  :  veele  de  heilige  wydzels  daar  laa- 
tende ,  hebben  een  vrouw  genomen :  anderen  hebben  zich  op  niew 
van  andere  Biffchoppen  laaten  wyden :  waar  door  veele  tot  groo- 

te onheilen  zyn  gekomen.  Dieshalven  heeft  Florentius ,  met  raad, 

en  uit  bevel  va»  myn  Heer  den  Paus,  en  zeven  BiJ]'choppen  ia 
zyn  gezelfchap  genomen  hebbende ,  den  voornoemden  vervalfcher 
der  Apofloltfche  brieven  te  Utrecht  op  een  toneel  in  alle  zyne 
priefierlyke  klederen  gefioken ;  dewelke  hem  daar  na  allengskens 
uitgetrokken  wierden.  Foor  eerfl  zyn  Kazuifel ,  daar  na  zyn 
Manipel,  dan  zyn  Stool,  en  zoo  voorts,  het  eene  voor  en  ««- 
dere  na.  Daar  op  wierd  zyn  haar  afgefchorcn ,  en  zyne  vinge- 

ren ,  met  dewelke  hy  het  lichaam  des  Heercn  plag  te  handelen , 
met  een  glas  tot  het  been  toe  afgefchrapt.  Eindelyk  is  hem  een 
wereldtjch  kleedt  aangedaan  ;  en  zoo  is  hy  aan  het  wereldtfche 
recht ,  te  weeten ,  aan  den  Schout  en  de  Schepenen  der  Stadt  Ut- 

recht ^  overgelevert  y  om  van  hen  gevonnijl  te  worden  :  dewelke 

henf 

I 

a  In  ■^fi't 

fendic, ad  Be- 

kam  , 

130. 
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hm  tot  den  ketel  (  dat  is ,  om  in  ziedende  olie  geboden  te  wor- 
den )  verweezen  hebben.  Doch  uit  mecdoogendheit  tot  de  heilige 

l-rydzels  ,die  hy  zoo  langen  tydt  hadde  gehad ,  en  uit  eerbiedigheit 
voor  de  order  der  Minnebroederen^  hebben  zy  hem  vliegens  utt 
den  ketel  doen  neernen  en  onthalzen.  Daar  op  is  hy  noch ,  met 

vergunninge  van  den  Heere  BiJJ'chop  Flor  ent  ius,  op  het  kerf  hof der  Prcdikheeren  te  Utrecht  begraaven. 
Ant.  Mattheus  heeft  een  wydioopiger  verhaal  van  deeze 

gefchiedeni/fc ,  die  hy  uit  een  oud  handtfchrift  van  de  Sal- 
\  fH'  vators  kerke  getrokken  had,  in  het  vyfde  deel  *  van  ïyne 
iij.  Analeéia  ingelafcht,  daar  dan  ook  het  vonnis  ,  met  deeze 
'»*•  aanmerkelyke  voorrede  ,  vi'aerdig  hier  haare  plaatze  te 

vinden  ,  op  volgt : 
ƒ«  den  naarne  des  Heeren ,  Amen.  Florentius  van  Wevelink- 

hoven ,  door  de  genade  van  Godt  en  van  den  ApuftoUjchen  Stoel 
BiJJchop  van  Utrecht ,  en  de  volgende  broeders ,  door  de  zelve  ge- 

nade ook  Bijfchoppen:  Arnoldus  ^^«Capitolias ,  We- 
nemarus  BiJJchop  van  Symbocie,  Hubertus  BiJJlhop  vanYp- 
pufe,  Bertholdus  BiJJchop  van  Lindo,  Andreas  Bijfchop  van 
Mylconie  ,  en  Jakobus  Biffchop  van  Sarepte  ,  mederechters 
in  de  onderjlaande  zaake.  Als  het  gebied  der  reden  voorzit  in 
het  gemoedt  van  den  Rechter,  dan  %it  de  gerechtigheit  zelf  en 
de  rechtmaatigheit  van  'j;  vonniswyzen ,  in  het  onderzoeken  van 
de  waar  heit.,  op  den  rechterjioel ,  even  als  een  Koning  op  zynen 
throon  ,  uit  wiens  mond  een  tweefnydend  zwaerdt  is  voortkomen- 

de. En  op  het  fchrikkelyke  gezichte  van  die  gerechtigheit  verdwynt 
de  verkiezing  van  den  eigen  wille :  en  de  fchadelyke  begeerlykheit 
•wordt ,  zonder  aanzien  van  perfoonen ,  ingebonden  door  den  regel 
van  V  Recht.  M'ant  dit  is  de  voorzichtigheit  geweejl  van  den 
eeuwigen  Rechter ,  van  wiens  aanzien  de  rechtmaatige  vonniff-n 
afhangen dateer  Rechters  in  de  wereldt  zouden  aangejlelt  wor- 

de» ,  die  de  gerechtigheit  zouden  beminnen  ,  de  kinderen  der 
menfchen  oordeelen ,  en  de  quaatdoenders ,  naar  maate  van  hun- 

ne misdaaden Jlraffen  enz. 
F  LOR  IS  VAN  PALLANT  DE  I.  was  Heer  van 

Culemburgh.  Hy  wierd  van  Keizer  Karei  den  V.  ten  eerften 
Grave  verhtven  ,  en  deeze  gc-weze  Heerlykheit  tot  een 
Graaffchap  gemaakt  den  21  November  lyff.  J.  F.  Ie  Pe- 

ilt en  andere  fchryven  dit  Koning  thilips  dvn  II.  toe, maar 
qualyk  :  ook  heeft  Philips  dezen  Fioris  meer  quaadt  ,  dan 
zyn  Vader  goedt  gedaan ,  hoewel  niet  in  dit  fluk ,  daar  in 
hy  echter,  tot  verderf  zyncr  middelen,  eencn  Graaflyken 
ftaat  moft  houden.  Hy  voerde  den  titel  van  F/om,  Grave 

van  Culemburgh  ̂   Vryheer  van  Paüant.,  14'ittom  ̂ ^Vili'^eerde : was  noch  maar  drie  jaaren  oudt  toen  zyn  Vader  Erard., 
Vryheer  van  Paüant.,  eenige  zoon  van  Vrouwe  Anna  van 

Cnlembitrgh  .,'m  November  I5'40.  overleedt,  en  de  gedachte Heerlykheden  op  hem  vervielen.  Hy  was  Keizer  Karei 
ïeer  aangenaam ;  had  ter  Gemalinne  Elifabeth  ,  Gravinne 
van  Manderfcheidt ,  Blankenheim ,  en  Schleyden,  dochter  van 
Grave  Flons  van  Manderfcheidt .  by  Anna  Gravinne  van 
Ifenburg,  Vrouwe  tot  Beri/ch  en  Berberich.  By  deze  won 
hy  eene  eenige  duchter,  ook  Elfabeth  geheten  ,  en  Gema- 

linne geworde:i  van  Jakob,  Markgrave  tot  Baden  enHogh- 
herg.  Na  dat  de  eerfte  echtgenoote  van  Fioris  overleden 
was,  hertrouwde  hy  aan  Phihppa  Sidonia  ,  geboore  Gra- 

vinne van  Manderfcheidt ,  Btankenherm  en  Geroldjlein  ;  die 
hem  den  2b  May  1^78  op  het  Slot  te  Culemburgh  t^nen 
zoon  Grave  Fioris  den  II  baarde  Grave  Fioris  was  een 
der  voornaamüe  Edelen ,  die  uit  den  naam  van  den  ver- 

bonden Nederlandtfchen  Adel,  aan  de  Gouvernante  Herto- 
ginne  van  Parma^het  requefi:  tegen  de  Inquifitie  en  niewe 
Biffchoppen,  in  het  jaar  ifóó.  overleverde:  Alhoewel  hy 
federt  dien  tydt  zich  weinig  met  oorlogs- ofregeeringszaa- 
ken  meer  bemoeit  heeft,  deed  echter  Ducd'Alva  hem  in 
den  ban,  floeg  al  zyne  goederen  als  verbeurt  aan,  liet  zyn 
trefFelyk  Hof  te  Bruffel  tot  den  grondt  toe  afbreeken, 
om  dat 'er  de  verbondene  Edelen  hunne  eerfte  byeenkom- 
fte  in  gehad  hadden ;  en  op  de  ledige  plaatze  oprechten 
eene  groote  Pilaar  van  marmerftcen  ,  daar  op,  in  veelerlei 
taaien,  uitgehouwen  ilont  „  Dat  die  Zuyl  daar  gezet 
„  was  ter  vervloekter  gedachtenilïc  van  de  t'zamen- 
„  zweeringe  ,  daar,  tegen  de  Roomfch-Catholyke  Reü- 
„  gie,als  ook  tegen  den  Koning  en  de  Landen,  gefmeedt. 
In  het  jaar  1568  den  28  May  wierd  deze  fchandpilaar  op- 

gerecht, doch  is  evenwel  naderhant  weer  wechgenomen. 
De  woorden  in  de  Nederlandtfche  taaie  luiden  aldus  : 

Pontan. 
Gelderf 
\tfthied. 
idttl, 
fol.  58. 

'  is  gedurig  by  de  Gereformeerde  Religie  gebleevcn ;  ̂''f; 
i  ook,  nevens  meer  andere  Heeren  en  Edelen,  onder-  'f^'y'' 
kent  dc  ConfcHie  der  Gereformeerde  Kerke,  in  't  laar  ̂ ,  ■2- 

Pontaa. 

P.  Mm' 
tan.  in 
Guicc. 
fel.  148, 

AlsThilipplis  de  II.  Catholyke  Koning  van  Spanje 

regeerde  in  deze  zyne  Erflanden  ,  en  in  zyne 
plaatze  gouverneerde  Ferdinando  Alvares  de 

Toledo ,  Hertog  van  Alva ,  enz.  is  geordonneert 
dat  het  buis  ( eertydts  van  Fioris  van  Tallant , 

Graaf  van  Culembnrg)  ten  gronde  afgebroken 
zy\  ter  vervloekter  memorie  van  de  hernoome 

Confpiratie  ,  die  daar  in  gefcbiedt  is,  tegen  de 

Religie  der  Roomjch-Catholyke  Kerke ,  tegen  de 
Koningklyke  Majefiett  ̂ en  tegens  des  zeiven  Lan- 

den ,  Amio  M T>  LXVIII.  Aöfum  den  i%May. 
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Hy  is  gedurig  by   '    "  " 
had 

teek....       "^""'^*""' "-"^       i\c ,  111  i  jaar  r  i 
ifoo.  den  Koning  van  Spanjen  toegezonden.  Hy  was  even-  idem 
wel  dc  man  niet  om  zwaare  laüen  en  zorgen  te  draa-  Meur 
gen,  en  ze  met  kloekmoedigheit  uit  te  voeren  :  beminde  (d  417 
dille  ruft;  gelyk  hy  ook  nooit  tot  eenige  Üorlogsampten  Uaud. 
in  Nederlandt  is  gebruikt  geworden.    Na  veele  geledene  Memor. 

rampen  en  zwarigheden,  is  hy  in  't  jaar  1^98.  omtrent  7c  9 boek  ' jaaren  oudt,  overleeden.  fol.  14, 
FLÜRIS  VAN  PALLANT  DE  II.  zoon  van  Fioris 

den  I  Grave  vzn  Culemburgh ,  Vryheer  \ün  Pallant  ,U''ittor/i y 
H^eerde enz.  geboren  den  28  May  15-78;  nam  in  het  jaar 
1601.  ter  Gemalinne C(«?W/Krt,  Gravinne  van  ̂ s  Heerenberg: 
hy  geleek  in  gelaat  en  zeden  zeer  naby  aan  Prins  Frederik 
Henrik.    Het  recht  van  't  zwaerdt  te  voeren  ,  dat  zyne  Pontan. 
Voorzaaten  hadden  gevordert    in  Honswyk ,    en   waar  Gelderf. 
over  veele  gefchillen  in  vorige  tyden  gevallen  -wnxen ,  gefchied. 
heeft  hy  aan  de  Staten  van  Utrecht  verkocht.    Tuflchen  •  deely 

de  Staten  en  hem  ontftont  ook  ,  in  het  jaar  1638.  een  /""^  sS. zwaare  twift  over  den  Lekkendyk.,  die  zoo  hoog  liep  ,  dat  59- 
gemelde  Staten  in  het  jaar  1Ó38.  krygsvolk  naar  Culemburg 
zonden;  het  grof  gefchut  ftont  wederzyds  al  tegen  den 
anderen  geplant,  dat  ook  losgebrandt  zoude  hebben ,  in- 

dien niet  de  verfchillen  ter  rechter  tydt  afgedaan  waren 
geweeft.    t'  Breeder  bericht  daar  van,  en  de  fchriften  daar 
over  gewilfelt,  tulfchen  de  Staten  en  den  Gr^zz^e,  vindtmen 
by  L.  van  Attzema:  kort  daar  na  is  QxdseFlorts  1639  over-  zaken 
leden:  t' zyner  begra.ifnifle  ,  aangeftelt  den  20  Auguftus  vanSt. 
1639.  waren  ook  genoodigt  de  H  eeren  i^taten  Generaal die  en  Oorl% 
'er  uit  haar  Hoog  Mog:  Collegie  toe  afzonden,  de  Hee-  ideel, 
ren  de  Bye,  Toorfiein,  Crooi ,  i^eede.,  f^eld-Driel,  Idaerfolte,  fl.  534. 
enAndringa;  yder  wierd  200  guldens  toegelegt  om  zich  en  551- 
zyne  dienaars  in  den  rouw  te  kleeden.    Van  wegen  den 

Raadt  van  Staten  gingen  dc  Heeren  van  Somersdyk ,  Berchem ,  l'ontan. 
en  tieemflra.    Vermits  hy  oy  zyne  Gemalinne  geene  kin-  %  %■  fo^' 
deren  hadt,  heeft  hy  by  teftament  zyne  Landen  gemaakt  ̂ 5'; 

aan  zynen  Bloetver  want,  Z'/^^eot^oor,  Grave  van/^W-  ̂ ^'f'f' 
dek  en  Pyrmont.,  daar  toen  Culemburgh  byquam.    Na  wei-  \ ,  ̂5  ' 
nige  jaaren  ftorf  dees  ook  ;  nalaateude  zynen  onmondigen  ' 
zoon  ti'^alraven. 

F  L  O  R  I  S  van  Hollandt,  Oom  van  Grave  Fioris  den  F.  o.  H  Kr. 
geduurende  deezes  minderjarigheit ,  Voogdt  en  Admini-  fol  317. 
ftrator  van  Hollandt ,  Zeelandt,  enz.  Van  zyne  vcrrichtin-  M. stokt 
gen,  geduurende  zyn  voogdyfchap  ,  is  gefproken  onder  Rymkr. 
Grave  Fioris  den  V.  Hy  was  zoon  van  Grave  Fioris  den  IV.  fol.  95. 
en  broeder  van  Grave  Wilhem  den  IV.  heeft  den  Zeeuwen 

keuren  en  wetten  gegeeven ,  die  van  hen  noch  onderhou- 
den worden,  voor  zoo  veel 'er  in  zommige  geene  veran- 

deringe  is  gemaakt:  was  in  het  jaar  izyf.  inde  regeeringe 
over  Hollandt.,  of  over  zynen  neef ,  als  Grave  vm  Hollandt., 
Zeelandty  enz.  getreeden  ;  was  een  groot  liefhebber  vart 
T>  urnoijen  of  Riddcrlyke  fteekfpelen  :  wierd  in  een  der 

zelve,  in  het  jaar  i2j'8.  doodtlyk  gewondt ,  ftorf 'er  ook  van 
den  7  kalende  van  April :  wierd  naar  Middelburg  gevoert, 
en  daar  in  de  Abdye  begraaven. 
FLORIS,  FLORENS,  of  FLORENTIUS  DE 

MONTMORENCY,  Baanderheer  van  Montigyiy,  Ridder 
van  't  Gulde  Vlies,  broeder  van  den  Grave  van  Hoorn,  met 
Egmont  onthooft :  deze  F/om  was  een  zeer  verftandig  Heer. 

Na  dat  het,  wegens  't  vervolgen  en  woeden  ter  zaake  van 
de  Religie,  de  gedreigde  invoeringe  der  Inquifitie  en  niewe 
Billchoppen  ,'t  verbreeken  der  Privilegiën,  enz.  zeer  elen- 
dig  in  de  Nederlanden  geftelt  was,  en 'er  ook  eene  groote beroerte  en  ondergang  der  Provintiën  te  vreezen  ftont, 
vonden  de  Staten  goedt  eene  bezendinge  aan  den  Koning 
van  Spanjen  te  doen ,  om  den  Koning  de  waare  gefchapen- 
heit  der  zaaken, nevens  't  nakende  onheil  en  bederf,  voor  00- 
gen  te  leggen  :  daar  toe  wierd  Heer  Fioris  de  Montmorcncy  ver- 

koren :  hy  nam  het ,  en  daar  op  de  reize  aan  :  was  daar  over 
ook  verfcheidemaal  met  Koning  Philips  in  gefprek  :  keer- 

de eindelyk  in  Auguftus  15-62  weer  naar  huis;  met  windt 
van  ydele  hoope,en  beloften  zonder  gevolg.  Alzoo  nu  de  Etnan. 

onruften  verzwaarden  ,  de  verbondene  Edelen  hun  ver-  J^  -A/ff. 
zoeKfchrift  aan  de  Landtvoogdellë ,  Margareta  van  Parma,  ̂ '^3* 
overgelevert hadden , 

befloot  de  gemelde  ' den,  op  niews  eenige  iiv».!..»!  ""I. ' —  0  —       — - 

den,  om  zyne  Maiejleit  van  alles  kenniffe  te  geeven  ,  en  '^^ 
te  bidden  den  Nederlanderen  wat  in  het  gemoet  te  willen  ̂ „^^ ' komen.  Tot  dit  Gezantfchap  wierden  de  Marquis  van 
Bergen,  nevens  den  Heer  Baron  van  Montigny  verkoren. 
In  Junius  15-66.  quamen  zy  in  Spanjen:  hadden  al  weder 
dikmaal  gehoor  by  den  Koning  en  zynen  Raadt,  daar  Duc 
d'Alva  altydt  tegenwoordig  was.  Zy  volvoerden  hunne 
commiflie  naar  vereifch  en  behooren  ;  vertoonden  getrou- 
welyk  hoe  d'ongelegentheden  weg  te  neemen ,  en  de  verde- 

re onheilen  en  gevaaren  te  voorkomen  waren  :  wierden  in 't 
eerft  lang  met  goede  woorden  onderhouden  ;  daar  na  ge- 

noegzaam ,  als  gevangen ,  vaft ,  en  zoo  lang  fleepende  gehou- 

den, tot  dat  de  Marquis  van  Bergen  overleedt.  Ducd'Alva 
quam  middelerwyle  in  de  Nederlanden  ;  de  Graven  van 

Rr  3  Egmont 

en,  en  het  gevaar  dagelyks  grooter  wierd,  ̂  
Ie  Regentinne,  met  dc  Heeren  en  Raa-  "^^^ 
;nhe  Heeren  aan  den  Koning  af  te  zen- 



tiUttr. 
fol.  59- 
Bor. 
ReyJ. Hooft, 

'jtlonfi 

de  ̂ in- tana 

Hiflor. hifpan. 
C7  Bek. 
fag.zjg- 
Meteren 
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E^moKt  en  Ihora  (de  laatlk'  was  dc  broeder  van  deeien 
HccTC  F'ioris  van  Muniigny)  wicrden  onthooft  ;  en  toen 
wierd  Min: ig^ny  ook  ten  vollen  in  gevangkenillc  bewaart. 
Hyhadinetiyne  dienaars  ecnen  aandag , (.)in  te  ontkomen, 

gemaakt,  alles  was  ten  vullen  gercedt ;  maar  op'c  punt  van 
dc  uitvocringe  vvierd  het  werk  verbrodt,  door  't  verzuim 
van  Montignys  HotmcelL'r,  al  te  bezig  om  aflcheidt  van  zy- 
nc  Ipeeljurfer  tc  neemen :  toen  het  uiiquam,  wierden  alle 
de  deelgenooten  en  mcdcbewuften  van  deezen  aanilag  ter 
doodt  veroordeelt.  Evenwel  wierd  maar  eencn  Spunjaart 

van  de  lytwacht,  in  dezen  handel  ingewikkelt, gehangen*, 
d' andere  dienaars  des  liarons,  vyf  in  getal  ,  die  hunnen 
onlchuldigen  Heer  uit  gctrouwheit  hadden  zoeken  te 
redden,  wierden  gevangen  in  den  Tour  de  ydafco  gezet, 
daar  zy  zeer  elendig  bleven  zitten ,  tot  dat  in  Novem- 

ber 15-67.  t' hunner  geluk  ,  de  Prinfes  van  Portugal ,  zuf- 
ter  van  Koning  Philips.,  en  moeder  van  Koning  vi^^ijy?/<?««, 
voorby  dien  Turen  de  l^'elafco  reedt,  die,  door  haarc  voor- 

bede (nadat  zy  gehoort  hadde  wat  voor  lieden  het  waren 
die  zoo  erbarmelyk  kermden  en  baden, ook  de  reden  hun- 

ner gevangkeniH'e )  zoo  veel  uitwerkte  dat  zy  ontllagen 
•wierden.  OndertulFchen  deed  Duc  d'Alva  in  de  Nederlan- 

den il'/o»;'^«y,  door  zynen  Bloptraadt,  veroordeelen,  lyf 
en  goedt  te  hebben  verbeurt.  Anna  van  üojienryk  ,  bruidt 

van  Koning  Philips ,  trok  in  't  jaar  ifyo.  door  de  Nederlan- 
den naar  Spanje». •  de  Gemalinne  van  Montigny  ,  en  andere 

voornaame  adelyke  Vrouwen,  deeden  eenen  voetval  voor 
haar,  met  Imeekinge  dat  zy,  in  Spanjen  gekomen,  by  den 
Koning  wilde  te  wege  brengen,  dat  Montigny  uit  zyne  ge- 
vangkenille  mogte  geilaakt  worden,  enz.  JDe  zeer  goe- 
dercierne  Prinfes  beloofde  dit  d'eerlle  bede  te  zullen  zyn  die 
zy  aan  den  Koning, haaren  bruidegom,  zoude  doen:  doch 
Ducd'Alva, dat  verneemende ,  fchreef  ylings  alles  over  naar 
Spanjen ;  daar  op  wierd  Montigny  uit  Scgovia  naar  het  Kaf- 
teel  van  Simancas  gcvoert,  en,  eer  de  Koningklyke  bruidt 
uit  het  ichip  tradt,  deedenze,  door  een  jonge  Pagie,  die 
hem  diende,  vleefchfop  daar  vergif  in  was  hem  toedienen: 

hy  kreeg  daar  op  eene  brandende  koortfe,die  hem  in  't  be- 
gin van  Oétober  ifyo.  wegfleeptc.  In  Maert  15-71.  liet 

Duc  d'Alva  zyn  vonniire,  vol  valfche  verdichtfelen ,  uit- 
fpreeken:  ook  wierd  vaft  gelooft  dat  de  Marquis  vanöfr- 
gen  door  vergif  omgekomen  was.  Montmorency  liet  geene 
kinderen  na  dan  eene  dochter, die  jong  ftorf;  de  moeder, 
zyne  Gemalinne,  had  hy  eerll  kort  voor  zyn  vertrek  naar 
Spanjen  getrouwt;zy  was  zufter  van  den  Prins  vanEfpinoy^ 
en  van  Vicomte  de  Gand,  uit  het  huis  \an Me/urn;  is  nader- 
hant  noch  getrouwt  aan  den  Heer  de  FJoyon  ,  uit  het  huis 
van  Barlaimont,  daar  na  Grave  van  Barlaimont  geworden. 
Hoe  yverig  Katholyk  Montigny  was  ,  het  mogt  hem  niet 
baaten,  gelyk  ook  zynen  broeder  den  Grave  xan  Hoorn. 
FLUSEN,  anders  FLUYSEN,  voortydts  een  ver- 

maart Bofch  tulFchen  Medenbhk  en  Staveren  ,  daar  in  de 
Koningen  van  Frieslandt  hun  lufthuis  en  hof  hadden:  zom- 
mige  ftellen  het  tuflchen  MedenbUk  en  Sneek.  Door  eene 
ganfch  buitengewoone  zonnehitte  raakte  dit  Woudt  in 
brandt;  de  grondt  was  zwavel-  en  veenachtig,  die,  door 
het  vuur  zoodanig  verteerde,  dat'cr  eerft  een  klein  Meert- 

je van  wierd;  in  het  jaar  5-70.  ontltont'er  een  groot  on- weer ,  dit  duurde  drie  dagen  en  drie  nachten  achter  een ; 
het  fpeelhuis  ter wierd  zoodanig  weggefpoelt,  dat 
men  de  plaats  niet  meer  kent  daar  het  geüaan  heeft;  het 
Meertje  wierd  zulker  wyze  vergroot  en  gediept,  dat  het 

nauwlyks  te  gelooven  is:  't  wordt  noch  heden  de  Fluyfen 
genoemt  ,  en  ftrekt  zich  ten  weiten  van  Galama' s-dam., tot  in  den  mondt  der  hoogfte  vaart, 

P'OCHTELE  ,  een  der  tien  Dorpen  van  deFriefche  Grie- 
tenije  Stellingwerf  Oojleinde ;  den  Zevenvjolden  toegevoegt. 

FÜCKEMA,  een  Slotofadelyk  Huis  in  de  l/'nejche 
Grictenije  Menaldumadeel ,  onder  't  quartier  Wefiergoo. 
FOCKO  LUDIGMAN,  hy  is  omtrent  het  jaar  819 

Poteftaat  van  Vrieslandt  geweeft,  en  in  ordre  van  getal  de 
II.  Van  zyne  verrichtingen  vindtmen  weinig  in  de  Kro- 
nyken :  onder  zyne  regeeringe  wierd  te  Dokkum  het  Kloo- 
fter  S.  Bonifacius  'gtü\c'fx.,  eerft  bezeten  van  reguliere 
Canonikken,  naderhant  van  d'order  der  Premonftreiten. 
P^OGELSANG:  dit  noemt  een  voortrefielyk  Pa- leis van  eene  uitmuntende  bouwkunde,  en  te  vergelyken 

by  dat  in  den  Haage,  zynde  dit  een  werk  van  Graaf  Floris 
den  l^.De  naam  daar  van  is  noch  over  by  de  zandtduinen, 
eene  gemeene  Duitfche  myl  vm  Haarlem naar  het  wellen. 
FOLKMARUS,  VOLCKMARUS,  WOLGKMA- 

RUS,  de  XVI.  Biiichop  van  Utrecht.,  navolger  van  Bal- 
dricus.  Hy  quam  aan  het  Bisdom  in  't  jaar  977.  en  bezat 
den  ftoel  i3jaaren:  wordt  zeer  geroemt  van  zachtmoe- 
digheit,  devotie,  en  vierigheit  in  den  Godtsdienft  :  was 
een  Fries  van  geboorte:  overleedt  den  11  December,  in  't 
jaar  990.  wordt  onder  de  Heiligen  getelt.  Van  Adelbricus 
af,  den  vierden  in  't  getal  op  den  Biflchoplyken  Iloel,  tot 
op  dezen  Volkmarus  toe  den  zeftienden  ,  zyn  alle  de  Ut- 
rechtfche  BilFchoppen  Friezen  geweeft  ,  behalven  alleen 
Baldricus ,  die  zyn  voorganger  was:  Zyn  navolger  was 
Baldiii/)»Sf  BaldHlu^nj  oS  Baudewya. 

F  L  O 

Hoewel  het  zitten  van  dezen  BifTchop  Fo//{w<7r«;,  op  den 
Utreihtjcht-n  (loei,  al  van  een  tanielyk  getal  van  jaaren  is 
gewee(I,rcliynt  het  echter  dat  hy,  buiten  de  Biffchoppelyke 
uedieninge,  in  een  (til  herdcriyk  leven,  geene groote  zaa- 
ken  verricht  heeft  ,  der  aantekeninge  of  meldinge  zynet 
levensbefchryvinge  waardig;  gelyk  dan  Janl'eldenaar  nau- 
welyks  zoo  veel  van  hem  gewaagt  als  de  lezer  hier  ge- 

boekt vindt  ;  en  ook  de  Schryver  van  'c  Batavia  Sacra^ Duiten  dit ,  luttel  meer  van  dezen  Billchop  opgeeft.  Beide 
bevertigen  zy  zyne  deugtzaamheit  en  heiligheit;  ook  zegt 
de  laatfte  verder  ,  dat  hy  ,  volgens  het  fchryven  van  j. 
Gerbrand  van  Leiden.,  Oom  was  van  S.Berward/ts,  ISilFchop 
va.n  Hildesheim.  Volgens (vervolgt  de  Schryver)  is 
hy  geftorven  in  't  jaar  onzes  Heeren  989.  den  1 1  Decem- 

ber ,  hoewel  de  meejle  Schryvers  hem  een  jaar  laater  doen  ke- 
ven; en  legt  in  de  Kerke  van  Utrecht.,  aan  de  noordtzyde tuf- 

J'chen  twee  pilaaren^  recht  over  den  Outer  van  S.  Barbara  ,  be- 

graave». FOLOPTA,  FOLTA,  een  adelyk  huis  in  de  Friefche 
Grietenije  Barradeel ,tc Minnertsga ,  in  't  quartier  IVefterzoo. 
FOLPERT  VAN  ARCKEL,  Heer  van  der  Le.  en 

Haaftrecht:  hy  leefde  omtrent  het  jaar  1267.  is  zyn  ganfche 
leven  lang  een  bovenmaaten  godtloos  menfch  geweeft; 
boosaardig, benydende  den  voorfpoedt  der  andere  Heeren, 
als  y^n  Arkel        Heukelom ,  \2Ln  Ajperen  ,vxn  Ackoy  ,&nvm% 
inzonderheit  gebeeten  op  Heer  Jan  van  Arckel,  fchoon  zynen 
bloetverwant.  Hy  maakte  op  zekeren  tydt,  om  hem  vaii 
kant  te  helpen,  een  godtvergeeten  verdrag  met  den  Kofter 
der  Kerke  van  Arckel, \ooi  eene  groote  fomme  geldts,dat 
hy,  als  Heer  Jan  op  Kersnacht  in  de  kerk  ,  volgens  der 
Roomfch-Catholyken  gewoonte,  zyn  zoude, daar  uit  zou 
gaan,  en  de  deuren  wel  vaft  toelluiten ;  dan  met  het  flaaii 
op  de  klok  een  teken  geeven,waar  op/è/per^metdezynea 
gewapent  zou  aankomen,  om  Heer  Jan  te  vangen,  of  om 
't  leven  te  brengen,  met  alle  die  in  de  kerk  waren.  Ter 
beftemder  tydt  wierd  de  leufe  gegeeven  dat 'er  Arckel  in 
was,  en  de  twee  deuren  waren  alreeds  gefloten,  als  Heer 
Jan  zich  geperft  vondt  uit  te  moeten  treeden  om  zyn  ge- 

voeg te  doen,  uitgaande  door  eene  derde  deure  die  noch 
ongefloten  was :  onderwylen  quam  Heer  Folpcrt  met  de 
zynen  aan,  ftak  de  kerke  in  brandt,  die  door  't  vuur  met 
al  dat 'er  in  was  verteerde.    Folpert  meende  dat  Heer  Jan  O.H.T{ nevens  alle  de  kerkgangers  nu  doodt  waren,  keerde  vw-  fol  54 
lyk  naar  Leerdam  :  maar  Heer  Jan  beweende  den  doodt  Ponta? 
der  gefneuvelden  zeer  gevoelig  en  hartelyk.   Hy  wierd  Gelder^ 
het  verraadt  gewaar,  deedt  den  trouvvloofen  KoÜer  met  i^f'^'' 
gloeijende  tangen  eerft  nypen  ,  daar  na  desgelyks  ver- 
branden  :  een  ander  loon  dan  hy  van  Heer  Folpert  gekre-  ̂ 4' 
gen  hadde:  die  hoorende  dat  Heer  Jan  noch  leefde,  in 
de  allerafgryfelykfte  vloeken  uitberftte,  en  zich,  uit  fpyt 
en  yreeze,    voor  eenigen  tydt  naar  Duitfchlandt  begaf. 
Weêrgekomen,  ftak  hy  den  Arckelfen  dyk  door,  waar  door 
het  landt  van  Arckel  ewFyanen  onder  water  raakte,  en  vee- 
Ie  menfchen  en  heeften  verdronken:  ook  bedreef  hy  veel 
meer  andere  gruwelen.  Hoe  hy  zich  ,  terwyl  hy  met  zyne 
vrienden  \.e Haajlrecht  vrolyk  was,  beeftig  vol  zoop, en  op  Pontart 
klaaren  dag  uit  het  midden  van  hen  weggenomen,  en  ibid.d. 
nooit  meer  van  iemant  gezien  wierd,  dan  alleen  maar, ter  M  14^ 
plaatze  daar  hy  gezeten  had,  drie  druppelen  bloets,  vindt- 
men  in  Pontanus  en  anderen.    Het  wierd  ook  voor  een  O-^^'' 
loopje  toen  gezegt  ;  dat  d^ eene  Duivel  den  anderen  wegge-  {^'"* voert  hadde.  Zyn  zoon,  Pelgrora,  was  zoo  boos  als  de  Va- 
der,  deedt  het  huis  ter  Lee  wegbreeken  ,  vermits  het 'er 
afgryfelyk  in  fpookte,  en  aan  de  weftzyde  van  Leerdam 
op  de  Lingen  een  ander  bouwen :  Pelgrom  van  Arckel  heeft 
ook  een  rampzalig  eindt  gehadt. 
FOLSGARA,  een  der  veertien  Dorpen  van  deVriefihe  wlnfi 

Grietenije  IVymbritferadeel  onder  het  quartier  JVeJlergoo.,  befihr, 
binnensdyks  gelegen :  want  buytendyks  heeft  deeze  Grie-  v«m  fr 
teny  noch  veertien  Dorpen.  ^ 
FOLTA,  een  adelyk  Huis  in  Vrieslandt \  zie  op  FO- 

LOPTA. 
FONS  AQU,^  DULCIS  NOXI^E.  De  Bron  van  ̂ ii;„. 

fchadelyk  zoet  water.  Cajus  Plinius  befchryft  zekere  Bron  j^g,^ 
in  Vrieslandt  aldus  :  Nadat  Germanicus  Cefar  met  zyn  leger  Germ. 
over  den  Rhyn  voortgetrokken  was  naar  het  landt  der  inf.v.i. 
Vriezen,  vondtmen  aan  den  zeekant  een  Bron  van  zoet /o/.  65. 
water  alleen  ;  waar  van  iemant  gedronken  hebbende,  vie-  h.  N. 
len  hem  binnen  twee  jaaren  de  tanden  uit,  en  wierden  de  Lib. 
kniegewrichten  los.    De  Geneesmeefters  noemden  deeze  XXV, 
quaal  Mondteuvel  (iS'^o»ï^zf^?fe)ofMondtquaal  enBeenquaal  ̂ '»^  3«. 
{Sceloturbe)  Scheurbot.    Tot  een  hulpmiddel  hier  voor 
heeftmen  uitgevonden  het  kruidt  Britannica  genaamt,  (in 
't  Nederduitfch  31Datm;ibbeC )  het  welk  niet  alleen  dienftig 
is  voor  de  zenuwen,  en  d' ongemakken  van  den  mondt, 
maar  ook  tegens  allerlei  foort  van  flangen  ,  enz.  Doch  aaa 
wat  kant  van  het  ftrandt  deze  Bron  geweeft  zy,  daar  van 

geeft  hy  ganfch  geen  blyk:  namelyk,  omdat  zy  maar  al- leen, en  door  dit  merkteken  berucht  zynde,  geene  nadere 
aanwyzinge  van  plaatze  noodig  hadde.    En  zeker ,  de- 

zelve zou  zy  geheel  niet  noodig  hebben  ,  indien 'er  maar  in ouzea  tydt  eene  overig  was,  die,  200  fchadelyk  zynde, zoet 
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FOlSr  FOR 

toet  water  opgaf:  want  Bronnen  vindtmen  In  deze  landt- 
(treeic  zeer  weinig.  Dc  oudde  die  befaamt  is  ,  doch  vry 
wat  van  de  zee  af  legt,  is  (Dïöcbojn/  in  de  Grietenije  van 
iltiligeraöEd/  maar  gcrtopt, doordien  de  Kerk  daar  op  ge- 
bouwt  is,  zoo  dat  meu  van  de  fchadelykheit  van  het  wa- 

ter niet  kan  oordeelen.  Echter  is 't  meer  te  denken,  dat 
dezelve  niet  verre  zy  geweeft  van  de  Poll  op  deiVm, 
(Siaiio  /imifia)  daar  de  Legers  van  Cer-manicus  een-  en 
andermaal  zyn  byeen  gekomen.  Liffius  fchynt  dezelve  te 
(lellen  heel  in  Wefiwaldingerlandt ^  by  het  Moeras  de  %ZtX' 
tnUflC/  om  de  menigte  van  Lepelbladen  die  daar  walfcn ; 
waar  van  daan  hy  meent  dat  dit  Moeras  den  naam  heeft 
gehadt  niet  van  Burtange  ,  maar  van  Bretane.,  en  dat  men 
daarom  moet  leezen  het  kruidt  Bretamca  ,  niet  Brhan- 
ttka.  Maar  hoe  weinig  grondt  hier  toe  is  ,  v/eeten 
zy  beft  die  daar  omtrent  woonen:  en  kan  men  zulks  ee- 
nigzins  afneemen  uit  het  geene  wy  hier  boven,  op  het 
v/ooié^X-Amftbaren  {Amf.barit)  gezegt  hebben.  Behalven  dat 
men  hier  omtrent  nergens  blyk  vindt  van  eenige  fchadelyke 
Bron:  en  het  kruidt  dat  fcheürbot  geneert  vindtmen  over- 

al overvloedig.  Dat  de  moerige  wateren  ongezondt  zyn 
te  drinken  ,  ondervindt  yder  tot  zyn  ongemak  :  maar 
wat  raakt  zulks  de  Bron  en  het  Bronwater?  Ik  zoude  dan 
wel  gclooven  dat  deze  Bron,  daar  van  gewaagt, 
(zoo  dezelve  niet  geftopt  is)  omdat  ze  aan  den  zeekant 
was,  of  door  zanden  van  de  zee  overftelpt,  of  in  de  diep- 

te van  den  niewen  zecbpezem  verdronken  is. 

FOREEST.  ('T  HUYS  TE)  Oudtydts  plag For^^T? 
'T  HUYS  TE  OOSTERWYK  genaamt  te  worden, 
heeft  onder  Kermerïaxdt  gelegen,  omtrent  Bc-wriu)-^, dicht 
by  het  huis  te  Meerejlein  ,  en  den  weg  van  Haarlem  naar 
Alkmaar.  D' Edelen  van  Foreefi  voerden  hunnen  naam 
naar  dit  huis  van  hun  verblyf;  doch 't  is  in  den  oorlog  tuflchen 
Spayijen  en  den  Siaat  vervvoeft.  De  wooninge  die 'er  nu 
gezien  wordt  heeft  Nicolaas  Chys  i Amjlcldam in  de  voor- 

lede ccuwe ,  van  Juffr.  Maria  van  Dnvclande  gekocht :  het 
was  de  gemelde  Juffr.  aangeërft  van  hare  moeder  ,  Juffr. 

Magdalena  van  Forceft^  ccnige  dochter  van  "Jan  van  Foreefi. F  O  RE  EST,  een  adelyk  Gedacht  in  Hollandt  geweeft. 
D'eerfte  van  dien  naam, in  de  geflachtlyft  te  vinden,  vi'as 
Herpert  vaK  Foreefi ,  Ridder,  van  hem  wordt  gewaagt  op 
't  jaar  1096.  en  hy  gcftclt  als  een  der  eerften  op  een  tour- 
noy  van  ijo  Ridderen  ;  op  't  jaar  nu  vindtmen  Sdiart 
van  Foreefi  ,  Ridder  ;  Arend  van  Foreefi  is  gevvccft  Cano- 
nik  van  S.  Jans  Capittel  te  Utrecht onder  't  Bisdom  van 
Johan  van  i>irik  ;  li^tllem  van  Foreefi.,  Ridder,  Heer  van 
Foreefi  en  Middelburg.^  heeft  by  opcne  brieven  van  het  ̂ ar 
1278.  zyne  goederen,  by  erfmakinge,  verdeelt  onder  zyne 
drie  zooncn,  herpert.  Jan.,  en  Nicalaas  van  Foreefi.  Heer 
Willem  van  Foreefi.,  Ridder,  is  Schepen  van  Delft  geweeft 
in  dejaaren  1419.  14ZO.  1423.  1424.  Bailjuuw  van  G>fr7'//V# 

en  't  landt  van  Patten  I45'8.  'jan  van  Foreefi  is  geweeft 
Burgemeefter  \-iw  Haarlem  in 't  jaar  1469,  1472,  1475", 
147Ó,  14^0,  1481,  1485-,  1487,  I49f.  Behalven  de  Hee- 
ren  uit  dit  Gellacht ,  die  aanzienlyke  polityke  Ampten 

bedient  hebben  in  den  Staat,  zyn 'er  verfcheiden  geleerde 
Mannen  uit  voortgekomen  ;  inzonderheit  in  de  Genees- 

kunde. Onder  hen  vinden  Diderik.,ioorv  van  Jakob  van 
Foreefi.,  geworden  Medicus  van  den  Koning  van  Polen, en 
Billchop  van  Vilna;  Dr.  Petrus  van  Foreefi.,  zoon  van  jor- 
daan vermaardt  Geneesheer  tt  Dordrecht  in  'tjaar  I5'20, 
en  aldaar  overleden  i5'43-  Dr.  Petrus.,  zoon  van  den  ge- 
melden  Petrus  van  Foreefi  ,  zeer  beroemt  Geneesheer  te 
Delft.,  eerfte  Profcflbr  in  die  Wetenfchap  in  de  opgerechte 
Akademie  te  Leiden.,  die  zich  noch  verder  bekent  gemaakt 
heeft  door  zyne  Geneeskundige  fchriften ,  onder  den 
naam  van  Petri  Forefii  opera  uitgegeeven;  overleedt  te  Alk- 

maar i5'97,  oudt  75"  jaaren  ;  zyn  broeder  was  gemelde 
Diderik,  Am  des  Konings  van  Polen  ;  Jakob  van  Foreefi, 
Medicinx  Doétor  te  Alkmaar ,  ook  een  broeder  van  Diderik 
en  Petrus;  dan  noch  een  hvoeètt^Jan  van  Foreefi  ,  Medi- 

cina; Doéfor  en  daar  na  Schout  van  Alkmaar  ,  alle  vier 
ioons  van  den  voorgedachten  Mr.  Petrus  van  Foreefi, 
Geneesheer  te  Dordrecht;  wiens  zoons  zoon,Mr.  Jordaan 
van  Foreefi,  Medecinx  Do£lor  te  Zirikzee  is  geweeft. 

FORÈSTENSIS  PAGUS.  Het  quartier  van  de  IF'ol- 
den,  gemeenlyk  de  Zevenwolden :  dit  maakt  uit  het  derde 
gedeelte  van  Frieslandt ,  het  welk  tuflchen  de  ondiepten 
van  éenVliefiroom  en  de  Lauwers  legt,  niet  zoo  zeer  in  uit- 
geftrektheit,  als  in  magt  niet  op  mogende  tegens  de  twee 
andere  Quartieren ,  van  wegen  den  fchraalen  en  ftechten 
grondt.  Van  den  Noordtkant  paalt  het  aan  Oofiergoo  ,  en 
f^redewaldt ,  het  welk  hoort  onder  het  Frieslandt  over  de 
Lauwers.  Van  den  Ooftkant  grcnft  het  aan  Drenth  ;  van 
het  Zuiden  aan  Over\J]el,  en  aan  het  Vliemeer  ,  die  nu  de 
ïeeboezem  (Zuiderzee)  is.  Van  den  Weftkant  aan  Wefler- 
goo;  daar  onder  behooren  tien  Grietenijen  en  het  eenige 
fteedjen  Sloten.  Gelyk  men  nu  niet  vindt  dat  het  uitdruk- 
kelyk  begrepen  is  in  eenige  giften  der  Keizers ;  alzoo  heeft 
ook  niemant  van  diegeenen,diemet/T;Vj'/<ïWï  zyn  begiftigt 
geweeft  ,  het  zelve  aangetaft  voor  Guido  van  Henegouwen , 
jBiflchop  van  Utrecht.,  die  zich  ook  het  Territoir-recht  over 

FOR  3i5> 
deze  Vriefcke  Wolden  aangematigt  heeft ;  als  of  het  ïelve  was 
verknocht  met  het  V/oudtgebiedt,het  welk  de  Keizer,  Ütto 
deGroote ,  in  den  jaarc  943.  en  Henrik  de  II.  in  den  jaare  1006. 
ook  aan  den  Herder  van  de  Kerke  C Utrecht,  over  de  deur- 
gaande  Bolfchaadjcn  va.n  Fulnahoa  cn  Drenthe ,  toegeftaan 
hebben:  maar  dit  zyn  onderneemingen  van  de  veertiende 
eeuwe.  Chrifiianus  Schotanus  getuigt,  dat  dit  gedeelte  van 
Frieslandt  in  d'Oude  Gedenkfchriften  dikwyis  de  Zeven- 
Bofichen  {VlI-Saltus)  genoemt  wordt;  de  latere  Schryvcrs 
hebben  't  mceft  het  (foudtlandt  genaamt ;  in  de  landtstaale hedendaags  de  ScÜCIl  JDolöeil. 
FORSCHATE:  iiedendaags  ©002fcï)0ten ;  twee  uurcn 

gaans  van  ̂ sGravenbage  naar  den  Rhyn  toe: men  vindt  daar 
gewag  van  in  den  Blaffert  van  de  goederen  vviwUtrecht: 
insgelyks  in  eenen  Giftbrief  van  Florentius  denV.  Grave  vaa 
Hollandt,  van  den  jaare  12S1.  en  by  Melis  Stoke  dikwyis: 
Het  is  weleer  een  Heerlykheit  geweeft  van  een  Geflachte 
van  dien  zelfden  naam. 
FORTEMAN.  (FEYO)  Een  Fr;V/J^  Edelman,  d^oox  Winfem. 

zyne  dappere  daaden,  in  Schotlandt  en  anderwegen  ver-  Fr.  tyr. 
richt,  de  Glorie  zyns  Vaderlandts  genoemt.  Hy /"'•  72- 
heeft  ten  tyde  van  Karei  de  Groote,  Koning  van  Vrankryk  ̂ 4-  1^7- 

en  A'e/ZÉ-rjgcleeft;  kreeg  in  den  veldtllag  der  Vriezen  tegen  Sci70ian. Fr.  Kr. 
fol.  99. 

de  Deenen  dertien  wonden,  daar  hy  ook  van  ftorf,  na 
eene  meenigte  der  vyanden  verllagen  te  hebben.  De  Vric^ 
zen  waren  zeer  droevig  over  zyne  doodt.  Uit  zyn  gellagt 
zyn  voortreftelyke  Helden  voortgekomen  ,  tot  dat  het 
met  Tjepke  Forteman  is  uitgeftorven  ,  in  't  jaar  1096.  die, 
naar  het  zoo  genaamde  H.  Landt,  met  meer  anderen,  ten 

oorlog  getrokken  tegens  d' ongelovigen,  voor  A'/V.f^  ge- fneuvelt  is. 
F  O  RTRAPA.    Men  ziet  uit  een  Giftbrief  van  Carolus  ̂ ^''"Z 

Simplex,  Koning  van  Vrankryk,  van  den  jaare  913  dat  het 
recht  der  Kerke  van  Egmondt  zich  niet   alleen  uitge-  Gfw. 
ftrekt  heeft  van  Kinheim  tot  aan  den  y?/iy»,maar  ook  noch 

een  weinig  verder,  en  zulks  onder  den  naam  van  't Graaf-  ̂ V'''  "* 
fcha^  li'efifling ,  gelyk  zulks  nader  blykt  uit  den  Giftbrief  ^ Keher  Henrik  den  IV.  gegeeven  den  eerften  May,  ia 
den  jaare  10Ó4.  en  dat  de  grenzen  van  dit  Graaffchap 
zich  uitgeftrekt  hebben  van  den  Rhyn  tot  aan  F  O  R- 
TRAPA,  en  tot  aan  de  landtftreek  van  Suihadesga, 
daar  naaft  tegen  over  ,  die  ik  zoude  gelooven  ̂ iitijCC- 
iBeCC  te  zyn,  omdat  Koning  Karei  den  zeiven  naam  daar 
aan  geeft,  die  Keizer  Arnulfies , in  zynen Giftbrief  van  den 
jaare  889.  geeft  aan  de  geheele  landtftreek  die  van  den 
Rhyn  tot  aan  de  Maas  loopt.  Dewyl  nu  deze  byna  net  zoo 
verre  boven  den  Rhyn  legt  als  ©OOJÖurg/zynde  een  zeer  be- 

roemde plaats  eer  het  Slot ,  beneden  aan  dien  ftroom ,  van  de 
Noormannen vern\e\t  was, heeft  hetmy  altydt  toegefchenen , 
dat  de  zelfde  plaats  in  den  Giftbrief  vanCarolus  Simplex  ge- 
meent  wierd,  en  dat 'er  FORTRANA,  niet  FOR- 
TRAPA,gefchreven  is  geweeft:  want  nergens  begaan  de 
affchryvers  ligter  eenen  misflag  in ,  dan  dat  zy  voor  de  Lom- 
bardifche  N  fchryvcn  een  Latynfche  P ,  en  wederom  voor 
dep  ecnn;  dewyl  die  Lombardifche  letters  in  gedaante 
weinig  verfcheelen,  dan  alleen  dat  dc  p  wat  wyder  is,  de 
n  wat  nauwer.  Nu  hebben  wy  meer  dan  eens  aangewe- 

zen, en  zal  zulks  in  het  vervolg  nader  bewys  krygen,  dat 

FORUM  ADRIANI /^oor/^»/-^  's:  ̂ oo  dat  wy  nu  einde-  - 
lyk  voor  vaft  ftellen  de  benaminge  van  FORTRAN  A, 
die,  hoewel  bedorven,  niet  anders  wil  zeggen,  als  FO- 

RUM ADRIANI. 
FORUM  ADRIANI.  Deze  naam  wordt  in  het  Reis- 

boek vzn  Antoninus  gevonden;  omtrent  het  jaar  162.  aan 
het  ryk  gekomen:  het  word  voor  Voorburg,  een  der  oudlte 
Dorpen  in.  Hollandt ,  gehouden. 
FORUM  ADRIANI:  het  Merktvlek,  of  Gerechtshof 

van  Adrianus.  Van  dit  Forum  Adriani  gewaagt  alleen  de  ;vor. 
Reiskaart,  als  leggende  aan  den  zeekant  ,  tuflchen  den  Gr/;». 
Rhyn  en  de  Waal,  vier  uuren  van  Leiden  {Lugdunum) :  ir.fer. 
immers  zoo  als  de  plaatfnyder  het  uitgedrukt  heeft  ,  doch  Tom.  tv 
zonder  twyfel  verkeerdelyk.  Dewyl  uit  het  geen  hier  bo-  foL  66i 
ven  op  ELINUM  gezegt  is,  blykt  ,  dat  men  in  Voorburg 
kentekenen  vindt,  z,oo  van  den  naam,  als  van  de  plaats, 
daar  doch  dit  Voorburg  niet  meer  dan  ruim  twee  uuren 

gaans  van  Leiden  af  legt :  behalven  dat  de  overige  tuflchen- 
ruimte  niet  toelaat  dat  hier  XI L  M.  P.  dat  is,  vier  uuren 

gaans  ,  of  drie  gemeene  Duitfche  mylen  gcftelt  worden. 
Ook  is  deMylpaal ,  dicht  by  het  gemeene  gat  van  de  Maas 
en  de  IVaal  gevonden,  geen  XII.  M.  P.  van  Voorburg  af. 
Daar  Petrus  Scriverius  ,  een  man  van  een  zeer  fchrander 

verftant,  op  ontdekt  heeft  ,  dat 'er  gewag  gemaakt  wordt van  dit  FORUM,  ons  dien  vertoonende  in  die  geftalte 
en  met  dat  opfchrift ,  als  hy  in  zynen  tydt  gezien  wierd 
op  de  Hofftede  van  den  Heere  Perfyn  ,  niet  verre  van 

den  Haag ,  en  dien  wy  hier  voor  't  ooge  brengen.  \'er- 
der  legt  de  zelve  Scriverius  de  zeven  laatfte  enkele  lette- 

ren aldus  uit;  A.  MUNICIPiO.  AD.  FORUM 
CONSTITUTA.  MILLIA.  PASSUUM.  XII.  dat  is, 
Twaaf  duizent  fchreeden  (drie  gemeene  Duitfche  mylen) 
zyn 'er  van  de  Stadt  af  tot  aan  het  Merktvlek.  Wat  het 
FORUM  belangt,  dat  is  iii  der  waarheit  al  fchrander  be- 

dacht.; 



Tneitus 
éunal. 
Lik  XI. catt.ic, 
Uton. 

hifl.lib. 60. 

Bat  lil. 
jol.  114, 

I/lem Leeuw, 
ihid. 

ÏJot. Germ. 
Jhf.P.l 
fol.  47. 

Jdem 
Alting 

Part.  I. 
fol.  67. 

jinn.W 
cap.  8. In  clau 
die. 

510  F  O  R   F  O  S 
dacht;  doch  ik  ïou  liever  dc  verklariiigc  dus  flcllcn:  AD 

M  U  N  1 C  l  F  I  U  M.  A.  F  ÜRÜ,  eii/..  va»  ha  MerktvU-k 
tot  M»  JiStadt^  of  midbhien  AD  M  O  S  A  M.  A.  I-  ORO. 
C.  M.  F.  XII.  dat  is;  van  bet  Ah-rktvh-k  tot  aan  de  Maas 
Z\>t  twaalf  dultemt  fchreedcn  :  waiit  nicn  ver/.ekert  dat 
deze  Mylpaal  ccrll  gellclt  ,  en  naderhant  opgedolven  en 

gevonden  is  by  deStadt  (zoo'cr  maar  een  gewcelt  is)  daar 
nu  ter  tydc  het  Dorp  J|t)onftCC  is,  niet  verre  van  dc  Maas: 

niet  by  het  FORUM  HADRIANI,  dat  vry  veel  beroem- 
der was,  too  dat  het  gcvocglyker  fchynt  te  zyn  dc  mylen 

daar  van  daan  te  tellen.  Zoo  men  nu  Helt  de  Stadt,  of  dc 
Maas.,  twaalf  duiient  fchreedcn  van  het  Mcrktvlck  (FO- 
RUiM)  af  tc  lyn;  is  dit  FüR  U  M  volkomentlyk  SD00?= 
burfl/  het  welk  maar  zeven  duizent  fchreedcn  van  Leide» 
legt.  Nu  heeft  deze  misdag  zeer  licht  konnen  ontllaan , 
dat  uit  dc  perkamenten,  die  door  het  Qof  duiltcr  waren, 
dc  V  in  een  X  verandert  wierd ;  die,  van  den  kaartfnyder 

in  de  plaat  begaan  ,  ligtclyk  gemerkt  wordt  ;  zoo  dat 
*er  niet  aan  te  twyfeien  is,  of  op  het  perkament  heeft  vii. 
duizcnt  fchreedcn,  maar  niet  x  1 1.  geltaan.  Wat  nu  verder 
dit  FORU  jM  HADRIANI  betreft,  hebben  wy  hier  bo- 

ven op  ELINUM  en  op  FORTRAPA  verklaart. 

FOSSA  CORBULONIS,  de  Graft  Grift  van  Domi- 
t'tiis  Corbulo ;  een  Romein  en  dapper  Krygsoverlle  onder  de 
Romeine».  Hy  quam  na  de  doodt  van  Sauquinins.,  als  Stadt- 
houder  aan  den  Neder-Rhy»  ,  in  zyne  plaatze.  Om  zyn 
volk  niet  ledig  te  laaten, heeft  hy  omtrent  het  47ftejaar  na 
Chrillus  geboorte  ecne  Graft  doen  delven  ,  tuffchen  Khyn 
en  Maas,  om  den  Rhyn  te  verleiden  ,  hebbende  de  lengte 
van  43CCO  treeden,  anders  170  Stadiën  ,  volgens  Nicaus. 
Waar  in  wel  tulFchen  Tacitus  en  Dio  Niacus  zeggen  ee- 
nig  verfchil  van  grootte  of  lengte  is,  doch  van  geen  groot 
belang.  Het  graaven  van  de  Vaart  is  val1;  en  zeker;  maar 
welke,  en  waar  ze  legt,  of  is,  is  zeer  duifter  en  daar  zyn 
vcrfcheide  gevoelens  van:  Ecnige,  dat  de  Fojfa  Corbtdonis 
de  Graft  zoude  zyn  ,  welke,  van  den  üuden  Rhyn  af,  door 
Tj/elfleiM  voQTby  Ter  Goude,  cn  zoo  voort  uitwaarts  naar 
ócMaas  liep  ;  andere,  dat  ze  dcL<?X' zoude  zyn,  die  den  Rhyn 
100  afgetapt  cn  afgelekt  zou  hebben,  dat  d'oude  Rhyn- 
jlroorn  (al  mede  daar  door)  verflymt  en  verftopt  zoude 
zyn  zan  h  Ma/legat,  by  Katwyk  aan  zee,  h\x\r.Q\\  Leiden : 
ook  zyn 'er  die 'er  de  Rotte  door  verftaan.  Uit  de  woor- 

den van  Tacitus.,  w^elke  aldus  luiden;  Inter  MOS  AM 
R  HE  NU M  tria  Isf  viginti  millium  fpaiio  ,  fojfam  produxit  ̂  
qua  inceria  Oceani  vetarentur ;  dat  is ;  „  Hy  heeft  tuflchen 
„  MAAS  en  RHYN  eene  Graft  getrokken,  drie-en- 

„  twintig  mylen  lang,  om  daar  door  d'onzekerheit  des „  Oceaans  te  beletten.  Welke  lengte  van  zoo  veele  my- 
len zeven  uuren  en  een  twaalfde  deel  uitmakende  (zegt 

ó'.  van  Leeuwen)  met  de  juifte  tuffchenftant  van  Leiden  tot 
Maaslandtfluis  overeen  komt:  Hy  voegt 'er  by  ,  dat  noch 
tegenwoordig  omtrent  Maaslandtjlttis  den  boezem,  daar  de 
uit  wateringe  plag  te  wezen,  kan  gezien  worden,  en  met 
den  naam  van  de  groote  Vliet  gcnoemt  wordt.  Dat  het 
de  Lek  niet  kan  zyn,  gelyk  A.  Junius^  Abr,  Ortelius.,tn  J. 

y.  Pontanus  vf'iWcn,  fchynt,  behalven  meer  andere  rede- 
nen, genoeg  daar  uit  te  blyken,  dat  die  rivier  te  verre  van 

de  zee  legt;  dat  daarenboven  de  geftelde  tuffchenftant,  of 
lengte  van  Tacitus  en  met  die  van  de  Lek  niet  over 
een  komt.  Fh.  Cluverius  is  ook  van  de  zelve  meeninge: 
de  gedachten  van  zommige  anderen,  en  hunne  redenerin- 

gen daar  over,  vindtmen  ook  by  van  Leeuwen  ter  aange- 
weze  plaatze.  Men  zie'er  mede  over  na,  Delfs  befihryvm- 
gc  van  den  Heere  van  Bleiswyk.  M.  Alting  wyft  ze  al  me- 

de zoo  in  zyne  Kaart  en  zyn  boek  aan  ;  zie  boven  op 
CORBULONIS  FOSSA. 

FOSSA  DRUSIANA,  of  ie  Faart  van  Drufus-  %\q 
op  YSSEL. 
FOSSA  DRUSIANA;  de  Grift  van  Drufus.  De  Rhyn, 

die  eerft  twee  takken  hadde  ,  en  van  het  begin  van  het 
Batawerlandt,  tot  dat  ze  in  zee  ftort,  door  de  ̂ W/  alleen 
en  door  de  kil ,  die  den  naam  van  Rhyn  behoudt,  verdeelt 
was, heeft  door  het  befticr  van £>r//y/«, omtrent  twaalf  jaa- 
ren  voor  de  geboorte  des  Heilants,  met  drie  gaten  begin- 

nen in  zee  te  loopen.  Want  men  heeft  een  Grift  uit  den 
Rhyn  gegraaven  ,  drie  gcmeene  Duitfche  mylen  en  een 
vierde  beneden  de  eerfte  fcheiding ,  recht  tegens  ovei  Cajira 
Herkulis  (daar  boven  van  gewaagt  is)  daar  dc  landen  wat 
laag  zyn,  tot  aandeiSW(nu  den  Tjfel)  een  rivier  afko- 

mende uit  het  landt  der  Broekteren  ,  ter  lengte  van  drie 
gemeene  Duitfche  mylen  min  een  vierde.  Én  dewyl  de 
kil  van  de  Saai  te  nauw  was  om  de  afgeleide  wateren  van 
Óen  Rhyn  te  verzwelgen ;  heeft  men  dezelve  met  ongemee- 
ncn  grooten  arbeidt  veel  brecder  en  dieper  moeten  uitgraa- 
ven :  en  opdat  de  Broekterfihe  l/echt  daar  mede  ook  zoude 
kunnen  afftroomen  ,  heeft  men  deeze  kil  ook  derwaarts 
moeten  leiden,  tot  dat  zy  zich  over  de  zeer  laage  vlakten 
wydt  en  zydt  heeft  kunnen  uitzetten.  Tacitus  heeft  deeze 
geheele  Gr;//f,naar  den  aanlegger , de /^ra/;^2«?;?yf^egenocmt. 

_  i^Ktf/o»;«/ noemtze  in  het  meervoudt  Drujiaanfche  Griften., 
onderfcheidende  milTchien  het  bovenfte  en  benedcnfte  ge- 

FOS  FOU 

deelte,door  den  vaftcn  grondt  gegraaven,  van  het  middelfle  • 
gedeelte,  cn  ver  het  grootfte,  cn  gemeen  zynde  met  d'ou- de kil  van  de  Saai:  ja  zelfs  Tacitus  heeft  niet  gefchroomt  xil.iij 
haar  den  naam  van  Griften  te  geeven.  Langs  deze  Grift  nu  caf. 
hebben  in  't  vervolg  niet  alleen  Drufus,  maar  alle  de  Ro' wf;»/t/)f  VeldthcerenenOverften,die  na  hem  gevolgt  zyn, 
hunne  legers  van  dan  Rhyn  op  de  Meerennen  iii  de  Nuordt- 
zce  gebragt,als  zy  de  Vriezen.,  Chauchen,  en  verdere  afge- 

legene volken  wilden  beoorlogen.  Het  fchynt  dat  zy  déze       j  • 
Grift,  als  uit  den  Rhyn,  hoewel  naar  eenen  anderen  kant 
toe,  geleidt, ( immers  dat  bovenfte  gedeelte  van  de  niewe 
Grift,  daar  te  vooren  geen  rivier  was)  den  naam  van  |15a« 
\uaal/  als  of  men  zeidc  tVuceDe  of  ̂ cï)terUJaal  /  gcgeeven  Hifi. 
hebben  :    welke  benaaming  Tacitus  ook  gebruikt ,  gewag  Lib, 
makende  van  de  rivier  NABALIA:  doch  het  voorfte  en 
middel fte  gedeelte  heeft  den  ouden  naam  vandeJWtotzoo 
verre  behouden,  dat  het  beide  de  andere  deelen,  zoo  wel  | 
het  bovenfte  ,  als  het  benedcnfte,  de  zelfde  benaaminge 
heeft  overgezet ;  cn  dat  de  geheele  ftroom  van  den  Rhy»y 
tot  aan  de  Vecht  en  het  Meer  toe,  de  Saai  genaamt  is,  en 
nu  noch  A^T£el,  dat  is,  het  Saaiwater  geheeten  wordt,  g,;.^ 
Maar  dewyl  onze  Cluverius  dit  alles  zeer  krachtig  en  vol-  ̂ «„V 
komentlyk  heeft  verhandelt,  zende  ik  den  lezer  naar  hem  Lib.l. 
toe; dien  echter  te  vooren  waarfchouwende,dat  hyd'aan-  ca}),  i, 
tekening  van  Ptolemaus  aangaande  den  Vechtjlroom  (Vi- 
drus )cn  zynen  mondt  naar  dc  Noordtzee, niet  ligtvaerdig 
in  den  windt  fia  ,  en  zich  niet  laat  om  den  tuin  leiden  1 
door  d'uitbreidingc  van  Cluverius  hier  over  ,  die  maar  al 
te  ontrouw  en  vol  misflagen  is,  gelyk  ik  te  zyner  plaatze zal  aanwyzen. 

FOSSA  OTTONIANA,  de  Grift  of  Graft  x in 
Otto,  Roomfch  Keizer,  die  hy  omtrent  het  jaar  980  heeft 
doen  graaven,  van  de  Duitjehen  HOTSONDT  geheten, 
nu  de  HONDT;  zie  op  HOTSONDT. 
FOSSA  OTTONIANA.  Julius  C.efar  fchryft,  dat  de  Altin~ 

Schelde  zyncn  uitloop  gehadt  heeft  in  de  Maas;  en  Ptole-  Not.' rrneus  zcgt,  dat  de  zelve  onder  den  naam  van  de  Maas  uit-  Germ 
geloopen  heeft  in  de  Noordtzee,  ter  plaatze  daar  noch  de  M-P- 
oude  Haven  is  by  Sluis  in  Vlaanderen.    Ook  verzekeren  55 
ons  de  oude  Wetten  der  Vriezen,  dat  omtrent  de  zelve 
plaats  het  Gat  van  de  Schelde  is  geweeft  ten  tyde  van  Karei 
den  Grooten.  Doch  dat  de  zaaken  zich  tegenwoordig  heel  an- 

ders vertoonen, zulks  verhaalen  de  Jaarboeken  van  Vlaan- 
deren dat  gekomen  is  door  toedoen  van  Keizer  Otto  den 

Grooten,  die  in  het  jaar  949.  een  zeer  groote  Grift  heeft 
laaten  graaven  ,  van  de  Schelde  tot  aan  de  Noordtzee  , 
tulfchen  het  landt  van  Cadfandt  en  Walcheren:  waar  door 
de  xiude  kil  ,  nadat  het  water  zich  over  de  laage  lan- 

den wyder  verfpreidt  hadde ,  allengskens  vol  flyk  ea 
modder  geworden,  en  in  landt  verandert  is;  welk  landt, 
als  leggende  binnen  de  Schelde,  die  vervolgens  door  de 
Grift  zyne  uitwatering  had  ,  de  Vlamingen  zich  als  eigea 
aangematigt  hebben.    Alhoewel  al  de  grondt  Ooftwaarts 
aan  altydt  de  Taxanders  toegekomen  heeft,  of  aan  het  uit- 
terde  Friefche  Zeelandt ,  het  welk  in  de  landtstaale 
gcnoemt  is,  behoort  heeft.    De  Zeeuwen  noemen  deeze 
Grift,  die  al  lang  een  groot  Zeegat  geworden  is,  de  IVef- 
ter-Schelde,  nu  gemecnlyk  den  Hondt,  van  het  geluidt  dat 
de  baaren,  even  als  een  knorrende  hondt,  maaken.  Maar  • 
ik  zou  liever  gelooven,  dat  het  woordt  OTTONIANA 
(dat  is  Ottofchc)  by  de  Zeeuwen  HOTTONIANA,  ver- 
baftert  cn  verkort  zynde,  HONDT  is  geworden. 
FOSSATUM  VETUS.  De  oude  Gr;/^;  dit  is  een  Ji^w 

vaart  of  grift  geweeft ,  die  de  Hunfingers  tegens  de  Five-  ibid. 
lingers  Zeiden  dat  hunne  grcnsfcheiding  was;  't  welk  de 
andere  ontkenden :  waar  uit  een  zeer  oude  tweedragt  ge- 

rezen is.  Doch  de  eerfte,  in  het  jaar  1232.  in  een  veldt- 
flag  overwinnaars  zynde  ,  hebben  haar  ,  terwyl  ze  met 
modder  was  gevult  ,  weer  opgegraaven,  en  tot  aan  de  zee 
toe  voortgetrokken , opdat  zy  voor  altydt  ecne  grcnsfchei- 

ding zoude  zyn ;  gelyk  Emo  verhaalt.  Hedendaags  wordt 
zy  nergens  meer  gevonden. 
FOSTA,  eene  Afgodinne  der  Oude  Friezen,  of  by  an- 

deren een  Afgodt:  zynen  Tempel  op  Amelandt,  cn  de  be- 
tekeninge  van  het  woordt,  zie  op  AMELANDT. 
FOSVERT,  of  FOSW E RT  ,  is  een  voornaam  Wtnfetm 

Kloofter  in  de  Vriefche  Grietenije  Ferwerderadeel ,  ondei  befchr. 

het  quartier  Oojlergoo,  geweeft.    Het  zou  dien  naam  naar  vanlr. 
den  afgodt  of  d' afgodinne bekomen  hebben;  zie  AME- 

LANDT: het  wierd  naderhant  een  Kloofter  der  Bene- 

didynen:  hoe  die  Klaar  kamp  de  Kerk  en't  Kloofter  Fof-  idem 
vert  in  brandt  ftaken;  zie  op  Klaarkamp.   Zommigen  heb-  ibid. 
ben  Fofvert  voor  een  Eilandt  genomen;  doch  't  is  misver- 83. 
ftandt. 
FOUDGUM,  een  der  achtien  Dorpen  van  de  Vriefche  Winfem, 

Grietenije  IVefl-Dongerdeel,  (^Oofl-Dongerdeel  heeft 'er  noch  befchr. 

dertien  andere)  onder  't  quartier  Ooflergoo.    Het  Dorp  '"'f*^'': heeft  in  de  Nederlandtfche  Oorlogen  tegen  Spanjcn  zeer 

veel  geleden: ook  door  den  Watervloedt  van  't  jaar  ifjo. 
zeer  groote  fchade  gehadt ;  evenwel  noch  zoo  veel  niet, 
als  wel  de  Dorpen  in  Oófi-Dongerdeel;  gelyk  ook  op  de 
zelve  wyze  ia  den  zwaaien  inbreuk  van  dea  Kersnachts- 

vloedt. 
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vloedt,  van  't  jaar  1717.  waar  in  de  Grietenije  van  Oojl- 
dongerdcel  wel  het  mceüe  geleden  heeft,  en  het  Dorp  Auk- 
giiim,  of  Aanjnm,  een  der  13  dorpen  de2er_Grietenije, be- 
halven  onnoetnbaarc  fchade  aan  de  landerijen  en  goede- 

ren, alleen  5-3  pcrfoonen,  zoo  oude  als  jonge,  heeft  ver- 
loren, die  in  den  vloedt  zyn  vcrfmoort. 

FRANCI  POPULI  &  FRANCIA  REGIO.  De 
Franke  Folken,  en  het  Frankenlandt.  Ik  noeme  de  Frankex 
Volken,  omdat'er  verfcheide  onder  de  Over-Rhynfche 
zyn  geweeft,  die,  na  't  maaken  van  een  verbondt  tot  ver- 
deediging  hunner  vryheit,  onder  deezcn  naam  t' zamen- gefpannen  hebben.  Vooreerd  die  gecnen  ,  die  ïich  een 
weinig  boven  het  begin  van  het  Batawerlandt.,  langs  den 
ooiierlyken  arm  des  Rhyns.,  en  de  Noordtzee  uitllrekken, 
omtrent  d'  oevers  van  de  Saai  en  het  en  het  ürandt 
van  de  Noordtzee  tot  aan  de  Ehe  toe.  Die  derhalven 

geene  andere  zyn,  als  (behalven  de  Broekters,  die  nader- 
ïiandt  naar  den  Neiker  zyn  overgebragt)  de  Amjlvaren.,  de 
Chauchen,  de  Friezen.,  en  de  Cbamaven.  Vervolgens  toont 
de  Heer  Alting.,  dat  deze  volken  in  de  Reiskaart  der  Peu- 
tiKgers  aan  het  oolielyke  gat  van  den  R.h)n  en  de  Noordtzee 
aangewezen  worden  door  letteren, die  onder malkanderen 
verwart  en  vermengt  üaan ,  en  dat  eenige,  tullchen  de 
Ecms  en  het  ooltelyke  gat  van  den  Rhyn.,  geene  andere 
kunnen  zyn  dan  de  l/riezen yile.  daar  P H  R  E  S 1 1  genoemt 
worden.  Dat  deze  Fra-nken.,  door  de  gewoonte,  den  toe- 

naam, van  Salters  (Saili)  gekregen  hebben,  of  van  de  Saai, 
dat  is,  hunne  Vergaderplaats ,deA<ïrt/ der  t'zamenkomrte, 
die  zonder  twyfcl  by  de  eerlle  Grondtleggers  geweeft  is ; 
of  van  de  rivier  van  den  zeiven  naam,  die  Drufus,  om  de 
grenzen  des  Ryks  uit  te  breiden  en  te  verzeekeren ,  met 
eene  breedcr  en  dieper  uitgegrave  kil  in  den  Rhyn  heeft 
gebragt:  doch  geenzins  van  een  volk  der  Bondtgenooten, 
het  welk  men  tot  noch  toe  t' onrecht  heeft  gelooft  ,  dat 
het  dit  als  een  eigen  naam  hadde:  want  dc  naam  van  Sa- 
liers  is  een  enkel  byvoegzel,  waar  door  die  Frankeyi ,  die 
langs  d^Saal  en  de  Noordtzee  in  hunner  voorouders  woon- 

plaatzen woonen  ,  onderfcheiden  worden  van  anderen  , 
die,  als  weggezondene  Volkplanters,  zich  in  hooger  lan- 

den, naar  htt  Harizwaldt  en  den  Nekkerjiroont  aan,  dicht  by 
Chatic»  (dat  is  HcJ/èfi)  neêrgeflagen  hebben ;  en  die  daar- 

om Ci^a^/Oi^r/V;?,  of  duidelykev  Chattil^areK ,  als  of  men  zeidc 
Buuren  der  C^aw^-w,  genaamt  zyn  ;zoodat  deze  ganfch  geen 
gemeenfchap  hadden  met  het  volk  van  den  zeiven  naam 
dat  by  de  IFezcr  woonde,  het  welk  met  dit  verbondt  niet 
te  doen  hadde  :  maar  dat  de  Romeinen  van  de  woorden 
SSaureil  of  25uren/  Farii  en  BarH  gemaakt  hebben:  gelyk 
iulks  op  de  benaamingen  \a.n  Amjibarii,  Anfivarii,  als  of; 
men  zeide  «iEinO^Üaurni /  breeder  getoont  is.  Dat  Ammia-\ 
KUS  Marcellitius  deze  Attuarièn ,  Franken  noemt,  die  langs  j 
den  oever  van  den  ̂ ^^';z,tegens  ovtxFetera  {Santen)woo- 
nen  ;  daar  wy  boven  getoont  hebben  dat  Keizer  Julia- 

nus over  getrokken  is.  Dat  deze  zeer  aanzienlyke  en  mag- 
tige  volken  ongelyk  gefchiedt  ,  als  men  by  Marcellinus,  in 
plaats  van  ATTUARII,  wil  leezen  Anfvarii;  als  of  de 
cerfte  grondtleggers  van  dit  verbondt  der  Franken  hunnen 
toenaam  hadden  willen  ontleenen  van  de  <!2mb^bauren / 
(^Amfibarii)  zynde  een  elendig  volkje  ,  dat  voor  eenigen 
tydt  uit  geringe  overblyfzels  vveêr  herboren  is.  Dat  het 

uit  de  Reiskaart  der  Peutingers  hX'y'kt. ,  dat  de  Bondtgenoo- 
ten hunne  grenzen  in  het  kort  langs  den  Rhyn  tot  in  Hef- 

fenJandt.,  het  Hartzivaldt  ,en  tot  aan  den  Nekker  uitgebreid! 
hebben;  dewyl  in  de  zelve  Kaart  daar  omftreeks  met  zeer 
groote  letteren  geleezen  wordt  FRANCIA  ren  boven  aan 
BURCTURI  of  BRUCTERI:zoo  dat  de  geheele  landt- 
llreek,  die  weleer  de  Sigarnbers  en  Ubiers,  als  zy  over  den 
Rhyn  woonden  ,  bezeten  hadden  ,  en  daar  naderhant  de 
Tenders,  Ufipiers ,  en  andere  volken  gewoont  hebben ,  in 
dit  verbondt  der  Franken  getreeden  is :  of  zulks  door  oor- 

log, of  door  een  verdrag  gefchiedt  zy,  vindtmen  nergens 
uitdrukkelyk  ;  echter  wil  ik  liever  gillen  dat  het  door 
oorlog  is  gefchiedt:  dewyl  men  vindt  dat  deBroekters  hun- 

ne zitplaatzen  herwaarts  overgebragt  hebben  naar  die 
landtftreeke,daar  zy  de  oude  bewoonders  uitgedreven  had- 

den ;  dat  meer  is,  dewyl  naderhant  onder  de  Keizerlyke 
hulpbenden,  of  de  keurbenden  der  landtfchappen,  nergens 
meer  gewag  wordt  gemaakt  van  TenÜeren  enL/fij>iers,mzzT 
zeer  dikwyls  van  Franken  en  Saliers;  gelyk  ïulks  blykt  uit 
d' Aantekeningen  van  de  beide  Keizerryken ;  is  het  zeer 
waarfchynlyk  dat  deeze  volkeren  van  de  Franken  uitge- 
rooit  ,  of  uit  hunne  woonplaatzen  verdreven  zyn.  En 
dat  dc  Sigambers  van  dcnDichtev Claudianus  nergens  anders 
cm  onder  de  Franken  getelt  worden,  als  door  een'  poëti- 
fchen  zwier,  omdat  dc  Franken  nn  woonden  in  het  landt 
der  Sigamberen.  Hoewel  het  ook  gebruikelyk  fchynt  ge- 

weeft te  zyn  dat  de  Broekters,  die  zonder  twyfel  een  ge- 
deelte der  Franken  uitmaakten  ,  den  naam  droegen  van 

Sigar/ibers ,  omdat  zy  in  hun  landt  waren  komen  woo- 
nen. Anderszins  is  het  zoo  onwaar,  als  iet,  dat  de  rech- 

te en  eigentlyke^V^^ïj^ï^ÉTi  in  het  verbondt  der  Over-Rhyn- 
fche Franken  zouden  zyn  geweeft;  dewyl  het  overvloedig 

blykt  dat  dezelve,  onder  de  regeeringe  van  Augujliis.,  van 
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ïyncn  ftiefzoon  Tiberius,  in  het  Wingcweft  der  Romei>2en  suet  tm 
aan  deze  zyde  des  Rhyns  overgebragt  zyn.    Doch  dat  dc  y-^, 
Tnbanters  mede  Bondtgenooten  zyn  geweeft,  hoewel  zy  in  Tadtiit 
dc  kaart,  millchicn  om  hunne  geringhcit,  niet  vermeldt  An.  /ƒ. 

worden,  wil  ik  ligtelyk  geloovcn , eensdeels  om  de  plaat-  ca;-,  lö.' zen  daar  zy  toen  woonden,  andersdeels,  cn  wel  voorna-  xil. 
mentlyk,  om  de  vereeniging  van  dit  volk  met  dc  niewc  35l. 
Saliers.    Dit  nu  is  dc  waarachtigflc  oorfprong  der  Franken 
en  van  het  Over-Rhynfche die  hier  wat  an- 

ders van  verhaalen,  hoewel'er  zeer  veele  zyn,  fchildcren 
zich  zelfs  wat  mannetjes  aan  den  wandt,  en  vertellen  het 
volk  oudwyffe  droomcn.    Doch  aangaande  den  tydt,  dat 
dit  verbondt  gemaakt  is  ,   kan  ik  niet  zeckcrs  cn  voor 
waarheit  van  zeggen.  Het  is  wel  niet  onwaarfchynlyk  dat  de 
ftrcnge  overwinning  van  lUaximinus ,  die  een  zeer  wrcedt 
beelt  was,  op  de  Germanen,  en  van  den  anderen  kant  die  Capitol. 
der  Scythen  op  dè  Romeinen ,  die  met  het  omkomen  van  ̂   '^f' 
Decius  zelf  behaalt  is,  eensdeels  tot  dit  verbondt  ,  ander-  ''^'^ deels  tot  den  opftandt  van  meer  Barbaren  gelcgentheit  ge- 
geeven  heeft :  doch  dat  het  zelve  is  uitgeborftcn  door  de 
ongelukkige  regeeringe  van  Gallus.    Want  het  is  zeeker, 
dat  het  zelve  tot  zynen  ftandt  is  gebragt  als  Auhis  Pojlumus 
Landtvoogt  over  Gallièn ,  en  Vcldtheer  van  het  Over- 
Rhynfche  landt  was,  derwaarts  gezonden  zynde  van  Fak- 

\rianus,  nauwelyks  meer  dan  vyf  jaarcn  na  dc  nederlaag 
'  van  Decius.    VVant  Trebellius  Pollio  fchryft  dat  Pojlumus,  j„Gal~ 
niet  lange  daar  wavanGalliënus met  den  oorlog  aangcgrce-  iie„o. 
pen  zynde,  met  zyne /rö;^^;/?^^  ( FRANGICA  )  hulpben- 

den over  den  Rhyn  getrokken  is.    En  Aureïumus,  noch  Aurel. 
Overfte  zynde  van  de  zesde  Keurbende  in  Gallicn ,  heeft  vidordt 
duizendt  Franken,  die  nu  niet  alleen  door  Gallièn  omzwor-  C^fa- 
ven ,  maar  zelfs  ook  door  FFifpanièn  en  Africa  ,  by  Mcntz  Emrop. 

verflagen.  Maar  als  deze,  na  vyf  jaarcn  geheerfcht  te  heb-  •'-ï'* ben,  gedoodtwas;  hebben  zy,  onder  de  regeeringe  van 
Tacitus,  weer  onderftaan  over  de  Romeinfche  grenzen  deur 
te  breeken  :  ook  verfcheide  aanzienlyke,  fterke,  magtige, 
en  welvarende  fteden  over  den  Rhyn  bernagtigt  ,  en  zich 
byna  meefter  van  geheel  Galliën  gemaakt.    Ook  zyn  zy 
onder  de  korte  regeeringe  van  Florianus  niet  onder  de  Ro- 

meinfche gehoorzaamheit  gebleven.    Maar  Keizer  Probus 
heeft  hen  in  hunne  ontoegangkelyke  moeraflen  ter  néér 
gevelt,en  tot  over  den  Nekker  en  Elbe  (het  welk  de  grens- 

paalen waren  van  het  Over-Rhynfche  Frankenlandt)  ver- 
jaagt; een  zegepraal  op  hen  behaalt  hebbende  :  wien  zy, 

wéér  naar  hun  landt  gekeert  zynde,  niet  nagelaaten  heb- 
ben onderdanig  te  zyn.    Gelyk  dit  alles  verhaalt  wordt 

door  Fopifcus ,  ver  de  voortreftelykfte  onder  de  kleine 
Schryvers  van  de  GefchiedenifTen  der  Keizeren.    Zy  hier  n^n^ 
na  alle  ontzagh  en  eerbiedt  betoonende  voor  dc  hooge  xacito 
Romeinfche  heerfchappye  ,  hebben  zich  dikwyls  aan  allen  o-Prohti 
kanten  onder  de  hulpbenden  laaten  vinden:  alleen  dat  ze 
zich  al  te  yeel  vryheit  aanmatigden,  met  het  ontveiligen 
der  zee,  en  aan  deezen  kant  des  Rhyns  woonplaatzen  te 
neemen.    Zomtydts  zyn  zy  wederom  bedwongen,  en  ge- 
noodtzaakt  geweeft  naar  hun  eigen  landt  te  keeren,  door 
de  Keizers  Maximianus  ,Confiantius ,  Conjlantyn  den  Grooten , 
en  Conftans;  als  ook  door  Keizer  Julianus,  door  den  Vclt- 
heer  Jttius,  door  Koning  Theodoricus  ,  en  door  Belifarius 
Patricius  ;    gelyk  zulks  getuigen  Ammianus  Marccllinus^ 
Eutropius ,  CaJJiodorus  ,  en  de  Panegyrijlen :  daar  MarcelUnus 
bydoet  ,  dat  de  onderfcheiding  van  Saliers  en  Attuariersy 
door  eene  lange  gewoonte  ,  namelyk  van  tachtig  jaarea 
of  daar  omtrent,  als  Conjlantinus  de  II.  Keizer  was,  nu  al 
ftandt  gegrepen  hadde.  Doch  nadat  Athalaricus,  het  kindts- 

kindt  van  den  Koning  T'heodoricus,Galliën  lang  bezeten  hadde, en  Belifarius  van  Jujlinianus  den  I.  derwaarts  gezonden 
zynde,  den  vrede  weer  gegeeven  hadde  aan  Theodobertus ^ 
Kleinzoon  van  Chlodovicus ,  van  zynen  zoon  Diderich  ; 
hebben  de  Franken  in  het  vervolg  zich  beginnen  eene  vryc 
oppermagt  aan  te  matigen,  ontheft  van  alle  verbintenilfc 
aan  de  Romeinfche  heerfchappye:  zoo  dat  Theodobertus  ,  en 
die  neftens  hem  toen  het  bewindt  gehadt  hebben  onder  de 
Franken,  voor  de  eerfte  Koningen  moeten  gehouden  wor- 

den.  Want  die  is  eerft  recht  Koning  ,  die  geen  Koning 
heeft. 
FRANCISCO  Dl  MENDOZA,  Admirant  van /frw- 

gon;  zie  op  MENDOZA  (FRANCISCO  DE) 
FRANCISCO  (VALDEZ,  BALDEZ,  en  BAL« 

DEUS)  zie  op  VALDES  (FRANCISCO.) 
FRANCISCUS  GOMARUS,  Profclfor  in  de  Theo- 

logie te  Leiden,  zie  op  GOMARUS  (FRANCISCUS.) 
FRANCISCUS  JUNIUS,  ook  Theologix  Profeifor 

aldaar;  zie  op  JUNIUS  (FRANCISCUS.) 
FRANCISCUS  SCHORINKMAN,  Predikant  te 

Deventer;  zie  op  SCHORINKMAN  (FRANCISCUS.) 
FRANCISCUS,  of  FRANCOIS  DE  VALOIS, 

Hertog  van  Alen^on  ,  en  Anjou  ;  zie  op  F  RANCHO  IS 
DE  VALOIS. 
FRANCISCO,  of  FRANCOIS  VERDUGO; 

Goxv/eïnenx  van  Fr  ie  slandt  wegens  Spanjeft ;  zie  op  VER- 
DUGO (FRANCOIS.) 

Sf  FRANCK 
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rRANCK  VAN  BORSELE ,  of  BORSSELE  ,Stadts-  1 

voogdt  üf  (Jouvenicur  van  Z/n'X'Ctv:  hy  wicrd  door  den! 
Hertog  van  liurgunJic»  Ridder  gemaakt.  Was  van  't 
voornaam  adclyk  Gcllachtc  van  Burjelc.  Vrouwe  Jacoba, 
(iiaviiine  van  JLlLiu^L',  was  bovenmaten  op  hem  verlieft. 
Hoe  deze  Frumk  vun  Borfile  haar  trouwde  ,  en  v^'at  daar 
over  te  doen  viel ;  ïie  op  J  AC  O  BA,  (Jruvimc  van  Hol- 
Jiii/.ïf,  Zfeltiuii.' ,  tni. 
FRANCÜIS  DE  VALOIS,  Hertog  van  y^/^«p«  en 

ylnjoH,  broeder  van  Henrik  den  III.  Koning  van  Vrattkryk. 
Toen  de  Nederlamitfche  Provintiën ,  in  den  oorlog  tegen 
Spanic»,  ïich  ganfch  verlegen  en  in  eenen  zeer  Hechten  en 
gevaarlykcn  Ihiat  bevonden:  dat  ook  eenige  nydigc  Groo- 
ten  op  Prins  U'i/lem  va»  Or^mjc ,  buiten  weeten  vun  zom- 
niige  Provintiën,  den  Aartshertog  Matthias  van  üoflenryk 
ten  Gouverneur  Generaal  geroepen  hadden  ;  dat  deeze 
Vorlt,  zonder  eenige  by  zich  hebbende  rnagt  van  volk  in 

't  landt  gekomen,  zeer  weinig  verrichtte;  heeft  de  Her- 
tog van /^l/c-«co«,  naar  het  opperbevel  in  deze  landen  trach- 

tende, zyne  hulpe  aangeboden.  Hy  quam  ook  met  een 
goedt  getal  volk  op  de  grenzen,  en  deedt  écn  Spaanfchcn 
eenige  afbreuk  :  bragt  daar  door  zoo  veel  te  weege,  dat 
de  Stat^ff  hem  den  titel  van  Befchcrmcr  der  Nedcrlandtfche 
Vryheit  opdroegen  :  onder  cene  telle  qtielle  toezegginge, 
dat,  indien  zy  zich  ooit  geperlt  vonden  om  eenen  Vorft 
te  moeten  verkiezen  ,  zy  hem  voor  alle  andere  zouden 

verzoeken:  dit  gefchiedde  in  't  jaar  15-78.  Terllont  daar 
op  verzocht  hy  eenige  Steden  ter  verzekeringe  zyns  per- 
foons,  ook  tot  gemak  der  zieken  ,  gequetften,  enz.  De 
Staten  hadden  hem  geerne  Qucfnoy  ̂   La-^drechy.,  en  Beattvois 
overgegeeven ,  maar  de  ingezetenen  aldaar  begeerden  gee- 
ne  moedwillige  Franfche»  in  te  neemen  ,  als  die  alreeds 
ten  platten  lande,  met  pionderen  en  dartele  moedtwillig- 
heden  te  pleegen,  vry  wat  quaadt  huis  hadden  gehouden. 
Dit  weigeren  verdroot  hem  niet  weinig,  en  't  wierd  ook 
vry  euvel  van  hem  opgenomen.  Verder  verzocht  hy,  dat 
de  Staten  Generaal  twee  perfoonen  in  zynen  Raadt  wilden 
committeeren ,  en  daar  tegen  twee  der  zynen  in  hunnen 
Raadt  ontfangen:  doch  dat  wierd  beleefdelyk  afgeflagen. 
Nederlandt  llont  in  dien  tydt  als  eene  Jongkvrouw ,  tuf- 
fchen  verfcheide  Vryers ,  waar  van  ydcr  den  naaften  poogde 
te  zyn,  en  die  geenen  kans  zagen  om  de  anderen  geheel 
weg  te  ftooten,  poogden  echter  een  ftuk  van  haaren  rok 
te  fcheuren.  Koningin  Elizabeth  van  Engelandt  hadde 
geen  groot  behaagen  in  den  handel  der  Nederlanden  met 
den  Franfchen  Hertog:  waarfchoude  met  eenen  den  Staat, 
geenc  Steden  noch  FortreÜen  aan  hem  in  te  ruimen;  op 
dat  hy,  onder  den  dekmantel  van  te  willen  helpen,  zich 

geenen  meefter  mogte  maken.  D'uitkomfte  heeft  ge- 
leert  da;  de  argwaan  van  die  wyze  Vorftinne  niet  ydel  was. 
jilenfon.,  bemerkende  dat  de  Staten  niet  zeer  genegen  wa- 

ren hem  vafte  plaatzen  over  te  geeven;  dat  ook  veele 
geen  behaagen  in  hem  hadden, omdat  hy  mede  deelgenoot 
in  den  bloedigen  Paryjfchcn  Bruiloftsdag  was  geweeft;  des- 
gelyks  omdat  hy  de  misnoegden  tegen  de  Staten  had  geflyft; 
nam  zyn  affcheidt,  en  vertrok  weer  naar  Vrankryk:  doch 
niet  zonder  zynen  Gezant  Efpruneaux  beleefde  dreigemen- 

ten te  laaten  doen.  Toen  fprak  de  Komngm  Eltzabeth 
ook  eenigzins  ten  voordeele  van  Alenfon ,  verwytende  der 
Staten  ondankbaarheit  tegen  zyn  perfüon:Zy  zochten  hem 
dieshalven  eenig  genoegen  te  geeven  ,  en  boden  hem  de 
Stadt  Aaljl.,  nevens  eenige  andere  voordeden  aan  :  doch 
hy  vertrok  toen  met  zyn  volk  naar  huis.  In  het  jaar  \S19. 
hield  hy  weêr  aan  om  een  Verdrag  te  fluiten,  dat  met 
glimpige  redenen  wel  wat  uitgeftelt  wierd  ,  maar  echter 
zyne  hoope  deedt  aangroeijen.  OidertufTchen  handelde 
de  Gouverneur  van  Katmryk  afzonderlyk  met  Alenfon  ,  te- 
gens  raadt  van  de  Staten.,  en  van  den  Prins  \zxv  Oranje;  hy 
nam  ook  Franfch  Volk  in.  Vermits  het  nu  met  den  Staat 
der  Nederlandtfihe  Provintiën  ganfch  niet  wel  flont;  veele  der 
Nederlandtfche  Heeren  ,  lichtvaerdig  en  veranderly k  van  aart , 
Spanjen  toevielen,  wierd 'er  een  nader  en  niewér  Verbondt 
opgerecht  binnen  Utrecht.,  en  de  Unie  van  Utrecht  (dus 
wordt  het  genoemt)  gemaakt,  tulTchen  de  Provintiën  van 
Celderlandt ,  Ilollandt  ,  Zeelandt  ,  Utrecht  ,  en  Vrieslandt ; 
ook  kort  daar  aan  van  Brabandt  ondertekent  ,  als  mede 

van  een  goedt  deel  van  F' laanderen.  Zommige  Provintiën waren  wel  genegen  Alenpon  aan  te  neemen ,  hoopende  op 
den  byftandt  van  Koning  Hennk  den  III.  v^nVrankryk.,!'^- 
nen  broeder:  maar  andere  zagen  verder  ,  en  waren  voor 
hem  beducht  :  doch  de  uiterfte  noodt  overwon  alles. 
Vlaanderen  befloot  allereerfl  hem  tot  hunnen  Heer  aan  te 
neemen  :  Brabandt  ,  Hollandt  ,  Zeelandt ,  en  Vrieslandt 
volgden. _  Vrieslandt  zou 'er  zoo  haaft  niet  toe  getreeden 
ïyn,  indien  Groningen  n\ix.  afgevallen  ware.  OveryjJ'el  ycr- klaarde  zich  nooit  :  Gelderlandt  en  Utrecht  flonden  het 
allerlangft  tegen;  en  volhardden  langll  in  hunne  grieven 
tegen  den  Hertog:  maar  het  verval  in  den  Staat  deed  hen 
eindelyk  mede  tot  befluit  komen.  De  Ibldaten  kreegen 
geen  geldt;  wilden  daarom  ook  niet  vechten  :  de  Steden 
weigerden  bezettinge  in  te  neemen :  de  Staten  hadden  geen 
oatzagh  :  het  krygsvolk  was  zonder  order  cu  tucht:  aller- 
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we^en  waren  heimelyk  .S>.'M«/f/-gezinden  ,  die  het  landt 
weêr  a-Mi  Spanjen  zochten  te  brengen  :  veele  der  Grooteii 
waren  afgevallen  :  daarenboven  ontbrak  het  aan  eenen 

goeden  Veldtoverllcn  :  want,  vermits  Prins  ̂ -^//.V/w  gedu-  idtm 
rig  in  den  Raadt  en  aan  't  roer  mo(l  zitten,  kon  hy  niet  RtyJ. 
te  velde  gaan.  In  het  jaar  15-80.  trokken  de  Gezanten  van  fol.  40. 
Brabandt,  Vlaanderen,  Hollandt,  Zeelandt,  en  Vrieslandt,  41.44. 
naar  Vrankryk,  daar  zy  van  D/ic  d'Alencon  blydelyk  ontfan- 

gen wierden.  Hy  beloofde,  ter  ecriler  verwelkoming, alles 
dat  hy  hadde  by  den  Vereemgden  Staat  te  willen  opzetten, 
dien  by  zyne  privilegiën  de  handt  te  bieden  en  te  befcher- 
men,  en  met  alle  goedertierenheit  te  zullen  regeeren.  De- 

ze handelingen  gefchiedden  met  hem  in  het  Kaileel  van 
PleJJis  Ie  'Tours.    Eenige  dagen  wierden  doorgebragt  met 
het  beraamen  der  Artykelen ,  en,  ten  laatÜen  overeenge- 

komen, wierd  het  Verdrag  den  19  September  15-80.  geflo- ten. De  voornaamrte  hooftpointen ,  waar  op  hy  aangeno- 
men wierd  als  Heer  der  Nederlanden,  beflonden  hierin. 

„  Hy  zou  de  privilegiën  onderhouden;  geene  fchattingeri 
„  opllellen  zonder  bewilliging  der  Staten;  yder  jaar  een- 
,,  maal  de  Staten  Generaal  befchryven  ;  die  boven  dien  zou- 

„  den  mogen  vergaderen  en  t'zamenkomen  zoo  dikwyls 
„  als, en  ter  plaatze  daar't  hun  geliefde, en  goedt  dunken 
j„  zou;  hy  zou  met  raadt  van  Ingeboornen  regeeren  ,  die 
„  voor  de  eerfle  maal  by  de  Provintiën  zelfs  verkoren 
„  zouden  worden;  naderhant  by  den  Hertog,  doch  uit 
„  gedaanebenoeminge ;  met  toelatinge  van  twee Franfihe» 

i  „  den  Staat  aangenaam ;  de  voornaamfte  officiën  van  het 
,,  Hof  aan  Nederlanders  te  geeven  ;  tot  de  Gouverne- 
„  menten  en  hooge  Ampten  te  kiezen  eenen  uit  de  drie, 
:„  te  noemen  by  de  Provintië  daar  de  plaatze  open  viel; 
,,  de  Religie  en  Religions-vrede  te  onderhouden  in  den 

;  „  tegenwoordigen  ftaat  en  ftant ;  of  zoo  als  de  Staten  van 
!„  yder  Provintië  hier  na  zouden  mogen  ordonneeren; 
„  Hollandt  en  Zeelandt  te  laaten  in  den  tegenwoordigen 
;„  ftaat;  byzonderlyk  in  het  ftuk  van  Religie;  tot  de  oor- 
„  logskoften  zou  hy  jaarlyks  24  tonnen  gouts  uit  de  Ne- 

. derlanden  ontfangen  ;  voorts  zich  met  zyne  ,  en  zyns 
'  „  broeders  middelen  moeten  behelpen  ;  den  Veldtheer 
,,  met  bewilliging  der  Staten  aanftellen  ;  en  een  Hoofdt 

over  de  Franfchen  den  Staten  aangenaam ;  geene  Franfchen 
„  ergens  in  bezettinge  buiten  der  Staten  toeftemminge  te 
|„  leggen  ;  zonder  der  zeiver  verlof  geen  Verbondt  met 
'  „  Spanjen  te  maaken  ;  alle  deze  artykelen  bezweeren  en 
i  „  nakomen,  onder  verbintenifl"e,dat  anderzins  de  Landen 
:  „  eenen  anderen  Heer  zouden  mogen  zoeken. ,,  Weder- 
'  zydts  wierd  Eedt  gedaan :  door  Koning  Hendrik  den  IIL 
van  Vrankryk  beveftigt ;  en  daar  op  Duc  d" Alenfon  ten  Prin- fe  der  Nederlandtfche  Provintiën  aangenomen,  op  zoodanige 
Titels  van.  Hertog ,  Grave ,  Manhuis ,  Heer ,  en  met  zulke  hoog- 

heden en  gerechtigheden  als  de  vorige  Prinflen  de  zelve 
bezeten  hadden.    Na  zyn  Hoogheits  overlyden,  zouden 
zyne  wettige  mannelyke  kinderen  de  regeeringe  der  landen , 
op  den  zeiven  voet  aanvaerden  :  zulker  wyze  ,dat  de  keur 
uit  hen,  indien 'er  meer  dan  een  waren,  aan  de  Staten  zou 
ftaan.    In  geval  van  minderjarigheit  zouden  de  Staten  hem 
eenen  Voogdt  ftellen  ;  en  middelerwyle  tot  zyne  20  jaaren 
zelfs  regeeren;  hy  zou  in  het  bezit  van  des  landts  heerly- 
ke  goederen  geftelt  worden,  gelyk  ze  in  dien  tydt  bevon- 

den wierden,  met  alle  de  reëele  fchulden;  de  perfoneelc 
gemaakt  by  de  vorige  Heeren,  met  de  Landtfchappen  en 
Steeden  welke  dat  verdrag  betrof,  of  met  byzondere  in- 
woonderen  ,  zouden  afgeloft  worden  ;  hy  moft  zich  te 
vreden  houden  met  deze  goederen  ,  zonder  eenige  onge- 
woone  heffinge  op  te  ftellen  ,  buiten  toeftemminge  der 
Staten :  doch  indien  't  bleek,  dat  dezelve  goederen  zoo  zeer 
bezwaart  waren,  dat  ze  niet  tot  onderhoudt  van  den  ftaat 

zyne*  Hoogheit  konden  toedraagen  ,  dan  zouden  de  Sta- 
ten zich  daar  naar  in  alle  redelykheit  fchikken  ,  om  hem 

vergenoeginge  te  geeven.    Doch  hy  moft  zyn  verblyf  in  P.C. 
de  Nederlanden  hebben,  of,  by  noodtwendigheit  voor  eene  Nedet 
wyle  tydts  vertrekkende,  zyne  plaatze  bekleedt  worden,  üiftor 
door  eenen  inboorling  denStaten  amgen-iixn.J.d'Auxerre,  fol-l  - 
dit  verhaalende  ,  zegt;  al  te  nauw  ingebonden,  om  van  754- 
een  Fransman  ftipt  onderhouden  te  worden.   Bizot  zegt; 

De  voorwaarden  van  het  verdrag  gaven  den //ir/s^  prachtige  ̂ f' 
Titels,  maar  ftelden  de  Staten  tot  rechte  Souverainen  ,  en  ̂  
behielden  ,  by  gevolg ,  al  'tgezagh  aan  den  Prinfe  van  Oranje,  \f^f^, 
\\e\.  f  rirnum  mobile  der  Bondtgenooten.    Dus  wierd  de  Her-  ^-^ 
tog  van  Alenfon  Heer  over  de  Nederlanden  :   te  weeten ,  ̂̂ ^^i 
over  de  Provintiën  die  in  zyne  aanneeminge  bewilligt  had-  oorte' 
den,  en  boven  genoemt  zyn.   Naderhant  wierd  ontdekt,  13 u 
dat  de  Hollanders  en  Zeeuwen  daar  in  niet  rond  genoeg r. 
hadden  gehandelt:  want ,  of  wel  hunne  Gedeputeerden, «»  17 . 
nevens  die  van  de  andere  Provintiën,  den  eedt  afleiden , /i(/.4i' 
hadden  zy  echter  van  Alenpon  een  heimelyk  Renvers  ont-  31- 
fangen;  dat  zy,  alleen  in  zekere  ftukkcn  of  pointen,  hem  ̂ i^'>' 
erkennen  zouden  ;  en  voorts  onder  de  regeeringe  des  'W'^/-» 
Prinfen  van  Oranjen  blyven;  dien  zy  korts  te  vooren  het  ̂^i^- 
Oppergebiedt  over  deze  beide  Provintiën,  zyn  leven  lang,^S  ' hadden  opgcdraagen ,  of  (om  beter  te  zeggen)  aangeboden  • 
want  de  opdragt  volgde  niet  :  welke  bedekte  handel  na der 

tn 
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tiz.(it 
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fol.  814. 
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van  Vr, 
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Reyd. 
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Ooriogin 
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Idem 
Reyd 
fol.  61. 
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fol.  841. 
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derhant  veel  miftrouWen  en  quade  gevolgen  tufTchen  de 

Proviinien  heeft  veroorzaakt.  Dttc  d'^!e>ifoK  beloofde ,  by 

het  aanneemen ,  dat  hy  ten  langftcn  in  April  15-81.  in  de 
Ncderlande-a  verfchynen  zou,  met  zyne  eigc  ,  en  noch  ec- 

11e  andere  krygsmagt,  hem  van  den  Koning  zynen  broe- 
der bewilligt.  Hy  quam  evenvi^el  niet  voor  Auguftus; 

al  dat  hy  verrichtte  was  Katneryk  ,  dat  van  de  Spaanjchen 

belegert  was  ,  tc  ontzetten  ,  nevens  't  Slot  Cambrefy  ,  in 
dat  ganfche  jaar.  Toen  vertrok  hy  weer  nz?Lï  Fnmkryk., 

't  zy  omdat  zyn  Leger  meelt  uit  vrywillige  Franfche  Ede- 
len beflont,  die  hem  niet  dieper  in  Nederlandt  wilden  vol- 

gen ;  't  zy  omdat  hy  andere  inzichten  hadde.  Gelyk  hy  dan 
ook  uit  l/rankryk  naar  Engelandt  reisde  ,  om  Koninginne 
Eltzabcth  ten  huwelyk  te  verzoeken  ,  die  hem  wel  een 
goedt  gelaat  toonde,  maar  met  geenc  gedachten  om  hem 
ten  man  te  neemen  ;  ook  zocht  hy  onder  dezen  fchyn  ee- 

nige  duizent  Fraufchen  in  Engelandt  te  werpen,  ter  verove- 

ringe  van  dat  Koningkryk.  Nadat  met  Alenfon  over  d'op- 
dragt  van  de  Nederlanden  aan  hem  was  begonnen  te  han- 

delen ,  maakte  d'Aartshertog  Matthias  van  Oofienryk  zich 
gereedt  om 'er  weêr  uit  te  vertrekken  ;  dat  zyn  broeder,' 
Keizer  Rudolph.,  al  lang  begeert  hadde,  omdat  hy  bemerk- 

te ,  dat  zyne  komft  in  de  Nederlanden  den  Koning  van 

Spanjen  ganfch  onaangenaam  was.  In  Februarius  15-82. 
quam  Franpis  d'yllenfon  weder  in  deeze  landen ,  daar  hy 
met  groote  triumphe  ontfangen  wierd.  In  zyne  eerrte 
aanfpraake  aan  de  Smen Generaal  deed  hy  groote  beloften, 
van  een  goedertieren  Prins  te  zullen  zyn,  eenen  rechten 
Vader,  ja  meer  dan  een  Vader,  enz.  Maar  wel  haart 
was  Geldt  zyne  boodtfchnp  of  eifch  :  zoo  dat  de  Staten.,  in 
plaatze  van  de  eerrte  by  verdrag  bedongene  24  tonnen 
gouts  ,  hem  cene  verhooginge  tot  40  tonnen  gouts  bin- 

nen 'sjaars  toeftonden  ; onder  beding,  dat  hy  de  Soldaatcn 
betaalen,  cn  d'onkorten  van 't  gcfchut,  den  voorraadt, 
en  al  dat  tot  het  voeren  van  den  oorlog  behoorde,  vol- 

doen zoude;  de  bezoldinge  der  Krygsoverrten  cn  andere 
hooge  Amptenaaren  moeten  verfchatfen  en  bezorgen  uit 
zyne  beurze.  Maar  terrtont  was  het  al  weder  Geldt.  Ver- 

mits het  nu  te  laat  in  't  jaar  geworden  was  om  veel  te 
konnen  uitrechten  ,  wou  hy  in  den  aanrtaanden  zomer 

zulk  een  magtigHeir  te  velde  brengen  dat  hy'er  meerter  in 
70U  zyn,  en  eenen  veldtfiag  konnen  waagen:  tot  zoo 
grooten  werk  morten  de  Provinticn  in  de  volgende  maan- 

den, Maart,  April,  May,  en  Junius,hem  noch  boven  de 
4000000.  guldens,  meer  geldt  toeftaan  (  alzoo  de  Domalnen  te 
zeer  bezwaart  waren)  men  zou  hem  dan  noch  zesmaal 
hondert  duizent  en  1600  hondert  guldens  daar  boven  ,  tot 
onderhoudt  van  zynen  rtaat  en  tatel,  yder  jaar  promptelyk 
verfchaffen,  mits  dat  hy  daar  uit  met  eenen  den  Raadt  van 
Staten,  nevens  den  geheimen  Raadt  betaalen  zoude.  On- 
dertufTchen  quam  mt f^rankryk  ganfch  geen  geldt,  noch  uit 
'sHertogs  middelen,  noch  uit 'sKonings  kafle.  Terwyl 
dit  dus  Itont,  wierd  Prins  Willem  vanOranje  Xe  Antwerpen 

wonderlyk  door  't  hooft  gefchoten.  Deze  daadt  verbaaf- 
de  Duc  d'Alenfon  niet  weinig,  vermits  hy  vreefde,dat  men 
tegens  hem  en  de  zynen  eenig  quaadt  vermoeden  opvatten 
zoude.  En  gewilïelyk  was  by  veelen  al  eenig  nadenken, 
om  dat  de  Franfihe  Edelingen,  den  Prins  verzeilende  toen 

hy  de  fchootontfing,den  moorder  rtraks  om 't  leven  brag- 
ten,  even  als  had  men  hem  dus  de  wereldt  doen  ruimen, 
om  de  Stichters  van  den  aanflag  niet  te  ontdekken  :  maar 
de  jonge  Prins,  of  Grave  Maurits,  Willems  zoon, den  Da- 

der hebbende  doen  betaften,  vondt  men  Spaanfche  munt 
by  hem,  dat  genoeg  te  kennen  gaf,  wie  hy ,  en  van  wien 
hy  opgemaakt  was.  Prins  Willem  bleef  toen  noch  in 't leven:  maar  de  J^^Jijf  wierd  echter  van  een  zwaarder  on- 

heil, door  zynen  niewen  Heer  befloten  (by  wiens  aan- 
neeminge  men  eene  aardtbeevinge gevoelt  hadde )gedreigt. 
De  arty kelen,  tulfchen  den  Staat  en  den  tiertog  beraamt, 
quamen  ter  kennifle  van  de  Franfche  Edelen  :  zy  waren 
daar  over  ten  hoogften  misnoegt,  vermits  zy,  by  dat  ak- 
koordt,  van  en  buiten  alle  officiën  van  den  Staat  gefloten 
waren :  daar  zy  gemeent  hadden,  dat  alle  ampten  van  ee- 
re  en  voordeel  voor  hen  zouden  opgefchotelt  zyngeweeft. 

Zy,daar  over  t'onvredcn,  maakten  ook  het  gemoedt  van 
dien  jongen  Vorft  ,  van  zich  zelfs  ftaatzuchtig  genoeg, 
gaande,  en  jaloers  tegen  en  over  de  cere  ,  die  den  Prins 
van  Oranje ,  door  veel  bezoeks,  meer  genoot  dan  hy:  dat 

Prins  Willem  en  de  Staten  alle  magt  over  'slandts  zaaken 
aan  zich  hielden, enhy  voor  eenOin  't  cyfer  geteltwierd; 
enz.  Dit  zette  quaadt  bloet  in  hem :  hy  klaagde  in  de  vergade- 
ringe  van  de  Staten  Generaal  over  zyne  geringe  authoriteit; 
cn,  indien  op  dien  voet  met  hem  voortgegaan  wierde  , 
het  hem  onmogelyk  zou  zyn  het  landt  naar  behooren  te 
befchermen.  Doch  echter,  bemerkende  dat  de  Staten  on- 
gezint  waren  de  bczwoore  Verdragsartykelen  en  voor- 

waarden te  veranderen,  voer  hy  voort  met  de  uitvoerin- 
ge  van  zynen  alreeds  befloten  aanflag,  om  zich  volftrekt 
meerter  en  Souverain  te  maaken.  Op  den  4  en  5-  Januarius 
1583.  Oude  Styl,  quamen  ^000  Zwitfers ,  op  des  Hertogs 
beftellinge,  over  Vrankryk  herwaarts,  cn  voor  Antwerpen., 
over  de  Schelde  naar  de  Brabantfihc  zyde.    Kort  te  voorcn 

F  R  A  32; 

was  't  geheel  Franfch  leger  ook  Mxt  Flaandereu  naar  Bra- bandt  gevoert,  onder  fchyn  van  iet  groots  tegen  Spanjen., 
oi  de  Spaanjchcn te  zullen  onderneemen.  Op  goedt  ver» 
trouwen  ging  dit  volk  in  cn  uit  Antwerpen  naar  gelieven: 
zoo  dat  zich  t'eener  tydt  tulTchen  de  40C0  cn  5-oco  Zv/tt' 
j'ers  binnen  de  genoemde  Stadt  bevonden.  Ganfch  geen argwaan  wierd  tegens  hen  opgevat,  voor  dat  een  Franjch^ 
man.,  vermomt  voor 't  aangezicht,  in  het  Burgerwacht- 

huis tradt,  en  hen  waarfchouv/de  wel  op  hunne  hoede  te 

zyn ,  vermits'cr  iet  qu-aadts  tegens  hen  geïmeedtw^s.  Petrus  , 
l/illers  ,  verdreven  Franfch  Predikant  ,  doch  toen  Raadt 

van  Prins  Willem  een  wys  en  zonderling  verreziende  foi  'ci, 
man,  had  ook  iets  ontdekt,  en 'er  de  Magiftraat  bericht  0/71. van  gedaan.  De  wachten  wierden  daar  op  verdubbelt, 
en  lantacrnen  voor  alle  huizen  gehangen  :te  gclyk  gafmen 
\\eiDuc  d^Alcnfon  te  kennen, hy  mort  het  zich  niet  belgcn, 
dat  men  dus  zorgvuldig  was  voor  de  ftadt  Antwerpen  ,  in 
zoo  eenen  beroerden  tydt-  Gevcinsdelyk  prees  hy  hunnen 
vlyt,  en  vermaande  hen  daar  in  voort  te  gaan  :  maar  be- 

geerde 's  nachts  eene  der  Poorten  geopent  te  hebben  ;  dat 
hem  beleefdelyk  geweigert  wierd,  en  dus  verhindert  dat 
d' aanflag  in  dien  nacht  geenen  voortgang  hadde.  Des  an- 

deren daags  's  morgens  voer  hy ,  met  verbolgene  woorden  , 
uit  tegen  den  Burgemeertcr  Alojlanus;  dat  men  zyne  Edel- 

lieden onbeleeft  in  hunne  kamer  overvallen  hadde  (want 
de  Magiftraat  had  bevel  gegeeven  alle  Herbergen  te  door- 
fnuftelen)  dat  men  aanflagen  tegens  hem  bedacht,  de  bur- 
Ïers  oprokkendc,om  hem  en  de  zynen  te  overvallen ,  enz. 
)e  Burgemeefter  zeide  daar  op  ,  dat'cr  niet  anders  dan 

goede  wacht  gehouden  was,  ten  dienfte  van  zyne  Hoogheit 
en  verzekertheit  der  Stadt :  daar  op  veinsde  hy  te  vreden 
te  zyn,  en  badt  dien  Heer  alle  zaaken  te  willen  afdoen 
daar  misvertrouwen  uit  ontrtaan  mogte.  Onder  den  dek- 

mantel van  eene  algemeene  monfteringe  te  willen  doen, 
liet  hy  uitroepen  dat  alle  Soldaaten  zich  buiten  de  St.ndt 

in  't  leger  vervoegen  zouden:  ook  week  hy  zelf  uit  Ant- 
werpen ;  maar  het  was  ,  om  met  de  ganfche  magt  weer 

binnen  te  komen.  Alle  zyne  Edelen  hadden  zich  te  paerde 
binnen  de  Stadt  begeeven ,  om  zyne  Hoogheit  naar  buiten 
te  verzeilen.  By  de  Kipdorper  poort  rtonden  eenige  paer- 
den  der  Franffchen  ,  om  hem  naar  het  leger  te  geleiden, 
Tuïïchen  12  en  i  uur,  wanneer  de  wacht  op  't  zwakrte 
was,  naderde  hy  de  gedachte  poort;  door  welke  ecrlt  de 
Lyfwacht  Zwitfcrs  voor  gingen  ,  zich  rtellende  op  beide 

zydcn  der  Steenbruggc  hen  volgde  Duc  d'Alcnfon,  met  ee- i  nen  grooten  fleep  van  Edele  Officieren,  enz.  De  Grave  Hm. van 
I  \zn  Kochcpot ,  een  der  cerrten,  hield  op  de  brugge  ftil ,  kla-  Metere» 
gcnde  dat  hy  in  zyn  eene  been  gequetft  was  ;  de  Kolonel  fil.  nj. 

der  hmgerye., Vierendeel  geheeten  ,  boodt,door  eenen  Ser-  ̂ "''f-l'i- 
geant,  uit  beleeftheit  hem  aan  in  't  wachthuis  te  necmen,  o-feqq. 

aan,  die  zy  doodtfloegen  of  wegdreeven;  voo  dat  Alenfon  /  ' 
meefter  van  de  poort  wierd;  daar'fluks  1-7  Vaandels  Fr^»-  Jöoft 
fchen  dooi  introkken,  behalven  noch  eenige  Speerruiters,  3. 

Men  hoorde  Aen  Hertog  in  eigen  perfoon  roepen  -.Marchez.,  zp-'jeq. Marchez.,  mes  enfanSy       ne pillez  polnt :  Maakt  gang,  maakt  ji,  V. 

giing,  myne  kinderen,  en plondert  niet.  Terftont  verfpreidden  opd'Ou- zich  de  binnengetrokkene  wederzyds  langs  den  Wal ,  naar  de  H.Kr. 
deRoode-  en  Keizerspoort;  maakten  zich  meefter  van  het  fol.  179, 
gefchut,  en  keerden  de  monden  naar  de  Stadt  :  Een  an- 

der deel  begaf  zich  binnen  dc  ftadt  op  de  Wyngaardtbrugge ; 
wederom  een  ander  voorby  de  Bettrs.  De  roep  was,  yUle 

gaignée,  vive  la  Mejfe ,  tue,tue\  De  fladt  is  gewonnen',  leeve 
de  Miffe;  Jlaa  doodt,  JJaa  doodt !  De  /t^?»/?Z;c  Hiftoryfchry- 
vcr  Mezeray  gaat 'er  kort  over  ,  verfchilt  echter  weinig  Mezer. 
van  't  boven ftaande,  en  heeft  den  zeiven  roep.    Om  des  ideel, 
te  meer  fchrik  te  maaken,  ftaken  zy  omtrent  de  poort  twee  ^4^.549, 
huizen  ( //jof;  fchryft  een  huis)  in  brandt  :  By  de  niewe 
brug  vonden  zy  den  eerrten  tcgcnftant  van  eenige  weinige 
der  burgerye,  die  hen  ophielden,  tot  dat  een  grooter  getal 
in  de  wapenen  raakte  ;  die  ,  toen  daar  by  gefchaart ,  de 
Franfchen  deeden  keercn,  en  naar  de  poort  hunne  vlucht 
neemen,  daar  zy  malkanderen  doodt  doordrongen,  om 
'er  d' eerrten  buiten  te  geraaken;  die  volgden  morten  over 
de  dooden  klimmen  ;  maar  wierden  meeft  alle  van  de 
burgers  doorfchoten.    De  poort  lag  zoo  vol  doode  mcn- 
fchen,  paerden,  en  gequetrten,  datmen  die  niet  fluiten 
konde,  voor  dat  de  lyken  weggeruimt  waren:  de  overige 
Franfchen  wierden  byna  alle  verflagen.    Rochcpot  bleef  in 
het  begin  op  de  brugge  liaan  ,  om  zyn  volk  te  driftiger 
binnen  te  doen  trekken;  doch  toen  hy  zag  dat  zy  fnclder 
te  rugge  keerden, dan  zy  ingetrokken  waren,  wierd  hy  zoo 
razende  ,  dat  hy'er  wel  tien  of  tv/aalf  met  eige  handt 
doorrtak ,  om  de  overige  rtant  tc  doen  houden  :  maar  het 
was  te  vergeefs.  De  volgende  twee  daagen  was 'er  genoeg 
te  doen  met  de  dooden  te  ruimen ,  en  te  begraavcn  ,  be- 

groot op  15-3S  mannen,  daar  omtrent  100  burgers  onder 
waren  ,  en  ruim  250  voornaame  Franfihe  Edelen  ;  van 

naam  waren  Clande  de  J3eanvillers  ̂   Grave  van  S.  Aig->:aay 
Sfa  met 
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met  lynen  roon  ;  Jea»  de  la  Tour  de  Landre  y  Gravc  van 
CkiJ}euuro/i.\-  ;  de  Heer  van  S.  BLvuhart  ,  zoon  van  den 
Marechal  de  Bno»  ;  de  Heer  van  SaiJJi-vat ,  Gouverneur 
van  f  'ilvoorde»;  Gcdeo»  dit  Pont.,  toow  van  denMarquis  de 
Al.-rami/eau  ;  dcBrillac  ;  d'ylr^i;  Frontpertnis  ;  dc  Feitilladc  , 
Raadt  van  Duc  d''Ale»coa  ,  en?..    Onder  de  gevangenen 
was  ook  Arthttr  van  Cojje  ,  Billchop  van  Cortjlar.ce  ,  des 
Hertogs  groot  Aalmoelenier. Gedachte  Mezcray  zegt,  dat 
de  Hertog  i s-oo  der  zyncn,daar  onder  300  Edelen,  doodt 
op  dc  plaats  ,  en  2000  in  de  Stadt  bcllotcn  en  gevangen 
achterliet.    De  voorzichtigheit  der  Magillraat  was  een 
voornaam  middel  van  dc  behoudcnille  der  Stadt :  want  zy 

hadden  op  hooge  flraffc  hunne  burgers  verboden  naar  bui- 
ten te  gaan,  om  de  monlleringe  t' aanfchouwen  ;  dat  an- 

ders van  duizenden  gefchiedt  zoude  zyn.    Duc  d' Alen fon 
even  buiten  de  ftadt  het  getier  daarbinnen hoorende,zeide 
tcgens  ecnige  zyner  by  zich  hebbende  Hecrcn;  zfter  duizelt 
der  msYten  Z-yn^er  binne»;  Afttwerpe»  is  in  myne  rnagt.  Ecni- 

ge twyfclden  echter.    Hy  kort  daar  na  eenigen  over  de 
borftweeren  ziende  afvallen  ,  herhaalde;  daar  hebt gy  mh  de 

zeker/jcit,  V  gefpttys  (  hy  verllont'er  de  burgers  door)werp( zich  van  dc  miiuren  af :  zyne  pluimdrykers  vervrolykten 
zich  en  hem:  maar  fcherper  toezienders  zeiden;  nochtans 
draagen  dc  Aniwerpfche  burgers  zulke  groote  lobben  niet, 
als  deze  Ipringers.    Hy  wierd  het  ook  haaft  door  het  Ge- 
fchut  gewaar,  dat, naar  buiten  weer  omgekeert,  de  zeke- 

re tydinge  bragt  ,  die  hem  hoop  en  moedt  deedt  vallen ; 
en  zich  buiten  tchoots  begeeven.    Hy  had  op  den  zeiven 
tydt  den  eigenÜcn  aanllag  op  andere  der  voornaamfte  Ste- 

den van  yiaandercn  te  werk  geltelt.    Te  Brugge  mislukte 

het,  doordien  't  verraadt  even  te  vooren,  eer  't  zou  aan 
gaan,  wierd  ontdekt.    Te  Dendermonde  en  Dixmulden  was 
't  Frafifche  guarnizoen  de  burgerye  te  fierk;  in  de  laatftge- 
noemde  plaatze  wierden  omtrent  2fo  Burgers  van  de 
Franfchen  in  koelen  bloede  vermoordt ;  eerft  jo  zonder  ee- 
nige  tegenweer;  twee  daagcn  daar  na  noch  200,  zonder 
de  minlle  gegceve  oorzaake.    Tc  Duinkerken  wierden  de 
Franjchen  ook  meefter ;  maar  te  üofiende  en  Niewpoort  dre- 

ven de  Burgers  hen  uit.Nadezeverydelingefchreef/^/ew/oa 
aan  de  Staten  Generaal.,  aan  den  Prins  van  Oranjen^  en  de 
Magillraat  van  Amwerpen  brieven,  alle  byna  van  eenerlei 
inhoudt,  in  't  breede  by  P.  C.  Hooft,  enz.  te  leezen.  Me- 
zeray  heeft  den  inhoudt  dus  in  het  kort  begrepen.  Hy  brengt 
„  hen  in  geheugenille  (  fchryft  hy  )  zyne  dienlten,  voorts  de 
„  fmaadt  en  harde  handelingen  hem  aangedaan,  de  zelve 
,,  zeer  vergrootende  ;  verder  ,   dat  de  onwaerdigheden 
„  hem  dien  dag  bewezen  ,  't  gedult  der  zynen  te  zeer 
„  getergt  ,   en  deeze  opfchuddinge  veroorzaakt  hadde, 
„  waar  over  hy  eene  uitrekende  ongenoegte  gevoelde. 
„  Dat  hy  den  goeden  wiiIe,door  zoo  veeledaaden  aan  hen 
„  betuigt,  noch  niet  verandert  hadde.    Dat  hy  hen  daar 
„  van  had  willen  verwittigen:  hen  biddende  hun  laatlte 
„  belluit  aan  her/t  te  willen  bekent  maaken,  ten  einde  hy 

't  zyne  naar  hun  antwoordt  kon  richten.    Zyne  uiterfte 
of  voornaamde  klagte  beftont  daar  in;  dat  hy  het  Opper- 
gezagh  genoegzaam  gelfeel  in  handen  van  anderen  zag: 
verzocht  voorts,  dat  men  hem  zyne  meubilen  uit  Antwer- 

pen toezenden  zou;  nevens  de  gevangeneFra;?/?/?)^».  Immers 
was  het  eene  taftelyke  onwaarheit,  dat  de  fmaadt,  hem 
dien  dag  aangedaan,  de  zynen  daartoe  bewogen  zoude  heb- 

ben; vermits  d'aanflagop  zoo  veele  andere  fleden  t'ce- 
nertydt,  buiten  Antwerpen,  aangeüelt  was;  daar  anders 
langer  toereediug  toe  nodig  geweeft  ware.    Prins  l^f^il/em, 
noch  die  van  Antwerpen  gaven  voor  zichzelven  geene  ant- 

woordt: maar  overwogen  het  geene  by  de  Generale  Staten 
te  doen  ftont:  die  hem  beleefdelyk  fchreeven ;  vermits  zy 
zich,  door  of  wegens  ds  Spaanfchen ,  in  ongelegcnheit  be- 

vonden. Dttc  d'Alenfon  had  zich,  nu  het  mislukt  was,  met 
zyne  overige  benden,  noch  10000  üerk ,  naar  het  Kafteel 
van  Berchem  begeeven,  indien  niet  met  berouw  (zegt  Me- 
zeray)  ten  minllen  met  groote  fchaamte.    D' inhoudt  van 
der  Heeren  Staten  brief  was;  „  Dat,  had  hy  ('t  bedroefde 
„  hen)zulken  grooten  onwil  tegens  hen  en  't  landt  opge- 
„  nomen  ,  zy  hoopten  hem  geene  oorzaak  gegeeven  te 
„  hebben.    Baden,  dewyl  hy  met  hen  in  gefprek  poogde 
„  te  komen,  om  vrygeleide  voor  hunne  Gezanten.  Het 
verheugde  den  Hertog  niet  weinig,  dat  hem  noch  gehoor 
gegeeven,  en  hy  zoo  beleeft  bejegent  wierd.  Schreef  we- 

derom; dat  zich  verblyde  dat  men  met  hem  in  onderhan- 
delinge  wilde  treeden;  verzeekerde  hen ,  hem  tot  alle  re- 
delyke  middelen  geneegen  te  zullen  vinden  :  maar  het 
vrygeleide  ,  fmaakte  naar  eene  onbetaamlyke  wantrouwe 
van  onderdaanen  aan  hunnen  Prins;  of  ontflont  uit  vree- 
7e,  dat  hem  het  vorige  aangedaane  leet  noch  in  den  krop 
ftak:  Hy  verzocht  hen  te  gelooven,  dat  hy  alles  vergee- 
ven  hadde:  men  zou  derhalven  op  zyn  woordt  komen  :  hy 
wilde  d'ecrfte  zyn  om  hen  te  befchermen,  indien  iemant 
hen  beleedigen  mogte,  enz.    Vermits  Alenpon  gebrek  van 
leettogt  had,  pakte  hy  zich  van  daar  met  zyn  leger,  dat 
in  eenen  zeer  armen  flaat  was,  ndi^x  Filvoorden :  daar  qua- 
men  de  Gezanten  van  den  Staat  by  hem.    Hy  begon  wéér 
dc  zelve  klagten  als  voeren;  van  hem  geen  genoegzaam 
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ontzagh,  anderen  teveel  bewints  toe,  en  op  te  draagen,  ;> 
&c.  Men  verzocht  te  weeten  wie  die  waren  ,  die  hem  in  ijgf^ 
zyn  aanzien  beleedigden:  daar  wilde  hy  niet  toe  komen;  \:ew 
maar  leverde  cenigc  arty kelen,  llrydig  met  de  Capitulatie,  zJmI, 
over:  daar  mede  molten  zy  heenen  gaan.   Ondertuiïchen  ƒ)/.  ̂4, 
klonk  dc  leelykheit  van  deze  fnoode  daadt,  en  fchandely- 
kc  trouwlooshcit,  niet  alleen  door  de  Nederlanden  ,  maar 
ook  door  de  ganfche  Chrijlenheit.  Het  mislukken  van  den 
aanllag  baarde  aan  't  Hof  van  den  Franfchen  Koning  eene 
groote  ontilelteniire,  en  Koning  Henrtk  de  JU.  Alenfoni 
broeder,  zondt  Francais  du  Pont, Heer  V!LnMirambeau,\er' 

mits  hy  gereformeer't  was,  naar  de  Vereenigde  Nederlan- den, om  daar  ten  bcüen  te  fpreeken.    Hy  deed  het,  en 
droeg  den  Staten  Generaal  voor;  dat  zyn  Koning  in  groote 
verflagentheit  hem  afgevaardigt  had, om,  terwyle  hy  noch 
geene  zeekere  kennilfe  van  de  rechte  gefchapenheit,  cn 
oorzaake  van  het  voorgevallene  hadde  ,   hen  te  bidden 
dat  zy  geliefden,  ter  geneezinge  dezer  quaale,  een  zacht 
hulpmiddel  gebruiken;  zonderden  Hertog,  die  te  vooren 
zoo  mildelyk  alle  zyne  middelen  by  hen  opgezet  hadde,  en 

zyn  eigen  perfoon  gewaagt, te  verllooten  omeencnbegaa- 
nenmisflag,dien  men  niet  den  quaaden  aart  van  lyneHoog- 
heit,  maar  aan  eene  haaftigc  verrukkinge  van  gramlchap, 
toefchryven  mort.    Veel  meer  andere  woorden  gebruik- 

te Mirambeau ,  des  Konings  genegenheit  tot  den  Staat  zeer 
hoog  opfchikkende  :  die  hem  ook  afgezonden  had,  om, 
geliefde  het  den  Staten  ,  zynen  broeder  den  Hertog  van 
y^/e^p»  te  fpreeken,  en  zich  Iterk  maakte  oni  zyn  hart  weer 
tot  eene  goede  vereeniginge  tebeweegen, hoe  zeer  hy  ook 
verftoort  mogte  zyn ,  enz.  De  Staten  bedankten  den  Am-  ndem 
baliadeur  hoflyk ;  weigerden  ook  niet  Koning  Henrik  tot  Bor. 
middelaar  aan  te  neemen,  enz.    Nademaal'er  Prins  IVil-  hooft, 
lem  ook  toe  aanhielt  om  den  handel  met  Alenfon  te  hervat-  Meier, 
ten  ,  en  Koningin  EUzabeth  desgelyks  tot  verzoeninge  Reyd, 
riedt,  wierd  een  provifioneel  verdrag  tuflchen  beiden  op- 

gerecht. Hy  vertrok  evenwel  ftraks  daar  op  naar  Vrankryk,  P.C.  .j 
ten  deele  wel  uit  fchaamte  ,  maar  meert  om  dat  hy  be-  fol.  86i 
merkte  dat  de  harten  der  Nederlanderen  van  hem  ver-  867.0 
vreemt  waren;  dan  noch,  omdat  zich  niet  wel  begon  te 

gevoelen.  Koning  Henrik  had  hem  aan  't  Hof,  eer  hy  noch 
vertrok,  ontboden;  doch  hy,  zegt  Mezcray,  zocht  rede-  Meiei 
nen  en  voorwendzels  om  niet  aan  't  Hof  te  verfchynen.  iLid. 
,,  Zyne  daadt  hadde  hem  het  aangezicht  met  zoo  veele  pa^.^ 

„  fchaamte  bedekt ,  dat  hy  't  gezicht  van  al  de  wereldt  j „  ontvloodt;  zwervende  van  plaatze  tot  plaatze,  gelyk  I 
„  een  die  niet  wel  by  zyn  zinnen  is.Zelfskon  hy  detegen- 
„  woordigheit  van  zyne  moeder,  die  hem  quam  zoeken, 
„  niet  dulden:  dus  bragt  hy  deze  laatrte  maanden  (iy83) 
,,  door.    Hy  zondt  uit  Vrankryk  wel  Ambailadeurs  aan  Mtttr 

den  Staat,  met  aanbiedinge  van  groote  hulpe,  en  dat  der-  Hooft'. halven  Gedeputeerden  naar  Parys  wilden  zenden  ,  om  't  Reyd. 
verdrag  te  hervatten:  ook  wierd'er  i5'84.  op  niews  eene  Bor.o 
onderhandelinge  begonnen:  maar  zyn  doodt  brak  alles  af, 
na  dat  hy  eene  korte  en  ongelukkige  regeeringe  gehad  hadde. 
Eenige  bedenkingen  over  zyn  doen,  en  of  hy  niet  wel  ge- 

zocht mogte  hebben  de  Nederlanden  denKoning  \anSpanjea 
in  de  handt  te  fpeelen,  konnen  wy  niet  voorby  gaan.  De 
brief  onder  zyne  papieren  gevonden,  en  van  zyne  moeder 
aan  hem  gelchreven  ,  geeft 'er  groote  aanleidinge  toe; 
deze  woorden  rtonden'er  in:  Replantez  la  Religion  Catho-  noofi 
lique  dans  Anvers ,  CT*  je  r/ie  fais  forte  que  vous  vous  rnarierez  fol.  85 
a'nec  f  Infante  d'  Efpagne.    Dat  is  ;  dierplant  den  Catholyken  Hier. 
Godtsdienfl  binnen  Antwerpen ,  en  ik  maake  rny  Jierk  dat  gy  met  Roldtir, 
de  Infante  van  Spanjen  trouwen  zult,   P,  C.  Hooft  voegt 'er /««J^.ip 
by , uit  Plejfis  Alarli  id&t  de  Koning  van  Spanjen  den  Hertog 
van  Alenfon  (of  Anjon)  in  het  jaar  I5'82.  toen  hy  Heer  der Nederlanden  was  ,  door  eenen  Italiaanfchen  Vernufteling 
[Ingenieur)  deedt  aanbieden  het  Opperhooftfchap  in  een 
verbondt  tegen  de  Onroomfchen,  en  dat  voor  hem  zoude 
zyn  al  dat  hy  daar  in  quame  te  veroveren ,  te  beginnen 
van  een  Koningkryk  (te  vermoeden  Engelandt)  dat  hem 
meer  waardig  ,  en  min  koften  zou  dan  de  Nederlanden. 
De  zelfde  Plejfis  Marli  verhaalt ,  dat  Alenpon  difpenfatie 
van  den  Paus  had, om  zich  te  mogen fchikken naar  denzin 
der  Nederlanderen ,  om  alzoo ,  by  kansvallinge ,  deRoamfch- 
Catholyke  Religie  daar  weer  te  planten.    Ook  heeft  hy, 
terwyle  hy ,  om  de  Nederlanders  te  bedriegen ,  naar  Engelandt 
trok ,  en  veinsde  de  Proteftantfche  Koninginne  Elizabeth 
ten  huwelyk  te  verzoeken,  in  goeden  ernft  naar  de  Infan- 

te van  Spanjen,  Ifabella  C/^r*?, getracht ;  gelyk  hy  dan  ook, 
na  zynen  mislukten  aanflag,  uit  Duinkerken  naar  Vrankryk 
vertrekkende, dieStadt  van  zyn  daar  binnen  leggend 
guarnizoen  aan  Spanjen  liet  inruimen.   Op  de  aardtbee-  yj,/  g,^ 

vinge,  toen  hy  als  Heer  aangenomen  wierd,  ontrtaan  ,  gj^jj^' fpelden  zommige  voor,  dat  deze  niewe  Heer  het  geheele  ̂ jjf^ 
landt  zou  doen  daveren  en  waggelen.    Noch  v/ovd^er  ̂ Eurof 
aangemerkt,  dat,  toen  hy  uit  Antiverpen ,  op  den  dag  der  pa^-zi] 
Franjche  furie  en  des  vervloekten  aanflags,  wilde  ryden,  en  op  Re^d 
zyn  lyfpaerdt  gaan  zitten  ,  het  zoodanig  achteruit  floeg,  ƒ>/.  j]. 
dat  hy ,  inet  alle  hulp  zyner  Edelen  en  Lyf  knechts ,  daar  geen  Idem 
meerter  van  kon  worden:  dat  hy  een  ander  paerdt  mort  GaUfm. 
laatenkomen.'t  welk  ook  ftrulkelde,  zoo  als  hy  uit  S.Michiels  p»g  *il 

Kloof. 
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Klooftcr  reedt  lulker  wyie,  dat  byna  ter  neder  ïou  ge- 
Itort  hebben,  en  7.yn  mantel  hem  ontviel.  Weinige  da- 

gen voor  het  werkflellig  maakcn  des  aanflags  ging  //y, 
(R'jchepot)  en  zyne  grootlte  gunftelingen ,  in  alle  huizen  der 
Juu'clieren  t'/i^iwerpen ,  onder  fchyn  van  eenige  juweclen 
te  willen  koopen ,  lieten  zich  de  kollelyklle  tooncn;  maar 
buiten  twyfel  om  te  zien  waar  den  grootflen  buit  te  haa- 
Icnzoude  zyn.Toenhy  zich, naden  mislukten aanflag,  van 
Ayitwerpert  wegmaakte, en  zyn  leger  gebrek  leedt,molt  hy 
over  de  Rivier  de  Z>y/e;  en  ,  vermits 'er  geeue  fchepen 
waren ,  te  voet  daar  door  waaden ,  omdat  hy  zich  op  zyn 
paerdt  niet  vertrouwde,  dewyie  de  Hertog  van  Montpen- 
ficr  omtrent  hem  van  het  zyne  afgeworpen  wierd,  en  by- 

na verdronk:  Hy  is  ook  federt  dien  tydt  nooit  recht  ge- 
zondt  geweeft:  zyne  doodt  was  vreeslyk,  den  10  Junius 
15-84.  in  het  31  jaar  zyns  Ouderdoms  wierd  hy  uit  de 
wereldt  gerukt;  uit  alle  de  openingen  zyns  lichaams, 
geene  uitgezondert,  vloeide  bloet  in  menigte,  alcens  of 
alle  aderen  zyns  lichaams  geborften  geween  waren.  Het 
zelfde  was  ook  zynen  broeder,  Koning  Karei.,  wedervaa- 
ren.  Eenigen  hielden  het  voor  een  zonderling  oordeel 
van  Godt  over  deze  twee  Vorften  ,  aanleggers  en  mede- 

plengers  van  die  bloedige  Paryfche  mourdtbrtt'üoft  ,  op  S. Bartholumcus  dag^  ifl^-  Andere  willen,  dat  het  van  vergif 
zou  geweelt  zyn,  niet  zonder  kennille  van  zyne  Moeder 
de  Koninginne.  Ook  wordt  van  hem  bericht;  dat  hy,  op 

't  laatfte  zyns  levens,  in  zichzelven  ging  ,  berouw  van 
zyne  zonden  hadde,  en  geen  ander  vertrouwen  noch  troofl 
dan  in  't  bloet,  en  de  verdienften  van  Chrijïus.  Dat  gee- 
nen  Monnik,  Priefter,  noch  Biechtvader  by  zich  gedoog- 

de, enz.  Mezeray  lügx ,  dat  de  Longezucht  hem  ganfch 
overwonnen  hadde  ;  en  hy  op  den  20  junius  i5'84.  den 
geeft  gaf;  doch  doet 'er  by.  ,,  Veele  beeldden  zich  in,  dat 

zyne  doodt  niet  natuurlyk  was, enz.  Verder ;  Zyn  einde, 
dat  zeer  Godtvruchtig  en  Chriftelyk  was,  wifchte  uit 
den  lafter  van  ongeltadigheit,  en  van  geene  Religie  te 
hebben,  daar  hy  onrechtmatig  mede  gefchandvlekt  was. 
Hy  voerde  met  zich  in  zyn  graf  de  traanen  der  onge- 

„  lukkigen  ,  die  hem  in  den  oorlog  van  Nederlandi  by- 
,,  gellaan  hadden  :  want  hy  Horf  fchuldig  drie  hondert 
„  duizentRyksdaalders,en  de  Koning  wou'cr  liever  tvvee- 
,,  maal  hondert  duizent  in  zyne  uitvaart  verquillen,  dan 
„  eenige  zyner  fchulden  betaalen.  Hy  was  kort  van  per- 
foon,  doch  wel  gezet,  bruin  van  haair,  oogen  en  aange- 

zicht, dat  wat  bol  of  gezwollen,  en  byna  mismaakt  was, 
zoo  door  de  veelheit  van  diepe  pokputten  ,  als  door  de 
wanftaltige  grootte  van  zyne  ncuze  ;  verander! yk  van 
aart,  nu  ihcng,  dan  medelydende,  grootmoedig  en  wel- 
fpreekende  ,  baatzuchtig  en  onruftig  :  Gedurig  dauwde 
eenige  vochtigheit  uit  zyn  aangezicht ,  zoo  dat  hy  het  dik- 
wyls  afwiffchen  molt:  quam,  in  fchyn  van  Koninginne 
EiiMheth  ten  huwelyk  te  verzoeken,  by  haar  tot  gehoor, 
zoo  dat  ieder  meende  dat  de  trouw  zou  volgen.  Eiiza- 
heth  wierd  van  eene  harer  Hofdames  gevraagt  :  hoe  zy 
doch  haar  hart  op  zulk  eenen  leelykert  ,  zonder  eenige 
fchoonheit,  Hellen  konde?  Zy  antwoordde  :  Ik  laate  my 
vergenoegen  met  zyne  fchoonheit,  gelyk  hy  zich  met  my- 
nen  ouderdom;  want  zy  was  toen  al  48  jaaren.  Mezeray 
zegt  de  zaak  zoo  verre  gekomen  te  zyn  ,  dat  Elizabeth 
den  Hertog  eenen  ring  op  trouw  gegeeven  zoude  hebben; 
maar  dat  hare  Dames  en  andere,  weetende  in  wat  gevaar 
zy  zoude  Haan  indien  zy  noch  kinderen  kreeg,  zoo  veel 
gerucht  maakten ,  dat  zy  den  ring  weder  van  hem  eifchte. 
Anderwegen  echter  bekent  hy  ,  dat  zy  dus  geveinsdelyk 
handelde  uit  reden  van  Üaat  en  belang  ,  om  hem  Heer 
der  Nederlanden  te  maaken  :  niet  ter  liefde  van  hem;  maar 
uit  vreeze,  dat  de  Koning  van  Spanjen  meeiler  daar  van 
mogte  worden.  Evenwel  was  het  haar  in  't  eerft  zeer  te- 

gen de  boril,  dat  de  Staat  met  Alenfun  in  onderhandelinge 
flont,  om  hem  ten  Heere  der  Nederlanden  aan  te  neemen: 
Atn  Staat  waarfchouwènde,  dat  deze  zaak  wel  t' hunner 
groote  fchade  zou  konnen  uitvallen.  Hy  wierd,  boven 
Duc  d'Alen^on.,  ook  Duc  d'/lnjou  genocmt ;  maar  wy  heb- 

ben ons  by  den  eerden  Titel,  dien  hy  eerft  voerde  ,  ge- houden. 

FRANCOIS  VAN  DER  HULST.  Hy  wierd 
door  Keizer  Karei  den  V.  nevens  de  Karmeliter  ,  Niclaas 
van  Egrnondt,  voor  Kettermceller  in  de  Nederlanden  aan- 

geftelt  ,  om  de  plakaaten  tegens  d'  Onroomfche  Religie 
uit  te  voeren:  de  hcimelyke  Ketters  op  allerlei  wyzen  te 
ontdekken,  enz.  waar  in  deze  twee  zich  dapper  qucten  ; 
tot  dat  gemelde  Alaje/leit,  ziende  dat  dit  werk  op  zulk  ee- 

ne wyze  niet  door  te  dryven  was  ,  zonder  den  afval  van 
het  ganfche  landt  te  waagen,  immers  het  landt  te  beder- 

ven, de  Inquijitie  wat  liet  verflappen,  hen  alleen  belaften- 
de  de  Vergaderingen  der  Onroomfchen  te  verhinderen. 
De  Kettermccfter  van  derlhlfi.,  ook  Raadt  van  Keizer 
Karei  den  V.  in  Brabandt.,  maakte  het  zoodanig  door  mis- 
dryven  van  Staat,  dat  hy,  die  zoo  veele  Geformeerden 
om  hals  hadde  doen  brengen,  zelfs  het  hoogde  gevaar  liep 
van  aan  't  leven  geftraft  te  worden  :  maar  vvierd  noch verbeeden.   Defiderijts  Erafrms  noemt  dezen  Franfois ,  in 
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een  zyner  brieven,  eenen  wonderen  vyandt  der  geleerd-  jgguw 

heit  ;endesze!fs  Amptgenoot,  A''ïVo/ö«j-'z;««£^«j,W^^eenuit-  * zinnig  menfch,  met  een  zwaerdt  gewapent ;  die  my(zegt  /ii.  618. 
hy)  veel  meer  haat  toedraagt  dan  hy  Lnther  zelf  doet 
FRANCOIS  VERDUGO,  Gouverneur  van  Fries- 

landt  wegeus  Spanjen ;  zie  VERDUGO  (FRANCOIS.) 
FRANCOIS  VEER,  Gouverneur  van  den  Veree- 

nigden  Staat  binnen  Ooflende .  zie  op  VEER  (FRAN- 
COIS.) 
FRANCONIUS  (JOHANNES)  geboortig  van  Goudh. 

Leiden  in  Ilullandt.,  een  geleert  man.    Hy  heeft  in  het  jaar  M  üo.' 
ij-ió.  te  Leiden  de  fchriften  van  Philippus  Leidenfis  doen 
drukken ,  en  'er  cene  geleerde  Prafatie  voor  eedelt ;  7ie 
op  PHILIPS  VAN  LEIDEN. 
FRANEKER,  eene  Sudt  in  Fries  landt ,  in  het  quartier 

Wefiergoo.   Zy  heeft  de  derde  ftem  onder  de  Steden  van 
die  Provintie  in  de  Vergaderinge  van  de  Staten  ,  en  eene 
"  wydtuitgeltrekter  Jurifdiélie dan  eenige  der  Friefihe  Ste- 

den :  w^ant  daar  onder  hoort  het  gebiedt  van  Salvjarda,va.n 
Lollurn,  Doye!n,Kye,Lankum.,lVer,Eeckens,e[\7..  In  vorige 
tyden  heeft  zelfs  Harlingen  onder  de  Gerechtsmagt  van 
deze  Stadt  geftaan,  blykens  het  Odroy  \an  Ludulf.,  Abt 

van  Oldckloojler    van  't  jaar  1322.'  daar  in  uitdrukkelyk 
üaat  ,  dat  de  burgers  van  Harlingen  binnen  Franeker  te 
recht  zullen  liaan.    Onder  de  zonderlinge  privilegiën  de-  v/infem. 
zer  Stadt,  is  ook  dat  de  ingezetenen  vry  zyn  van  den  ex-  befehr. 
cys;  ja  andere  ingezetenen  mogen  zoo  veel  bier  by  vie-  achter 
rendeel  tonnen  uit /ri««(r/^'r  haaien  als  zy  begeeren,  zon-  zyneFr, 
der  iet  te  betaalen  :  dit  voorrecht  is  gegeeven  van  Georg  Krunyk. 
en  Henrik.,  Hertogen  van  Saxen,  Ert-Gouverneurs  van 
Frieslandt:  welke  Vorften  ook  aan  deeze  Stadt  ,  wegens 
haare  getrouwheit  en  dienfl  t'  hunwaarts ,  200  Mergen  landts 
aan  S.  Jakobs  Parochie  ,  op  't  Bilt  behoorende,  fchonken. 
In  het  jaar  i^if.  heeft  Prins  Karei  van  Spanjen  ,  daar  na 
Koning  en  lioornfch  Keizer,  deze  privilegiën  beveiligt.  De  Idem 
burgers  hebben  noch  een  ander  voorrecht  ,  beflaande  in  ihld. 
hun  jaarlyks  verkiezen  en  beëedigen  van  de  Magiilraat, 
volgens  den  brief  hun  gegeeven  van  de  Staten  Generaal  der  In  date 
Vereenigde  Nederlanden :  alleen  Leeuwarden  en  Franeker\\eh-  Hov. 
ben  hunne  eige  verkiezinge  der  Magiilraat  ;  in  de  andere  'SS'^. 
Steden,  Bolswaert,  Docktm  ,  Sneek,  Harlingen,  Stavoren, 

Workurn,  lift,  Slooten,  en  Hinloopen ,  Haat  de  benoeminge  i^'dem. 
van  een  dubbel  getal  aan  den  Raadt  ,  de  verkiezinge  aan 

't  Hof,  of  den  Stadthouder.    Uit  kracht  van  het  gedachte  Houve 
06lroy  der  Staten  Generaal,  bellont  de  Raadt  uit  zes  Bur-  Handv. 
gemeellers;  die,  na  verloop  van  een  jaar,  even  veel  per-  Kronyk 
lboncn  uit  de  geheeie  burgery  benoemden  ,  om  's  nachts  ̂ dcd, 
voor  Niewjaars  dag,  op  het  Stadtshuis  ontboden,  de  ver-  M-  7*- 
kiezinge  der  Magiilraatsperfoonen  te  doen  :  nadat  deeze 
zes  noch  drie  tot  hen  genomen,  en  vier  afgeloot  hadden, 
wierd  van  hen  de  befteilinge  gedaan  uit  de  zes  perfoo- 
nen  van  de  Magiilraat  benoemt.    Doch  vermits  nader- 
hant  binnen  Franeker  eenige  misverllanden  en  beroerten 
ontHonden,  zyn,  om  die  weg  te  neemen  ,  gemagtigt  en 
aangellelt,  IVUlem  Lodewyk,Gxvit  van  Najfauvj , Convex - 
neur,  enz.  nevens  de  Heeren  Gedeputeerde  Staten,  en  de 
RaadtProvintiaaljdie  den  8  December  1615-.  tot  vrede  der 
Gemeente,  en  ruil  des  Burgersftaats,  iets  verandert  hebben  ; 
voornamentlyk ,  dat 'er  voortaan  eene  Vroedfchap  zoude 
zyn  van  3operfoonen,  hun  leven  lang  gedurende,  daar 
onder  de  zes  Burgemeefters  mede  begrepen;  en  dat  ook, 
by  verderf  van  een  Burgemeefler ,  of  lidt  der  Vroedfchap , 
de  plaatze  door  verkiezinge,  by  meederheit  van  (temmen, 
binnen  tweemaal  24  uuren  moet  vervult  worden  ;  dat 
ook  flipt  altoos  wordt  nagekomen.    By  de  zes  Burgemee-  Ideru 
fiers  is  het  hoogfle  bewint  in  Stadtszaaken :  ieder  van  hen  winfem. 
heeft  de  voorzitting  twee  maanden  :  alle  jaar  gaan  de  '^id- 
twee  Oudften  af,  en  de  \yi  Eleóieurs ,  of  Kiesheeren ,  ver- 

kiezen twee  niewe  uit  de  zes  die  van  de  Magiflraat  be- 
noemt zyn.    De  voorzittende  Burgemeefler  bewaart  het  jdtm 

zegel,  en  de  Stadts  lleutels ;  geeft  de  leuze  of  het  woordt, 
enz.    Franeker  legt  in  het  Wefterdeel  van  Frieslandt,  tuf- 
fchen  Leeuwarden  en  Harlingen.   Binnen  de  fladt  flaat  een 
klein  Kafteel,  met  eene  fchoone  graft  en  fraaijen  tooren; 

Sf3  doch 

a  Wegens  deeze  wyduitgeflrektheit  der  ̂ urifdtSlie  ,  of  van  't rechtsgebiedt  der  Stadt  Franeker,  hebbe  men ,  uit  de  Befchryvinge 
van  Frieslandt  door  IVinfemitis ,  fol.  138.  te  weeten, dat  het  woordt 
Difiriélus  twyfelachtig  is,  dewylc  de  gehcele  vyf  deelen  by  oudts 
genaamt  werden  ̂ //y?rz^f«;  Fr<i»f(-er  ,  de  buurt  van  Franeker,  bly- 
Uendc  uit  de  wetten  van  Vpfialsboom ,  gemaakt  omtrent  den  zelfdea 
tydt:  Judices  veteris  difiriéius  Franeker.  Want  alle  deze  Grietenij  en 
plagten  haar  Weer,  of  recht,  diens  tydts  binnen  deze  Stadt  te  hou- 

den. De  privilegie  vanHarlingen  is  beveiligt  tot Hartwerdt, in 't bo- vengemelde jaar,  op  den  dag  van  Odulphus. 
Dat  deze  Stadt  (vervolgt  de  Schryver)  de  Gerechtsplaats  der  by- 

leggeiide  Grietenijen  isgeweeft,  bewyft  noch  dat  de  Weer  in  de- 
zelve op  vervolgende  dagen  in  de  weeke  gehouden  wordt ,  eik  in 

haare  Grietenijen  op  dien  dag,  die  zc  te  Franeker  plagten  te  heb- 
ben :  ook  bewyfl  zulks  het  voorrecht  ten  opzicht  der  regeeringe 

over  't  beftel  der  zeezaaken  van  de  vyf  deelen  ,  behalven  de  brie- ven van  0(flroy  daar  af  zyndc. 
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Idem 
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Wtnfem. 
ibid. 

P.Slont. 
byjo<ff. 

hl  Guic- ciardvn 

fil.  1(56. 

Kron-jk ■van  Fr. 

fol.  145, 
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doch  mi , wegens  ondcrdom , en  bouwvallighcit ,  ook  iwak- 
hcic  der  KroudtvcUcu ,  atgebrokcii  ,  cii  gaiUch  gcfloopt. 
Hertog  llcnrik  va»  Saxc»  was 'er  op  zekeren  tydc  lang  van 
de  andere /'r/V/f/ètr  Steden  in  belegert;  dat  l'peet  en  ver- 

droot hem  zoodanig,  dat  hy  al  zyn  recht  dat  hy  op  Vrics- 
lan.it  ̂   cn  Groninger  landt  haddc,aan  zynen  broeder,  Hertog 
Ceor^^  van  Saxen  ,  overdroeg,  die  het  naderhant  weêr  aan 
Keizer  Karei  den  F.  overzette.  In  den  oorlog  met  Spanjai 
zyn  de  Kalk-elen  van  Leeuwarden  en  Ilarimge»  ter  neer 
f;e\vorpen.  Het  Kafteel  \3.nFraneker  evenwel  is  toen  noch, 
ais  van  geen  groote  Iterktc,  blyven  Üaan  :  te  meer  omdat 
het  de  Stadt  niet  Ichadelyk  kon  zyn,  als  binnen  de  Stadts 
vellen  bclloten  ,  cn  zonder  uitgang  ,  om  van  achteren 

krygsvolk  te  konnen  inlaaten:  daarenboven  kon  men  't 
van,  of  langs  eene  rechte  graft  der  Stadt  t'eenemaal  met 
gefchut  verbryzelen,  en  over  hoop  werpen.  Den  omtrek 
van  Franeker  Itelt  J.  Petit  op  drie  vierendeel  uurs  gaans 
voets ;  doch  't  kan  wel  binnen  een  halfuur  in  't  rondt  op 
de  veil  worden  omgewandclt.  Voorheen  quamen  veele 

Edelen, die  zich  des  zomers  op't  landt  onthielden , 's  win- 
ters in  de  Stadt.  Zy  heeft  haare  grootdc  vermaartheit 

door  de  Akademic  verkregen  :  opgerecht  in  't  jaar  ijSf. 
zie  ACADEMIE  TE  FRANEKER.  De  Stadt  is  wa- 

terryk,  doordien 'er  drie  doorgaande  grnften  in  zyn ;  legt 
in  een  luRig  gewcft  van  wey-  cn  koornvelden  ;  eene  myl 
van  Hiirlinge/i,  drie  van  Leeuwarden  ,  en  van  Boljivaerdt , 
als  ook  van  Sneek.  De  leeftogt  is 'er  overvloedig  genoeg, 
zoo  van  rundcr-  als  fchapenvleefch,  allerlei  gevogelte, 
zee-  doch  matig  riviervifch,  enz.  Zy  heeft  eene  zoete  en 
gematigde  lucht.  Het  woordt  Franeker  is  eene  verbafte- 
ringe  van  Fraen-akker:  in  het  jaar  1191.  was  Fraen-  Froen- 
oirroon-akker ^  vcitx.  Godts-akker  alleen  eene  buurte;  maar 
wierd  daar  na  zeer  vergroot:  behielt  echter  den  naam  van 
den  voorigen  eenen  Akker ,  Fraen-akker  \  zelfs  ook  nadat 
deeze  buurt  tot  eene  Stadt ,  omtrent  het  jaar  1192.  was 

aangegroeit.  Toen  Ólq  Noormannen  het  lleedtjen  Zicr/z'/^aw, 
oïUitgongh,  geplondert  hadden,  nam  deeze  buurt  Fraan- 
akker  zeer  toe,  ais  ook  de  Godts-akker ,  die  ter  dier  tydt 
beide  rteedtjens  wierden.  Eenige  haaien  den  naam  van 
Franeker  af  van  Franfch.,  of  Franck-akker  \  en  dat  deze  plaats 
dien  zou  bekomen  hebben  in  den  to|;t  der  Francken.,  of 
Franfchcn.,  tegen  Koning  Bcroald  van  Frieslandt na  dat  zy 
zich  daar  nedergezet  hadden  :  Maar  zulks  is  buiten  allen 
fchyn  van  wa.irheit  ,  dewyle  men  in  eenen  zeer  ouden 
brief  van  iS^i.  vindt,  dat  deze  plaatze,eertydts  Froun-akker 
genoemt,  geflaan  heeft  onder  de  Grietmans  en  Mede- 
rechters,  als  eene  geneeme  buurte;  ook  daar  recht  cn  juf- 
titie  deeden.    b  Onder  de  bloedige  Fadtien  van  de  Fetko- 

h  In  de  tyden  van  de  fa(fliën  der  Schieringers  enVetkopers,  (te- 

kent de  gedachte  Schryver  verder  aan  j  bezat  Franeker  't  halsgerecht en  de  hooge  Juflitie ,  uit  kracht  van  een  Giftbrief  der  Beijerfche 

Graven  van  Hollandt,  gegeeven  op  S.  Servaas  dag, in  "t  jaar  1474. Omtrent  welken  tydt ,  de  Stadt  nu  bloeijende  en  (taande  met  de 
gebuuren  ,  Berlikum  of  ultgongh  ,  in  een  goedt  verftandt ,  het  Kruis  - 
broeders  Klooüer  gellicht  is. 

Verder  worden  de  hier  bovengeftelde  voorrechten  aangewezen , 
waar  opvolgt,  dat  in  den  eerften  het  Slot  ten  oollen  buiten  de 

Stadt  op  Kalahey  (lont;  doch  omtrent  het  jaar  1440  op  "t  weilen 
verplant  is;  daar  het  (volgt 'er)  't  voornaamlle  van  de  Stadt,  dat'er toenmaals  was,  bedwingen  en  befchieten  konde  Want  die  twee 
ryen  huizen,  tufTchen  't  Slot  en  de  S.  Martcns  Kerk, maakten  toen 
de  Stadt:  terwyl  't  niewe  Hof,  de  Greyde,  eu  de  Schilbank  onbe- 
timmert  waren;  gelyk  ook  de  Godtsakker  ,  de  Deylakker  ,  en  't KoiidJal  ook  weinig  huizen  hadden. 

De  Stadt  (leeftmen  verder)  is  begiftigt  met  dit  voorrecht ,  dat 

geen  omleggende  Dorpen  ,  of  Kloollers  't  recht  van  Waage,  Am- bachten, ofte  Kooproanfchappen  zouden  hebben  ,  maar  die  alleen 

gehouden  en  gedreven  worden  binnen  Franeker  alleen ;  't  welk  haar ook  heeft  verleent  haaren  weldoender  de  Hertog  van  Saffcn:  de 

briefis  gedagtei.ent  den  12.  July  in  't  jaar  1504. 
Nopende  de  byzondere  Voorrechten,  boven  gemeldt,  daar  Pr^z- 

»e/;fr  oudtydts  mede  begiftigt  is  geweeft,  moctmen  weeten  ,  dat 
zy ,  gelyk  zy  oudt  zyn ,  al  voorlange  zyn  veroudt  en  verjaart ,  zoo 
dat'er  by  deze  Staaisregeeringe  geen  voetllap  ,  ja  nauwelyks  ge- 

dachtenis van  overig  is.  By  't  ftichten  der  Opperleerlingfchoole , wierd  den  Hoogleeraaren  en  Leerlingen  vryheit  van  Wynexcys 

vergunt;  doch  naderhant  is  deze  vryheit,  door  't  misbruik  van  haar door  de  laatlïen ,  en  veele  quaade  gevolgen  daar  van ,  weder  inge- 
trokken ;  echter  is  den  Hoogleeraaren,  tot  vergoedinge  dezes  vrydoms, 

elk,  boven  zync  jaarlyld'che  wedde,  hondert  en  vyttig  Keizers  gul- 
dens toegclegt,  die  hun  mede  van  'sLandts  Ontfangcr  b. taalt  wor- den; daar  de  Leeroe(Fenaars  van  uitgefloten  zyn:  dewyl  zulks  eene 

vryheit  onmogclyk  met  den  toeÜant  dezes  Landtlchaps  en  zyner 
Ingezetenen  kan  beftaan  ,  en  zy  niet  anders  dan  voor  eene  aftrek- 
kinge  der  leeroeff.ningen ,  verwilderiiige  der  zeden,  engelegent- 
heit  tot  rumoer  cn  krakkeelen  te  houden  zy  ;  't  geen  uit  oude  en niewe  gebeurteniiren  overtuigende  biykbaar  is.  Wy  belluiten  dan 
deeze  Ichetze  der  Stadt  Franeker  met  dezen  korten  lofgalm; 

O  Eer  van  Fr'ieslandts  Staat,  Beftierfter  aller  zeden ^ 
En  hooie  tveienfchap ,  -voor  die  uw  Jchool  betreeden. 
Aan  Pallat  vajl  gehuuvjt  door  liefde  en  kmdigheit ; 
Cy  zyi  h«t  pronkjuweel  dier  hoogt  Majtfieit  i 
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pers  cn  Schieringers  ,  hielt  de  Itadt  Ilarlingea  het  met  de 
l'^eikopers;  als  ook  die  van  Groningen,  welke  veele  aanfla- 
gen  tegen  die  \iin  Franeker  maakten;  weshalven  die  van  j 
Franeker  eenen  anderen ,  tegen  die  van  Harlingen,  fmcedden  ,  ] 
en  volbragtcn  ;  neemcnde  die  plaatze  in  't  jaar  1496.  in: 
maar  vermits  het  Slot  met  een  goedt  getal  Groningers  be- 

zet was,  moflen  zy  ,  na  de  lladt  geplondert  tc  hebben, 
weêrafwyken,  (leekende  in  hun  aftrekken  eenige  huizen 
in  brandt:  de /^f/^o/ic/ ƒ  vervolgden  hen,  en  ontjoegen  hun 
den  buit.    Kort  evenwel  daar  na  veroverdenze  het  Blok- 

huis te  Harlingen .,ücchtlcn  het, en  namen  het  gefchut, en, 

onder  andere",  de  groote  Groninger  Bud'e  meede.    De  f^rie-  idem zen,  der  Saxen  drukkende  heerfchappyc  moede  ,  Honden  IVinft 

in  't  algemeen  tegen  den  Hertog  op,  en  belegerden  hem,  ibid.  ' 
in 't  jaar  1  f 00.  binnen  Franeker ,  met  lócoo  mannen.    DeM  3t 
Sax  hadt  Frieilandt  zoo  uitgeput  ,  dat'er  geen  geldt  was 
om  gefchut,  en  andere  noodtwendige  krygsbehoeften  ter 
belegeringe  te  konnen  koopen  :dieshalven  namen  zy  'tge- 
heele  landt  door  de  klokken  ,  en  eenige  andere  dingen 
van  waarde,  uit  de  Kerken,  en  zonden  het  een  met  het 
ander  naar  Groningen  ,  tot  onderpandt  van  vier  (tukken 
Gefchut ,  die  de  Groningers  hun  lieten  toekomen  :  onder- 
tudchen  hielden  zy  zoo  quaaden  ordre  in  hun  leger,  en 
dronken  zich  den  meeften  tydt  zoo  vol  ,  dat  ze  groote 
fchade  door  de  uitvallen  der  belegerden  leeden:  zy  zorg- 

den nergens  anders  voor,  dan  om  te  beletten  dat'er  geen 
vreemdt  krygsvolk  in  't  landt  mogte  komen  :  bedachten 
derhalven  eene  lilt  of  looze  (Ireek  ,  om  daar  door  te  on- 

derkennen of  de  aankomelingen  Friezen,  of  van  eene  an- 
dere Natie  waren.   Die  aanquamen  mollen  zeggen  ;  Fiou- 

wer  lotter  claer  leep-aayen  op  tn  finne  herne  in  ten  nift.    Al  die 
't  niet  naar  der  Vriezen  woordenklank  konden  uitfpreeken 
wierden  terltont  gedoodt.    Hertog  Albert  echter  ,  met 
eene  groote  meenigte  in  Frieslandt  komende  ,  om  Hertog 
Henrik  te  ontzetten,  deedt  de  Vriezen  van  Franeker O'phTet- 
ken.    In  den  oorlog  tegen  Spanjen  ifjl.  had  Franeker  zich  Idem 
op  de  zyde  van  den  Prins  van  Uranjen  begeeven  :  maar  Winfe-, 
alzoo'er  een  zeer  harde  winter  volgde,  en  Grave  Joos  van  fo^-  37 
Schouwenburg  vreesde  dat  de  Spaanfchen  ,  onder  Kolonel  ̂ '^^"f 
Robles  ,  Franeker  befpringen  mogten  ,  fchreef  hy  aan  de  ̂ o'»* 
Magiftraat  der  Stadt,  dat  ze  goede  zorge  zouden  draagen, 

'1  de  graften  buiten  de  wallen  begieten,  om  ze  gladt  en  on-  '° 
beklimbaar  te  maaken,  enz.  Zuiks  deeden  de  Oldermans ,  '"'^ 
Burgemeefters,  Schepenen  en  Raadt  der  lladt  wel  uitroe-  /-/  , 
ipen;  maar  zoo  haalt  de  Hoofden  der  Prinsgczinden  uit  . 
Franeker  vertrokken  waren, deedt  de  SpaanfchgezindeMa-  ̂ ^Jlft 
giftraat  eene  bezendinge  aan  Kolonel  Robles,  ootmoedig  ,j 
pardon  verzoekende:  en  dus  geraakte  de  Stadt  weer  on-  Hor.ó. 

der  Spanjen:  doch  wierd  noch  in  'i  zelfde  jaar  voor  den  foLi-j Prins  hernomen. 
FRANEKERA,  eene  Stadt  van  IVeJlergoo ,  al  in  den  Alikg 

jaare  1230.  bekent ,  onder F/orf^/Zwx  den  vierden  Grave  van  Not. 
Hollandt, ó\e  aldaar  van  't  volk  dat  aan  dezen  kant  dcLau-  Germ. 
wers  woont,  in  zyne  befcherminge  genomen  wierd ;gelyk  Inf-P-^. 
Emmius  fchryft.    Getuigenilfen  die  ouder  zyn  achte  ik  zoo  M  J9 
geloofwaardig  niet.  Deze  plaats  heeft  den  naam  gekregen  ̂ f-'^'; 
van  de  landen,  die  tot  een  heilig  gebruik  gefchikt  waren;  •^'^•I^ 
de  5p?on-aWterEn  genaamt  :  want  JpJOll-blcnflcn  zyn  by  de 
DuitJ'chen  dicnften,  die  men  aan  den  Heere  moet  doen : 
en  het  5p?0n-1leicï)nam/  beteekent  htt Lichaam  des  Heeren^ 
{Corpus  üornini.)^-m\-ei\i\tXC\\  zyn  derhalven  akkeren  aaa 
den  Heere  Chrilfus  tocgeheiligt :  hoedanige  men  weet  dat 
'er  ook  in  Hollandt  gevjceü.  zyn,  gelyk  hier  na  zal  gezegt 
worden.    Het  is  tegenwoordig  een  middelmatige  Stadt, 
met  een  oudt  en  vervallen  Slot  (doch  d^t  nu  tot  den 
grondt  toe  is  geflecht)  in  rang  de  derde  onder  de  Steden 
aan  dezen  kant  de  Lauwers,  zynde  nu  in  de  tweede  eeuw 
een  verblyfplaats  der  Kunftgodinnen.    Het  legt  van  de 
Hooftftadt  Leeuwarden  tweeDuitfche  mylen  min  een  vier- 

de weftwaarts. 
FRANEKERADEEL,  eene  Vriefche  Grietenije  in  het  wwfem 

quartier  J^^ejlergoo  ;  dus  naar  de  ftadt  Franeker  genaamt :  i,efchr. 
heeft  de  tweede  Hem  in  de  Vergaderinge  der  Staten  van  't  van  Fr, 
//^?/Z<?r^oo;  quartier;  bevat  elf  Dorpen  ;  namelyk  ,  Tzuntj  achter 
Hitfum ,  Achlum ,  Midlum ,  Herbayum  ,  Dongturn  ,  Bour ,  de  Km 
Ried,  Peyns,  Sweyns ,en  Schaljum.  Dit  Franekeradeel  Tcbeidt 
zich  afin  't  zuiden  met  den  Slachtdyk  ;  in  't  weften  niet 
verre  van  de  iX^At  Harlingen;  in  't  noorden  met  Barradeei; 
in  't  ooften  met  Menaldumadeel.    Zy  is  eene  der  vrucht- 
baarfte  Grietenijen  van  geheel  Frieslandt;  heeft  veele  Sta-  ff^ 
ten  en  Stinfen ;  als  groot  en  klein  Herama,  Dekarna,  Hot-  '^^^^^ 
tinga,  en  Teetfura,  in  het  Dorp  Tzum,  Roorda  ,enHitzum ,  f/^^j.^ 
de  Stins  Achlum ,  en  Offingahuizen ;  te  Midlum ,  Riemerfma ;  te      j  ̂ 

Herbaijum ,  Waltinga;  Feytfma  te  Dongium;  Andla  te  Ried;  j-^f^^^  ' Heerema  te  Sweyns,  en  dan  noch  Kingema,  een  eigenerfde 
State.    Men  heeft  daar  verfcheide  ftroomen  ,  goede  vif- 
fcheryen;  ook  wildt,  haazen,  patryzen,  enz. 
FRANSSUM,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden ,  idem 

onderhoorig  aan  het  IVefterquartier.  Houvtt 
FREDERIK  DE  I.  achtde  Bidchop  van f/i'm/&/ ge- 

worden in  het  jaar  836.  Hy  was  een  Vries  van  geboorte, 

op  het  Slot  Adelt» t  in  Frieslandt^  van  Edele  ouders:  zom- 
mige 

Idem 
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migc  willen  dat  lyne  moeder  cene  dochter  van  /iJgiUus 

gevvceft  zoude  iyn,die  de  II.  Koning  der/^rzV^<?», en  zoun 
van  Ratóud  •'A/as  Haar  naam  wa.s  KroKcvel/a ,  die  haren 
zoon,  in  alle  ChriÜelyive  deugden  opgevoede  hebbende, 
daar  na  onder  het  opzicht  van  den  H.  Rixjrichs,  bUIbhop 
van  Utrecht.,  beftelde.  Hy  wieid  ook  na  zyne  doodt  een- 

parig tot  Utrechtjchen  BilFchop  verkoren.  Hem  gaat  den  lof 
na,  dat  hy  zeer  vreedzaam,  by  vdereen  aangenaam,  en 
zeer  yverig  in  de  pligten  der  Godtvruchtigheit  geweeft 
zy.  Keizer  Ludovicus  Pihs  beminde  en  achtte  hem  zeer 
hoog ;  zoo  dat  hy  ,  zoo  haall  de  doodt  van  Rixfried  hem 
bekent  geworden  was  ,  zich  met  zyne  Gemaiinne  naar 
Utreiht  begaf,  om  hem  tot  den  Bifichoplykcn  rtoel  te  be- 

vorderen: welk  ampt  en  waardigheit  Fredenk  tegens  dank 
aannam.  Na  de  verkiezinge  rechtte  Keizer  Lodeivyk  een 
groot  gaftmaal  aan :  alsfrederik  by  hem  aan  tafel  zat,  fprak 
zyne  Majejieit  aldus  tot  hem.  „  AUerlieflle  zoon  ;  de 
„  Geeftelykheit  dezer  Stadt  heeft  u  ten  Herder  en  zielzor- 
„  ger  verkoren,  om  allerwegen  het  dwalend  volk  door 
„  uwe  onderwyzinge  te  bellieren:  Het  EWzvAtl^^alcheren , 

behorende  onder  uw  Bisdom, is  van  zeer  fnoode  bedry- 
ven,  en  bloetfchandige  huwelyken  berucht  :  de  broe- 

der vermengt  zich  met  de  zufter;de  vader  met  de  doch- 
ter, de  zoon  met  de  moeder  :  Wy  bezweeren  U,  by 

den  Almachtigen  Godt,  dat  gy  zulke  afgrylFelyke  men- 
fchen  door  Synodale  llraffe  tuchtigt,  of,  des  noodts 
zynde,  in  den  ban  doet.  Biflchop  Fredcrik  antwoordcie 

daarop,  met  eenen  diepen  zucht :  „  "Waardiglle  i^«ter ; 
„  uwe  Majejïeit  heeft  my  zoo  hoog  bezworen  tot  d'  uit- 
„  voeringe  van  mynen  pligt  ,  dat  ik  daar  omtrent  niet 

nalatig  durve  zyn;  maar  nu  wenfche  ik  van  uwe  Maje- 
Jlett  te  weeten  en  te  hooren,  of  men  dezen  vifch,  die 

voor  ons  ftaat,moet  ontginnen  van  't  hooft,  of  van  den 
ftaert?  Luduvicus  antwoordde, van  het  hooft:  toen  voer 
Frederik  aldus  voort  :  „  Wel,  magtigfle  Keizer.,  dan  is 
't  my  betaamelyk  de  verbeeteringe  vanf/aan  te  vangen  : 
Gy  hebt  ter  Gemaiinne  genomen  Judith  ,  dochter  van 
Grave  Philijjs  van  Bei/eren;  uv/e  nabcllaande:  Bekeer  IJ 
en  doe  boete,  opdat  het  gemeene  volk  uw  voorbeeldt 

,,  navolge.  Die  woorden  gingen  Lodeivyk  zeer  diep  in 
het  harte:  want  hy  had  Judtth  zeer  litf,  en  kon  niet 
van  haar  fcheiden.  Eenigen  (tellen  dat  hy  op  deze  belkaf- 
finge  zyne  Echtgenoote  Judith  verliet:  maar  anderen,  in 
deHiftoriën  beter  ervaaren  ,befchuldigen  die  Schry vers  van 
cenen  misflag;om  dat  LW6w?/.f  zyne  Gemaiinne  totzynen 
fterfdag  toe  by  zich  hield:  dat  hy  zich  ook  maar  al  te  veel  door 
haar  heeft  laten  beweegen  tot  voordeel  van  denZoone  by 
haar  gewonnen,  en  tot  groot  nadeel  van  zyne  andere  kin- 

deren, uit  zyn  eerile  echte  bedde.  Boven  dat,  was  dit 

huwelyk  met  "Judtth  niet  tegens  de  verbode  graaden  des 
maagfchaps  ,  dan  naar  de  Pauffelyke  ingevoerde  wetten, 
't  Is  waar  dat  toen  zyne  tegens  hem  wedcrfpannige  Voor- 

zoons hunnen  Vader  gevangen  namen ,  zy  Judtth ,  met  haren 
zoon  Karei.,  naar  Italièn  zonden:  maar  op  den  troon  hcr- 
ftelt,  liet  hy  zyne  Gemaiinne  en  zoon  weder  tot  zich  ko- 

men. Daar  na  heeft  BilTchop  Frederik  wel  getracht  die  van 
Walcheren  van  deze  gruwelen  af  te  brengen ,  maar  zy  fiel- 

den zich  met-  en  in  de  wapenen  tegens  hem.  In  Fncslandt 
begon  d^Arria-^erydooT  te  breeken,doch  die  h&cü  Frederik ., 
door  zynen  zonderlingen  vlyt  ,  gedempt  ;  en  S.  Odolph 
tot  opzichter  van  de  Kerke  te  Staveren  gemaakt.  Anderen 
fchryven  dit  zynen  broeder  Adelhricus .,  zynen  navolger 
in 't Bisdom,  toe:  zie  ADELBRICUSDE  li. Fredenk 
doorreisde  alle  landen  die  onder  zyn  herderlyk  gezagh  en  be- 

llier (ioXiÓQn '.Groningen ,  Drent  .,7^wenth ,  Uveryjel  .,üo/ïergoo 
Wejiergou,  dc  Zevenwolden ,  Wejl-Frieslande ,  Hotlandt ,  Zee- 
landt ,  en  (lelde  op  alles  goede  ordre.  Na  dat  hy  die  reize 
gedaan  hadde  ,  perlle  hy  Keizer  Lodeivyk  op  niews  aan 
om  Judith  te  verlaaten  ;  die,  vreezende  dat  haar  man  ein- 
delyk  daar  toe  mogt  bewilligen,  Frederik,  zoo  door  belof- 

ten, als  dreigementen,  zocht  om  te  zetten:  maar  hy  iui- 
fterde  daar  niet  naar ,  ging  voort,  en  dreigde  den  Keizer 
zelf  met  zynen  Ban.  Toen  zou  Judith  twee  booswigten 

hebben  omgekocht, die Fred'm',^,  wanneer  hy  nk S . Sahator , den  dienfl  verricht  hebbende,  quam  ,  vermoordt  hebben. 
Zeer  geduldig  leedt  hy  de  doodt,  die  hem  Godt,  zoo  men 
voorgeeft,  door  infpraake  bekent  zou  gemaakt  hebben : 
ja  zelf  zou  hy  de  moordenaars  hebben  vermaant,  in  aller 
haaft  zich  van  daar  te  maaken  ,  om  niet  betrapt  te  worden. 

Althans  dat  is  zeker,  dat  hy  moortdadig  is  van  't  leven  be- 
rooft, op  den  iSJunius  ( andere  zeggen  \n  ]n\'ms  ,l^eldenaar 

zegt  den  15-  Kalende  van  Auguflus)ia't  jaar  838. maar, dat 
zuiks  door  bede]  van  Judith  gefchiedt  zoude  zyn,  is  ganfch 
niet  zeker.  A.  Buchel/us,  overBeka,  ontfchuldigt  de  Kei- 
zerinne  ganfch  en  gaar  van  dit  moortdadig  feit:  en  befchul- 
digt  daar  tegen  Bmchop  Frederik ;  die  niet  langer  dan  twee 
jaaren  den  Biffchoplyken  Utrecht/en  Üoel  bezeten  heeft. 
Hy  legt  in  S.  Jans  Kerke  begraaven  ,  en  is  op  de  lyd  der 
Heiligen  gedelt ;  hem  volgde  zyn  bovengedachte  broeder 
Alh'ricus. 

J.  f^eldenaar  legt.,  dat  het  zyne  vleefchelyke  Nicht  was  , 
by  gevolg  hem,  zonder  toelatinge  van  den  Faus,  niet  ge- 
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oorloft  te  trouwen  ;  ook  (lelt  hy  vafl  ,  dat  de  BilTchop 
door  twee  knechten  der  Keizerinne  doorfteeken  is,  die, 
als  afgezondenen  tot  hem,  voorgaven  dat  zy  hem,  van  's 
Keizers  wegen,  cene  nootzakelyk  bootfchap  te  doen  had* 
den.  Na  de  toerecdingc  nu  des  Bilfchops  tot  zyne  mar- 
teldoodt  ,  zou  hy  deeze  huurmoorders  dus,  naar  deezeS 
Schryvers  verhaal  ,  hebben  toegefproken  :  Nu,  duet  uwe 
bootfchap  die  ik  volkomentlyk  wel  wijl  eer  gy  in  de  Jladt  quaamtt 

Doe  (volgt'er)  togen  zy  hunne  mejfen  uit  ktinne  mouwen^ 
ende  doorjiaken  den  heiligen  Bi[J'chop ,  en  fpraken  deze  fchampere woorden  tegens  hem :  Nu  heeft  de  Keizerinne  wraak  van  u, 
die  zy  lange  begeert  heeft,  vermits  gy  haar  in  veel  tyden 
meenig  zwaar  verdriet  hebt  gedaan:  Daar  hun  die  heili- 

ge Bilichop  op  antwoordde:  Lieve  kinders,  gy  hebt  nu  vol- 
hragt  uwer  Vrouwen  boodtfchap  en  haar  gebodt  :  Nti  pynt  U 
fnellyk  van  heen  te  loopen.  Hier  op  volgt  dan  wyders 
de  wyze  van  des  Biffchops  uitgang,  en  hoe  hy  op  zyn  ui- 
terüe  levensdip  voorzeide  ,  dat  de  Deenen  ,  wegens  dit 

bloetfchandig  huwelyk  des  Keizers  ,  in  't  landt  vallen, 
en  't  ganfche  Bisdom  verwoeden  zouden ;  waar  na  hy  zy- ne levensrolle  met  de  woorden  dezes  Pfalms  befloot  :  Ik 
zal  den  Heere  behaagen  in  den  lande  der  levenden. 
De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  weifelt  als  tufTchen 

beiden ,  wien  hy  tot  oorzaak  van  des  BÜTchops  doodt  zal 
dellen,  of  om  wat  reden  hy  moge  vermoordt  zyn,  waar 

j  toe  hy  verfcheide  voornaame  Schry  vers  aanhaalt,  die  echter 
I  veelzins  daar  op  uitkomen, dat  hy  als  een  tweede  Johannes 
■  de  Dooper^nn  omgelyke  oorzaake ,  gedood t  zynde,  zulks  ook 
I  door  aanhltzinge  der  Keizerinne  Judith  uitgevoert  zoude 

I  zyn.    Maar,  voegt  hy 'er  by,  Heda  zegt  ,  dat  de  Schryvers 
I  hier  over  verdeelt  zyn ;  vjant  daar  zyn  ''er  zeer  veel  die  de  zaak 
'  van  den  Keizer  Lodewyk  en  van  Judith  verdeedigcn;  terwyle 
\  eenige  anderen ,  en  dat  wein  g  in  getal ,  vinnig  tegens  hen  uit- 
i  vaaren;  waarfchynlyk  over  de  wettigheit,  of  onwettigheit 
van  dit  huwelyk ,  en  of  het ,  als  niet  drydig  tegens  de  God- 

t  delyke  en  Mozaïfche  wet,  fchoon  tegen  't  Roonifch  gee- 
delyk  recht,  voor  geoorloft  kon  deurgaan.  Daar  op  volgt 

j  het  oordeel  van  Arnoldus  Buchehus  over  dit  duk  ,  die  hcc, 

j  in  zyne  Aantekeningen  over  Heda  en  Beka,  voor  een  lou- ter verdichtzel  en  vuile  ladering  houdt  ,   alleen  door  de 
Stiefzoonen  der  Keizerinne,  en  hunne  Pluimdrykers  ver- 

zonnen.   Eu  (vervolgt  Bucheims)  wat  belangt  het  huwe- 
lyk tudchen  Lodewyk  en  Judith,  het  welke  tegen  de  Ker- 

kelyke  en  Pauffelyke  ordonnantiën  zoude  aangegaan  zyn  i 
Ik  ben  verwondert ,  dat  byna  alle  de  Martelaar iboeken  het  zoo 
druk  hebben  van  het  tweede  huwelyk  van  Keizer  Lodewyk,  als 
of  hy  dat  tegen  V  verbodt  der  kerkwetten  zoude  aangedaan  heb-- 
ben;  en  dat  Emmius,  Molanus,  en  eene  menigte  van  andere 

'  Schryvers  hun  zegel  daar  ook  aan  hangen  ;  gemerkt  dat  Vr  niet 
een  onder  alle     oude  Schryvers  is  die  daar  een  woordt  van  kikt ; 
en  dat  Vr  geene  andere  reden  voorgeflelt  is  om  dat  huwelyk  te 
fcheiden ,  dan  eene  gepleegde  onkuisheit ,  die  zy  Judith  uit  eene 
loutere  vuilaardigheit  opdrongen.  Vervolgens  worden ,  onder 
anderen  ,  de  zeer  geleerde  Vader  Mabillon  ,  cn  Antonius 

Pagi,  tot  nader  davinge  van  d'onfchu'ldt  der  Keizerinne, 
'  aangetrokken,  waar  van  dit  volgende  ,  als  zeer  aanmer- 
;  kelyk,  van  den  laatden  is  aangetekent:  Maar ,ichryft  hy, 
i  ̂t  geen  Molanus  hier  byvoegt ,  dat  de  Keizerin  Judith  ,  wier 
I  huwelyk  met  den  Keizer  Lodewyk  door  Fredericus  zoude  tegen' 
gefproken  zyn ,  e  enige  luiden  zoude  opgemaakt  hebben  om  dien 

i  allerheiligjlen  Kerkvoogdt  der  Vriezen,  na     verrichten  der  H. 

\  MiJJ'e  ,  voor  de  waarheit  te  vermoorden  ,  is  een  loutere  fabel : 
Want  zulks  is  den  Keizer  Lodewyk,  in  alle  die  h  ui  s  krakkeel  en 
j  noch  van  zyne  kinderen ,  noch  van  iernant  anders  ooit  verweeten 
geweejl.   Waar  op  wy  dan  dit  treurig  geval  van  den  Bif- 
;  icho'p  Frederik  ,mtt  de  woorden  van  den  geleerden  P^^;  en 
!  den  WiiCïQ  Baillet ,   zullen  fluiten.    Zoo  is  Fredericus  dan., 
zegt  Pagi,  wel  zekerlyk  voor  de  waarheit gedoodt :  maar  ofhy 
omgebragt  is  door  de  Heidenen ,  of  wel  door  de  quaade  ChriJle^ 
flenen ,  welkers  leven  hy  beflrafte ,  kan  met  geene  zeker  heit  ge-= 
zegt  worden;  waarover  hy  dan  ook  verder  den  lezer  tot 
de  Hidorie  der  Utrechtfche  Biflchoppen  van  Willem  Hedj 
verzendt.    Baillet,  een  Schryver  van  kennis  en  oordeel, 

fchryft  in  't  leven  van  Fredenk;  dat  hem  de  doodt  is  aangeko-* 
men  uit  het  eilandt  Walcheren.    Hy  hadde ,  \' cïV ol^x.  hy  ,  daar 
veele  vyanden  gemaakt  met  de  heüigfchendige  huwelyken  ,  ten 

deele  door  zyne  vermaningen ,  ten  deele  door  dviang,  aftefchaf- 
fen.    De  magtigjlen  van  dat  eilandt  bleven  daar  over  wrokken 
en  morren :  tot  dat  zy  eindelyk ,  ziende  geen  beter  kans  om  zich 
te  wreeken ,  en  mijjchien  tot  hunne  voorgaande  vuiligheden  te 
keeren ,  twee  moordenaars  opgemaakt  hebben. 

Deze  verfcheide  gedachten  der  Schryveren,  over  d' oor- 
zaake des  doodts  van  dezen  Biflchop,  en  d' uitvoerders 

daarvan,  drekke  den  lezer  tot  een  voorwerp  zyns  oor- 
deels, om  zich  aan 't  waarfchynlykde  te  houden  ;  doch 

ook  tot  een  baak  van  d'onzekerheit  vecler  Schryveren, 
waar  op  men  nimmer,  als  op  onfeilbaare  orakelen ,  hebbe 
te  bouwen,  als  die  menigwcrf  door  flinkfe  inzichten  ,  eu 

eenzydigheit  gedreven  worden  ,  niet  om  dc  rechtfchape 
waarheit  in  haaren  vollen  dag  te  zetten  ,  maar  te  verdui- 

deren, en  met  eene  valfche  gryns  te  vertoonen.  Ünder- 
vvyle  vinden  wy,  dat  dc  bovcngcdashtc  Schryver  ook  de 

ïttrt- 
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rullplaatTc  van  den  vermoorden  Billchop  aanwyft,  name- 
lyk  in  dc  S.ilvutors  Kerke,  daar  hy  een  grntllede  in  de  kel- 

der heeft:  alwaar  iiy  den  geeneii  (leeihnen  verder)  die 
hem  aanroepen,  toe  een  Geneesheer,  en  tot  een  Artzeny 

vertlrekt  ,  en  daar  het  lichaam  (nu  waarlchynlyk 't  ge- 
beente cn  d'aOche)  een  zeer  liertelyke  en  welriekende 

geur  uitwaallemt.  15eide  deze  wonderen  zullen  ontwylel- 
baar  door  gcnocgzaame  en  onwraakbaare  getuigen  bevel- 

tigtzyn;  immers  zulks  word 'er  wel  toe  vereilcht.  Zyn 
Feelldag  ̂ Yord  gehouden  op  den  iSJuly.  De  Schryver 
kan  niet  wel  verdraagen  dat  Ar»oUus  Buclwlius  ,  hoewel 

anders  (zegt  hy )  een  geleert  man,  maar  die  't  ceren  der 
Heiligen,  en  vooral  van  onzen /W'^/t-r/i^  ,  niet  zeer  mag 
lyden,  de  goedtaardige  gematigtheit  van  Heda  (in  dc  Le- vensbelchryvingc  deezes  Billchops)  tracht  met  hatelyke 
verven  at"  te  fchilderen,  even  of  het  maar  gezochte  en  on- 
waare  verfchooniiigen  waren ,  om  (volgt 'er)  te»  minjlc» 
d'  ffibeeLUfige»  van  volk.,  ha  welk  dc  ovcrblyfzelen  van  dezen 
Kerkvoogdt  zeer  Godtsdienftelyk  eerde.,  te  vergenoegen.  Verder 
vindtmen  dat  in  't  jaar  1362,.  op  den  18  July ,  yolkert,  Bil- 
fchop  van  Ciblet,  enz.  het  hooft  van  den  H.  Frederik  uit 
de  kille  gehaalt,  en  met  gout  en  zilver  heilagen  heeft,  tot 
lof  en  glorie  van  den  almogenden  Godt,  en  tot  meerder 
eere  van  den  H.  man.  En  't  was  (Iceltmcn  verder )  van  oudts 
dc  gewoonte  van  dit  zelve  hoofdt  ,  beneffens  de  hoofdt- 
pan  van. den  H.  Belydcr  Od:i!fus,  in  dc  Saivntors  (of  oude 

Munllers)  Kerke  voor  de  godtvruchtigheit  van  't  geloo- 
vige  vülk  ten  toon  te  Üellen.  Daar  op  komen  d'opfchriften 
dezer  beide  Bekkeneclen  ,  en  wydcrs,  ten  flot  hier  van,  't 
geene  volgt:  „Hetgeheiligt  hoofdt  van  den  waardigen  Kcrk- 
„  voogdt, is, beneffens  het  bekkeneel  van  den  H.  üdulfus., 

dat  op  de  zelfde  wyze  heilagen  is,  door  Godts  voorzie- 
nigheit  tegen  dc  woede  der  tyden  geborgen  en  behoedt 
geweert,  en  wordt  noch  op  den  huldigen  dag  eerbiedig- 
lyk  bewaart  en  geëert  ten  huize  van  een  godtvruchtig 
man;  alwaar  het  al  van  overlang  een  wondere  en  aan- 
genaame  geur  (ontwyfelbaar  zonder  balfeming  of  befmee- 

„  ring)  van  zich  verfpreidt,  zoo  als  mannen  die  geenzins 
„  aan  den  ligtgeloovigen  kant  zyn  (wat  wil  men  meer.^) ondervonden  hebben. 
FREDERIK  DE  II.  VAN  SIRIK,  de  XLIII 

Billchop  van  Utrecht:  hy  volgde  Guido  van  Henegouwen , 
anders  van  Aveymes;  was  eerrt  Prooft  van  S.  Pieter  ;  en 
zeer  beladen  met  zyne  eige  fchuldcn :  want  ,  om  tot  den 

Bilfchoplyken  lloelte  geraaken,haddehy  veel geldtst' zoek 
gemaakt:  en  veel  van  andereu  geleent.  Door  zyns  Voor- 
zaats  zuinigheit  en  vlyt  vondt  hy  het  Bisdom  ryk  ;  maar 

niet'er  haalt  bragt  hy  het  tot  armoede.  Door  zulk  een  doen 
wierd  hy  van  zyne  vrienden  niet  geacht,  van  zyne  vyan- 
den  niet  ontzien.  Het  Kafteel  D«//f«Z'«r^,  door  zynen  voor- 

zaat Ga/Wf  gebouwt ,  wierd,  door  den  Heer  va.n  Lienden 
en  zyne  Burgzaaten,in  de  Betuwe  meerendeels  afgebrandt, 
en  het  Bisdom  van  deeze  Betuwers  meer  andere  fchade 
en  hoon  aangedaan.  Hy  hadde  zelf  zoo  veel  magt  niet 

dat  hy  't  wreeken  konde; daarom  mort  hy  Frederik,  den  Grave 
van  Hollandt,  bidden  om  deze  vpreveligen  te  üraffen;  die 
HecT  yan  van  Arckel met  eenige  Hollanders  mtiondt ,  het 

Kalleel  Lienden,  het  Steedtjen  Bor/ir/iel,  en  d'omgelegene 
Dorpen,  in  het  jaar  1318.  in  d'afTche  lei,  een  jaar  na  dat 
Frederik  het  Bisdom  bekomen  hadde  :  zoo  dat  in  't  korte 
het  Bisdom,  onder  zyne  niet  langdurende  rcgeeringe,  met 
zwaare  fchuldcn  bclalt  ,  verpandt,  van  allen  kanten  ge- 

plukt, en  aan  andere  Heeren  vervreemt  wierd.  Ter  ver- 
zwaringe  der  elenden  van  het  Sticht,  braken  in  den  zo- 

mer (den  23  Junius  1322.)  de  Rhyndyken  door,  met  groot 
verderf  van  menfchen  ,  beeften  ,  en  goederen:  menigte 
landen  in  Hollandt  en  het  Sticht  üonden  eenen  langen 
tydt  onder  water.  Het  hermaaken  van  den  dyk  quam  tot 

laü  van  't  Sticht,  volgens  beding  en  voorwaarden  tuffchen 
Grave  Floris  den  Ij/,  en  Biflchop  ütto  van  Utrecht;  toen  hy 
t' zynen  koften,  om  het  water  te  keeren  ,  dien  zwaaren 
dyk  van  Amerongen  tot  Schoonhoven  toe  opwierp :  de  Sticht- 

ten herftelden  ook  terftont  het  gebrookene.  Twee  jaaren 
te  vooren  ,  op  S.  Jans  en  S.  Paulus  dag ,  te  Midzomer ,  wierd 

d'eerfte  fteen  van  S.  Martens  tooren  t'Utrecht  gelegt:  daar 
na,  in  't  jaar  1382.  wierd 'er  het  kruis  met  den  weerhaan 
op  gezet.  In  het  jaar  1317.  quam  Frederik  van  Sirik  aan  't 
Bisdom  ;  in  't  jaar  1322.  den  13  kalende  van  Auguftus, 
ftorf  hy  op  het  Hms  ter  Horjl : \tgt  in  dcDomkerke  begraa- 
ven  ,  cn  heeft  eenen  flechten  lof  nagelaaten.  Na  hem 
volgde  jakob  van  Outshoorn,  by  ■  de  Beka,  Auftcrhoern, 
enz.  geheeten. 

De  Schryver  van,  en  d' Aantckenaar  op  \  Batavia  Sacra 
getuigen  omtrent  het  zelfde,  dat  hier  gemeldt  ïlaat  ,  van 
dezen  Biffchop;  alleen  tekent  d'ecrfte  aan  ;  „  dat  hy  zich 
„  te  Romen  heeft  laaten  wydcn,  en  dat  hy  daar  door  het 
„  Bisdom,  't  welk  te  vooren  al  tamelyk  ryk  was,  met 
„  fchuldcn  heeft  bezwaart.  Want  (volgt 'er)  dc  Schry- 
„  vers,  die  toen  geleeft  hebben  ,  getuigen  dat  die  tyden 
„  zeer  bedorven  waren,  cn  dat  de  gierigheit  en  de  geldt- 
,,  zucht  haare  perfonaadje  luüig  fpeeldcn.     .  .  En  om- 

dat  hy  ïeec  verplicht  was  aaa  de  HuUauders,  heeft  hy 
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lich  doorgaans  bedient  van  raadsluiden  die  hem  door  den 
Grave  beitelt  wierden;  en  die  't  doen  en  laaten  by  hem 
waren,  zoodanig,  dat  hy  het  hart  niet  hadde  van  iets 
zonder  hen  aan  te  vangen,  als  blykt  uit  zeker  Ichrift 

van  het  jaar  1320.  ftaandein  d' AnaUtia  van  Antonius Mat- 
th.cus.  Verder  vindtmen  hier  dat  hy  op  't  bovengemel- 
de jaar  1322.  den  20  July,  by  Horjl  aan  de  jicht  is  geilor- 

ven.  "Zyne  Synodaale  Ordunnantiën ,  van  eenen  vry  ernlligeu 
en  fcherpcn  inhoudt ,  in 't  gedachte  boek  te  vinden  ,  behelzen 
voornamelyk,  i.Dat  deRegenten  derKerken  in  de  plaat- 

zen van  hunne  bedieningen  zullen  hebben  te  woonen. 
2.  Dat  de  Dekens  de  zaaken  van  groot  belang,  en  die  tot 
den  Biffchop  behooren  ,  niet  mogen  verhandelen.  3.  Dat 
geene  Raadtsheeren  ,  of  Burgemeellers  zich,  buiten  verlof 
van  den  Biffchop,  of  van  zyne  bedienden ,  met  de  kerkzaa- 
ken  moogen  bemoeijen.  4.  Dat  niemant  de  handen  heb- 
be  te  flaan  aan  de  boden  en  gelaftigden  van  het  Hof  var» 
Utrecht.  Opdat 'er  tuffchen  de  beêdelende  Ordcns  en  de 
Clercfie  (wien  de  zorge  der  zielen  aanbevolen  is)  geene 
tweedracht  mogte  ryzen  ,  geboodt  hy  dat  een  iedW  de 
Fauffelyke  Bevelbrieven  (die  daar  tot  drie  toe  worden 
aangehaalt)  by  zich  zoude  hebben  en  onderhouden  ;  wor- 

dende t'elkens  de  verfcheide  artykclen  met  eenen  zwaaren 
vloek-  en  kerkban  geftaaft  en  bekrachtigt  ,  gelyk  hy  die 
dan  ook  in  't  flot,  nevens  d'oude  Ordonnantiën  ,  fcher- 
pelyk  beveelt  onverbreekelyk  te  onderhouden ,  op  dö  llraf- 
fen  daar  in  begrepen,  ter  tydt  toe  dat  hy  dienftig  zou  oor- 

deel en  de  zelve  met  rypen  raade  te  verbeeteren. 
Naardien  hier  van  de  grondtvefting  van  St.  Martens-  of 

den  üoms-tooren ,  by  de  korte  rcgeeringe  dezes  Biffchops, 
wordt  gewaagt ,  welkers  opbouw  by  tuifchenpoozingen 
voltrokken  wierd,  weete  men,datmen  nu  noch  voor  aan 

tegen 't  Weften ,  op  eenen  langwerpigvierkanten  fteen, 
leesbaar  en  bequaam  voor  't  bereik  van  't  gezichte  ,  deti 
tydt  van  zyn  begin  en  voltooijinge,  in  de  vier  volgende 
oude  rymen,  dezer  wyzc  vindt  uitgedrukt: 

In  't  jaar  m.  ccc.  xx  en  een 
Lei  men  van  my  den  eersten  steen: 

Daar  na  als  menschreef  m.  ccc  twee-en-tagtig, 
Doe  WA s   ik  volmaakt,  200  men  ziet, 

WAARACHTIG. 

FREDERIK  DE  III.  van  Blankenheim  ,  zoon  van 
den  Grave  van  Blankenheim ,  de  LI.  Biffchop  van  Utrecht: 
hy  wierd  in  fcheuringe  verkoren.  Na  de  doodt  van  Floris 

van  14  'evelinkhoven ,  quam  Hertog  Atbert  van  Beijeren,  Gra- 
ve van  Hollandt,  enz.  b\nnen.Utrecht ,  nevens  Hertog  IVtl- 

lem  van  Gulik  ,  Gelder,  en  Grave  van  Zutpben,  Schoon- 
zoon van  Hertog  Albert.  Op  den  tydt  dat  ae  Capitulairen 

vergadert  waren,  verzocht  Grave  Albert,  dat  Heer  Rogier 
van  Bronckhorft ,  Thefaurier  van  de  kerke  \.t  Keulen  ,mo%x.t 
verkoren  worden;  Hertog  IVillem,  daar  tegen,  dat  zyn 
neef  Frederik  van  Blankenheim,  Biffchop  van  Straatsburg, 
Billchop  mogte  worden.  De  Capitulairen  baden  deze  bei- 

de te  vereenigen,  en  eenen  voor  te  ftellen  :  doch  vrucht- 
teloos;  want  elk  bleef  by  zyn  ftuk,  dat  groote  tweedragt 
veroorzaakte.  De  meeften  verkoren,  ter  begeerte  van 
Hertog  H^illem  van  Gulik,  den  gemelden  zynen  neef  Fre- 

derik van  Blankenheim;  de  andere,  27  in  getal,  ftemden  op 
Rogier  van  Bronckhorft.  Straks  zondt  elke  party  Gezanten 
naar  Romen,  om  de  goedtkenninge  en  beveftiging  der  keu- 
re  van  yder  voor  zich.  Paus  Bonifacius  de  IX.  wees  het 
Bisdom  Frederik  van  Blankenheim  toe,  die  de  meefte  ftem- 
men  hadde  ,  dit  viel  in  't  jaar  1393  voor.  Frederik  was 
een  wys  en  geleerdt  man;  hy  begaf  zich  met  grooten  ftaaC 
naar  Utrecht,  en  wierd  daar  op  den  Biffchoppelykcn  ftoel 

geplaatft.  Hy  had  geen  minder  grootmoedigheit  dan  be- 
Icheidenheit,  geen  minder  voorzichtigheitdan  dapperheit: 
nam  het  voordeel  van  zyn  Sticht  zonder  baatzucht  waar. 
Heer  Jan  van  Raesvelt ,  Ridder  en  ingezetene  van  het  Bis- 

dom Munfter,  verftoutte  zich  om  die  van  't  Sticht  groote fchade  en  overlaft  aan  te  doen :  Derhalven  trok  Biffchop 
Frederik  tegens  Heer  Jan,  en  zynen  Heer  Vader  .ö/«^r  vaa 
Raesvelt  op,  viel  in  't  Stift  Munfter  over  de  Uppc ,  en  ver- 

brandde Ooftdorp,  dat  Heer  Bitter  toequam;  gaf  daarenbo- 
ven alles,  dat  den  gemelden  Heer  toebehoorde,  aan  zyne 

foldaaten  tot  buit  ,  en  trok  toen  weder  naar  zyn  landt. 
Hy  wierd  uit  oude  brieven  onderrecht,  dat  het  Graaffchap 
Drenth,  met  de  Stadt  en  het  Kafteel  Koeverden  ,  aan  het 
Utrechtfche  Sticht  behoorde.  Dat  deze  Heerlykheden  wel 
verpandt  waren  geworden  aan  die  ze  nu  bezaten  ;  doch 
onder  voorwaarde,  dat  de  Biffchoppen  van  Utrecht  die  al- 
tydi  wéér  zouden  mogen  loffen,  met  zodanige  penningen 
als  zy  mede  beleent  waren  :  liet  dieshalven  de  bezitters 
aanzeggen  ,  dat  hy  het  geldt  opbrengen  wou  ;  maar  de 
Kaftelein  van  Koevorden  wilde  't  niet  ontfangen,  en  het 
hypotheek  behouden.  Des  maakte  Blankenheim  zich  op, 
met  byftant  van  Heer  Willem  van  Abkoude,  Heer  van  Hyk 
teDuurJiede,  Heer  Johan  van  Brederode ;  Heer  Henrik  van 
yyanen.  Heer  Jan  van  Ren ejfe  ,  van  Rhynauwe» ,  enz.  Zy 
vcricheencn  met  een  goedt  krygsheir  yoQt iLaivor den.  Dziir 
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tegen  decdt  Gyshficht  ma  BroMorJl^  Heer  van  Borkulo,tn 
Cysbrecht  vaa  BroMorJl oudtftc  7,0011  van  den  Heer  van 

Batenburg,  nevens  meer  andere  vrienden  van  den  Kafte- 
lein  KoeverdeK^  J^MÏchoip  Frederik  den  oorlog  aankon- 

digen ;  in  hoope  dat  hy  ,uit  vrceze  van  't  gevolg,  het  beleg van  .kö^tor^É-»  verlaaten  zoude:  te  meer,  om  dat  ly  een 

groot  vertrouwden  op  Hertog  IV'tlkm  van  Gultk  en  Gelder 
hadden.  Evenwel  zette  Bifl'chop  Fredcnk  de  belegeringe zooernftig  voort,  dat  de  belegerden  zich  aan  hem  moften 
overgeeven :  en  aldus  quam  het  Landtlchap  Dremh  ,  en 
de  Vefting  Koevorden  weer  aan  het  Sticht  van  Utrecht.  De 
Kaftelein  Reynoud  'wa'i  te  gelyk  Landtdrolt  \o.u.Drenth.  De 
artykelen  der  overgave  waren;  dat  Biifchop  Frederik  zou 
aan  Heer  Reynoua  van  Koevorden  gereedt  betaalen  12000 
goude  fchilden  ,  en  noch  jaarlyks  vyf  jaaren  achter  een 
600  fchilden.  Heer  Keynond  zou  behouden  alle  zync  goe- 

deren hem  van  zyne  Ouderen  aangeërft,  en  niet  tot  de 
Heerlykheit  Koevorden  behorende.  Dit  Verdrag  wierd  den 

14  May  1397.  gefloten.  Bifl'chop  y^?»  'vanArckel.^  vierde voorzaat  van  Fredertk.,  had  eenen  natuuriyken  Zoon,  Jan 
van  Arckcl  gthzcitn nagelaaten;  hy  was  Ridder,  en  ver- 

gaderde op  zyn  huis  Rynefiein  veele  krygsknechten ,  Zoo 
Brabanders  ^  Gelder[chcn  ̂   als  Luikenaars.,  enz.  waarmede 
hy  eenen  grooten  ftroop  in  het  landt  van  Heer  Hcnrik 
van  Vyancn  en  Ameyde  dcede.  Deze  verzocht  den  Biflchop 
ter  hulpe,  die  fchielyk  optrok  ,  belegerende  Heer  Jan  in 
ïyn  Kafteel:  alle  de  Burgzaaten  motten  zich  opgeeven, 
die  omtrent  300  waren,  en  in  des  BilFchops  gevangkenif- 
fe  gaan.  Onder  deze  gevangenen  waren  de  voorgemelde 
Hecren ,  Gysbrecht  van  Bronkhorjl Zoon  van  Batenburg 
Godcrt  van  Elderen ,  en  Jan  van  Arckel,  Heer  van  Rynejlein 
7elf.  Frederik  liet  het  Kalleel  van  Rynejlein  tot  den  grondt 
toe  afbreeken:  de  gevangenen  moften  groot  losgeldt  op- 

brengen, en  daar  by  zweeren  nooit  iets  weer  tegen  het 
Sticht  Utrecht,  of  den  BilTchop  te  zullen  onderneemen. 
Blankenheim  vondt  ook,  uit  oude  brieven,  dat  deStadtGro- 
mngen  aan  zyn  Sticht  en  S.  Martens  Kerk  behoorde.  Hy 
deed  daarom  de  Stadt  weêr  eifchcn  ;  maar  kreeg  geen 

antwoordt  naar  begeeren :  des  nam  hy  't  zwaerdt  by  der 
handt,  trok  in  het  jaar  1400  op,  en  wendde  alle  moge- 
lykheit  en  vlyt  aan  om 'er  meefter  van  te  worden  :  maar 
vondt  zoo  grooten  tegen ftandt  dat  hy  het  beleg  opbreeken 
inoft.  Echter  benauwde  hy  de  Groningers  zoo,  dat  zy  ner- 

gens heen  konden  zonder  in  zyne  handen  te  vallen;  der- 
halvcn  ,genoodtzaakt,  traden  zy  tot  verdrag,  en  erkenden 
den  BilTchop  voor  hunnen  Heer.  In  het  jaar  1405'.  holp 
Biifchop  Frederik  den  Hertog  IVillem  van  Beijeren  ,  Grave 
van  Hotlandt,  enz.  de  Kafteel  en  Gaefparen  (voortydts  om- 

trent Vyanen  gelegen)  Hagejlein  en  Everjlein  winnen;  zie 
op  GAESPAREN,  HAGESTEIN,  EVERSTEIN. 

Hoe  ook  ó.' UtrcLhtfihen  in  het  jaar  141 7.  de  Stadt  en  't 
Slot  Tjjeljlein  bemagtigden,  verbrandden ,  en  daar  de  ploeg 
doot  deeden  gaan;  zie  op  YSSELSTEIN.  Hoe  zy  ook 
Vrouwe  Jacoba,  in  het  zelfde  jaar, de  Stadt  Gorinchemho]- 
pen  ftormenderhant  veroveren ;  zie  op  GORINCHEM. 
By  den  bezworen  Vrede  tulTchen  Vrouwe  Jacoba  en  Her- 

tog Jan  van  Bcijercn,  haaren  Oom  en  Voogdt  van  Hól- 
landt,  waren  die  van  Utrecht  en  Amersfoort  ingeftoten ,  met 
uitdrukkelyke  beloften,  dat  zy  ,  zonder  eenige  belemme- 
ringe  van  perfoonen  of  goederen,  door  Hollandt  en  Zce- 
landt  zouden  mogen  trekken:  doch  de  Heeren  van  Eg- 
mondt  en  T(jelftein ,  als  noch  vyandcn  van  Utrecht  tn  Amers- 

foort, wareneer  niet  onder  begrepen.  De  goederen  echter 
der  ó'^/V/jz/ê»  wierden  genomen  ,  de  perfoonen  gevangen, enz.  Zy  klaagden  daar  over  wel  aan  Hertog  ji3»;maar  te 
vergeefs.  Die  van  Utrecht  leeden  groote  fchade  op  de 
Lek,  die  \an  Amersfoort  Of  de  Zuiderzee.  Vrouwe  Jacoba 
hadde  hen  wel  geernc  geholpen;  maar  zy  haddemagt, 
en  Hertog  Jan  de  wil  niet :  daar  uit  fproot  een  oorlog  tuf- 

fchen  Hollandt  en  't  Sticht.  Biifchop F/Wm'/^  kondigde  Her- tog Jan  dien  aan  :  hy  hadde  tot  byftanders  Heer  IVillem 
van  Brcderode ,  Hecrjan,  Burggrave  \ m  Montfoort ,  Heer 
P^/7/pj,Burggrave  vzn  Leiden, met  die  Stadt  ,HeeTjan  van 
Haemflede,  en  Benthuizen :  daar  by  noch  alle  de  Hoekfchen 
die  uit  Hollandt  verdreven  waren.  Groote  verwoeftingen 

volgden 'er  wederzydts  op:  deUtrechtfchen  vexhxzwddtn  op 
niews  de  weêr  opgebouwde  huizen  te  Yffeljlein,  quamen 
tot  \ooT  Amjlerdam ,  en  namen  veele  burgers  gevangen, 
die  zy  mede  naar  Utrecht  flcepten.  Terwyle  Biffchop  Fre- 

derik met  dezen  oorlog  tegen  Hollandt  onlecdig  was,  ont- 
beiden hem  Hertog  Reynoud  van  Gelder,  Hertog  Adolph  van 

den  Berg,  Heer  Didenk  van  Meurs  ,  Bifl^chop  van  Keulen, Grave  Frederik  van  Meurs,  Heer  Dirks  broeder,  Otto  Bif- 

fchop van  T'rier,  de  Biflchop  van  Munjler,  en  Heer  Hubcrt 
'van  Culemburgh ,  de  vriendichap.  Zy  belegerden  Amers- 

foort,doch  wierden  zoodanig  bejegent, dat  ze  met  fchande 
moften  opbreeken  :  daar  tegen  trokken  de  Utrechtfchen  naar 
de  l^eluwe  ,  roofden  en  blaakten  alles  naar  hunnen  wil, 
leggende  verfcheide  Dorpen  en  Kafteelen  in  d'aflche,zoo 
op  de  Meluwe,  als  anderwegen;  onder  welke  waren  ,Bar- 
iievelt ,  Nykerke ,  Ter  Schuere ,  Putten ,  Vo'jrthuizen ,  Eede , 
Redfchera,  Rofendaal^  '/elfen y      Arnhem.,  enz.  De  Gelder- 
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\ fchen  wareti  ook  niet  ftil,  ftroopten  In  ÖverMjfct\  en,  ver* 
fterkt  met  de  Hecren  van  Abkoude ,  Egmont^cn  van  Culem- 

burgh, verbrandden  Lopik,  Houten,  Amerongen,  cnz.  OH" 
dertuffchcn  nam  Biffchop  Frederik,  door  eenc  liflice  ver» 
fs.^m'^e ,lVagen:ngcn\\\ :  maar  kortdaar  op  volgdedeVrcde, 
tulfchen  den  Bifjchop  aan  d'cene ,  en  Hollandt  met  Gelderlandt , 
aan  de  andere  zyde.  Het  is  iet  aanmerkelyks,  dat  het  Sttcht  O  N.Kr, 
Utrecht  zoo  veele  magtige  vyanden  t'eener  tydt  wederftaali  fol.  441. 
konde,  onaangezien  de  duurte  der  eetwaren  in  het  Bisdom  c?  feij. 
toen  zoo  groot  was,  dat  een  mudde  tarwe  vyf  guldens  Pon:a>t. 
(een  zeer  iioogcprys  in  die  ceuwe)goldt  :daar  by  woedde  Gdderf. 
de  peft  al  vry  fel, zoo  dat'er  wel  15-00  wcêrbaare  Burgers ,  "'/'^''cd. 
behalven  de  Vrouwen  en  Kinderen,  door  weggerukt  wier*  ̂ f"L' 
den.    Echter  is 'er  het  Sticht,  dat  te  ftryden  had  tegen  ee-  ̂   • '  9« 
ne  groote  menigte  vyanden  van  buiten  ,  peft  en  hongers-  1'^°  ̂  
noodt  van  binnen,  doorgeworftelt.  In  het  jaar  1423.  ftorf'''^^* Biifchop  Frederik  van  Blankenheim ,  in  eenen  hoogen  ouder*  j^^^ 
dom,  op  zyn  Slot  Vollenhoe ,  na  dat  hy  over  de  30  jaaren  p^ia,, 
het  Bisdom  met  grooten  lof  belliert  hadde.  Het  lyk  wierd  f^i  j^  ' 
naar  Utrecht  gevoert,  en  in  de  Domkerk  aan  de  zuidzyde  o.H.Kr'. van  het  Koor,  onder  eene  koftelyke  Tombe,  trelfeiyk 
met  de  wapenen  zyns  geflachts  verlicrt,  begraaven.  Zyne  O.H.Kr. 

byna  laatfte  woorden, op  zyn  doodtbedde,  hebben  de  ver-  Velden.' vullinge  bekomen:    „  Die  van  Utrecht  (zeide  hy)7ul-f»c. 
„  len  na  myn  affterven  cerft  recht  bekennen,  dat  ik  hun  G.Brant 
„  een  goed  en  vrcedelievend  Heer  geweeft  ben;  yder  on-  i^'Jl.  der 
„  der  de  Geeftelyken  is  begeerig  om  te  hecrfchen  :  nic-  i-^efortn. 
„  mant  wil  onder  den  anderen  liaan  ;  dat  zal  eene  fchrik-  ? 

„  kelyke  verwarringe  verwekken.    Zyn  fterfdag  viel  op  ̂"^horn 
6\  Vidoris  adveut,  of  den  9  Oélober  1423.    Hem  volgde 

Zweder  van  Culemburgh ,  in  eene  groote  fchcuringe  tesen  ̂''J^"''' 
Rudolph  van  Diepholt.  M-I43« 

By  Jan  Fel  denaar  vindtmen  niets  van  deezen  Biflchop, 
Fredertk  van  Blankenheim ,  aangetekent,  dat  boven  niet  al 
ruimfchoots  van  hem  gemeldt  is ;  gelyk  ook  in  't  Batavia 
Sacra,  dan  alleen  dat  zekeren  Guiltemannus ,  in  deLevens- 
befchryvingen  der  Bifl"choppen  van  Straatsburg  ,  getuigt, 
dat  hy  by  die  van  dat  Bisdom  geenen  al  te  goeden  naam, 
voornamentlyk  op  het  ftuk  van  gierighcit  ,  gehad  heeft; 
doch  (volgt 'er)  hier  tegen  is  het  Ook  waar  ,  dat  onza 
Schry  vers  doorgaans  met  lof  van  hem  fpreeken ;  waar  toe 
dan  de  Nederlandtfche  Kronyk,  Snooy ,  Barlandus ,  en  Bok- 
kenbergvjorden.  aangetogen,  die  omtrent  van  de  deugden 
dezes  Bilfchops  het  zelfde  getuigen  ,  dat  boven  van  hem 
aangewezen  is.  D' Aantekenaar  heeft  noch  dit  byzondere 
voorval  in  zynen  levenstydt  te  boek  geftclt.  „  Onder 

„  dezen  BiflTchop  (fchryft  hy)is'er  ook  eene  fchrikkclyke 
,,  opfchuddinge  te  Utrecht  geweeft,  die  door  d' Arkelsge- ,,  zinden  geftookt  was.  Men  maakte  de  menfchen  wys 
,,  dat  deze  en  geene, daarmen  een  wrok  tegens  hadde,  de 
„  Stadt  aan  de //oZ/^ïWerj  verkocht  hadden,  en  ook  fton- 
„  den  te  leveren.  De  Domdeken,  Hermannus  van  LokhorJÏ , 
„  was  het  Hoofdt  der  oproerlgen  :  het  volk  wierd  dies- 
„  halven  opgemaakt  ,  en  honderden  van  menfchen,  die 
„  hun  in  't  licht  ftonden,  ter  ftadt  uitgedreven.  Zy  lever-  * 
,,  den  fmeekfchriften  in  om  gerechtelyk  gehoort  te  wor- 
„  den.  De  Biflxhop  liet 'er  zich  veel  aan  gelegen  leggen  ; 
,,  men  ftelde  allerhande  middelen  in  't  werk;  maar  't  was 
,,  vergeefs  gekermt,  en  alle  middelen  aangewendt:  d'op- 
„  roerigen  waren  de  baas,  en  luifterden  maar  naar  eigen 
„  baat.  Eindelyk  is  de  kans  evenwel  verkeert,  en  de  ftadt 
„  hun  ook  te  nauw  gemaakt. 

D' Aantekenaar  vervolgt:  ,,  Deeze  Biflxhop  en  d' Ut- 
rechtenaars hebben  het  ook  quaadt  genoeg  gehad  ter  ge- 

legendheit  van  de  Hollandtfche  beroerten.  Jan  van 
Beijeren , Oom  van  Gravinne  Jacoba, en  tyne  party,  dee- 

den hun  overlaft  daar  zy  de  kanflTe  fchoon  zagen :  hun- 
ne fchepen  wierden  in  tydt  van  vrede  aangehouden, 

hunne  goederen  aangeflagen,  hunne  kooplui  afgezet, 
gevangengenomen,  en  op  allerhande  wyzen  gequelt- 
De  Hertog  van  Gelderen  fpande  met  Jan  tan  Beijeren 

,,  aan,  en  verzuimde  ook  geene  gelegendheit  om  de  Stif- 
„  tenaars  te  befchadigen  ;  doch  de  Burgery  van  Utrecht 
,,  en  de  Biflchop  hebben  zich  even  kloekmoedig  gedraa- 
„  gen, en  hunne  vyanden  fomwylcn  geene  kleine  afbreuk 

„  gedaan. 
Daar  op  volgt  het  geen  de  Heer  Ant.  Mattheits,  als  iet  AnaleSti 

zeldzaams,  uit  het  regifterbock  van  S.  Mariaas  Kerke  van  tom.  9. 
dezen  Biifchop  verhaalt,  te  weeten,  dat  hy  op  den  zeiven  fag.i.()6* 
dag  is  geftorven  en  eerlyk  begraaven.    Niet  genoeg  (zegt 
hy)  kan  hy  zich  hier  over  verwonderen  ,  dewylmen  niet 

ligt  iet  diergelyks  in  de  Hiftoriën  zal  vinden.    D' Aante- kenaar heeft  dit  raadtzelachtig  geval  wel  gepoogt  te  ont- 

knoopen ,  doch  geeft  het  echter  in  't  end  op,  en  weet'er, 
als  men  fpreekt,  geene  mouwen  aan  te  zetten. 

„  Onder  dezen  Frederik  (gaat  hy  voort)  Is  een  Pn'efter, 
„  gelyk  in  de  Hollandtfhe  Kronyk  aan  de  72  divifie  te  lee- 
„  zen  ftaat,  met  naame  Petrus,  ontwydt,en  daar  op  ont- 
„  hooft, en  onder  het  zandt  begraaven.  Hy  had, met  noch 
„  drie  jonge  gaften,  door  hem  opgemaakt,  een  vroom  ent 
,,  fchatryk  Priefter,  die  hem  en  de  drie  andere  gaften  da- 
„  gclyks  onthaalde,  en  die  hem  de  lleutels  van  zyn  hars 

Tt  35  betrouw- 
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betrouwde,  ja  hem  voor  Kapel laiin  gebruikte  ,  door  's 
duivels  iiigccvfii,  CU  om  ïyii  geldt  cu  gocdt  te  hebben  , 
vermoordt  :  daar  by  hadden  ty  dts  Prielkrs  dieull- 

maagdt,  tynde  een  weduwvrouw  ,  met  een  cU'jaarig „  zoontje  van  haar,  ook  vermoordt, en  het  huis  in  brandt 
„  meenen  te  lleeken,  enz.  Netter  en  omltandiger  ver- 

haal vindtmen'cr  van  in  de  gemelde  Kronyk  ,  ter  aange- 
■vvee/.e  plaatïe. 

Hier  op  volgen  ccnigc  aanmerkingen  op  deze  ontwydin- 
ge  der  Geellelyken ,  en  hunne  overleeveringe  aan  den  we- 
reldtlyken  Rechter,  en  hoe,  en  waarom  7.ulks  in  de  laa- 
tcr  tyden  is  in  ongcbruik  geraakt.  Waar  op  ten  flot  een 
geval  voorkomt,  dat  wy  hier,  fchoon  luttel  paffende  op 
s  Billchops  leven,  echter  ook  zullen  aanlallen.  „  Om- 
„  treilt  deeze  tydt  (fchryft  d' Aantekenaar)  is 'er  in  de 
„  Purmer  eenZecmonfter  gevangen,  hebbende  de  gedaan- 
,,  te  van  een  vrouwmenfch ,  maar  ruig  van  lichaam  (bree- 
der  kan  men  hier  van  leezen  boven  op 't  woordt  EDAM.) 
Gelyk  nu  dit  van  vecle  geachte  Schryvers  geftaaft,  van 
anderen  in  twyfel  getrokken  ,  en  ook  van  anderen  ,  als 
valfch,  gewraakt  is,  voegt  zich  de  Priefterfchryver  by  de 
eerden,  en  zegt:  ,,  Maar  ik  zie  geene  reden  om  daar  aan 
„  te  twyfelcn  :  veele  geloofwaardige  Schryvers  hebben 

van  diergelyke Zeemannen  en  Zeevrouwen  gelchreven. 
,,  Onder  anderen  kan  yulius  dcfar  Scaliger  over  Arijlotclcs 
„  vaM  de  Dieren  ,  Furtunatus  Licetus  in  zyn  boek  van  de 
„  Moftflers  ,  en  Andreas  Schottus  in  zyne  Phyfica  Curiofa, 
„  nagezien  worden. 
FREDERIK  DE  IV.  VAN  BADEN,  wierd  de 

LV  I.  Biffchop  van  Utrecht  in  het  jaar  149Ó;  en  volgde  op 
Daz'id  "jan  BtirguKdiën.  Hy  was  een  Zulters  zoon  van  den 
Ma-ikgr-dve  Frederik  van  Baden ;  wierd  eendrachtig  verko- 

ren, en  van  den  Paus  beveiligt.  Al  in  den  aanvangk  zy- 
ner  regeeringe  molt  hy  oorlogen  tegen  de  groote  Gaarde  \ 
dat  is,  den  afgedankten  hoop  krygsvolk  ,  dat  voortydts 
onder  Hertog  Albert  van  S'jxcn,  eerll  Gouverneur  ,  daar 
na  Heer  van  Frieslandl,  gcQ.a3.n  hadde:  zy  waren  meer  dan 
4CCC  fterk ,  plaagden  de  landtluidcn  ,  en  rechtten  zeer  groo- 

te verwoeftiiigen  aan  in  het  landt  van  Deventer.  Biilchop 
Frederik ,  geholpen  van  de  Gclderfchen,  floeg  deeze  Vrybui- 
ters.  De  Hertog  van  Kleef  ha.d  (toen  Aartshertog 
miliaan,  daar  na  Keizer,  onder  de  regeeringe  van  Biffchop 
Davidvan  Bitrgundlcn ,  de  ftadt  Utrecht  belegerde)  de  Ut- 
rechtfchen  met  eenc  groote  Ibmme  geldts  bygeftaan,  die 
hy  niet  weer  kon  krygen;  dat  verbitterde  hem  zoo  ,  dat 
hy  de  overgebleve  _g^r&o?e  Gaarde  in  het  Sticht  zond  ,  daar 
dit  verwildert  volk  gruwelyk  te  werke  ging.  Biffchop 
Fredenk  wift  evenwel  zulker  wyze  met  hen  om  te  fprin- 

gen,dat  zy  naar  't  landt  van  Kleef  toogen,  en  daar  't  zelf- 
de deeden  dat  zy  in  het  Sticht  van  Utrecht  hadden  uitge- 

voert.  Niet  lang  daar  na  wierd  het  Vrede  tuffchen  den 

Hertog  en  den  Biffchop.  In  het  jaar  ij'Oj'.  quamen  de  Gel- 
derfchen.^  na  dat  zy  Hilverfum.,  in  Goylandt.,  verbrandt  had- 

den, naar  de  Bilt.,  dicht  by  Utrecht:  de  Hertog  van  Gel- 
der lag  daar  met  omtrent  2C00  Gelderfchen  ;  hadde  met 

zommige  burgers  heimelyk  verftandt,en  eenen  aanflag  ge- 
fmeedt,  om  een  deel  volk,  in  turffchepen  met  looze  bo- 

demen geborgen,  binnen  de  Stadt  te  voeren;  die  dan,  de 
poort  vermeeftert  hebbende,  de  Gelderfchen  zouden  hebben 
laatcn  intrekken : maar  't  verraadt  wierd  ontdekt,  en  daar 
op  namen  de  fchuldigen  de  vlucht  uit  de  Stadt.  Hy  was 
veel  beter  in  't  handelen  der  wapenen  ,  dan  der  H.  boeken 
afgerecht;  ftak  zich  ook  veel  in  tweedragt ,  daar  hy  zich 
wel  buiten  had  konnen  houden;  maakte  daar  door  groote 
fchulden,zoo  dat  hy  veele Heerlykheden  verpanden moll ; 
wierd  eindelyk  ziek  en  onmagtig  in  zyne  leden.  Door  de 

ftreeken  van  den  Keizer,  van  't  Roomfche  Yiof.,  éts  Komngs 
van  Spanjen.,  of  Aartshertog  Karei ,  naderhant  Keizer  ge- 

worden ,  ftont  hy  voor  ecne  groote  fomme  geldts,  en  ee- 
ne  goede  inkomfte,  jaarlyks  zyn  Bisdom  af  aan  Philips, 
baftaart  van  Burgnndic»,  en  Admiraal  ter  zee,  in 't  jaar 
15-16.  na  den  Bifichoplyken  üoel  20  jaaren  bezeten  te  heb- 

ben :  En  dus  wierd  gemelde  Philips  van  Burgmdiën  zyncn 
navolger. 

Het  geene,  behalven  het  bovenverhaalde,  van  deezen 
Biffchop  Frederik  van  Baden,  door  de  Schryvers  van  't  Ba- 

tavia Sacra ,  aangetekent  is,  komt  in  't  korte  hier  op  uit: 
Dat  men  nooit,  volgens  Heda,  zoo  eene  groote  cendrag- 
tigheit  in  't  verkiezen  van  eenen  Utrechtfchen  Bilfchop  ge- 

zien heeft,  dewyl  hy  boven  de  80  Hemmen  hadde.  Dat 
hy,  wegens  de  krygsberoerten  en  veele  partyfchappen ,  daar 
mede  hy  bezet  was,  verdrietig  geworden,  zyn  beft  heeft 
gedaan  by  den  Koning  van  Frankryk,  om  zyn  Bisdom  te 
verruilen  tegen  dat  van  Mets,  daar  hy  weleer  was  opge- 
voedt.  Dat,  als  hy  in  't  jaar  I5'03.  tot  vereffeninge  der 
ïwaare  onkoften,  die  hy  in  den  oorlog  met  de  Gelderfchen 
had  gemaakt  ,  eene  vry willige  fchattinge  over  Hollandt , 
Zeelandt,  en  f^rieslandt ,  hadde  uitgefchrevcn ,  de  Geefte- 
lykheit  zich  dieswegen  op  den  Roomfchen  Stoel  heeft  be- 

roepen, en  ook  van  den  Paus  is  vry  verklaart.  Dat  hy, 
om  deeze  en  meer  andere  redenen,  zyn  Bisdom  vrywillig 

aan  zynen  Nazaat, boven  gcnoemt , heeft  afgeüaan  ;'cgeen 
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echter  wel  heimelyk  cn  liftiglyk,  door  dc  gedachte  Mo-  ' 
gendheden,  kon  bcfteeken  zyn  geweert;waar  op  hy,  in  't 
eerlle  jaar  na  zynen  afilant,  tc  Lier  in  Brabaudt  zyn  le- 

ven geëindigt  hcfc'ft.  Zyn  lyk  is  naar  zyn  Vaderlaudt  ge- 
voert,  en  te  Baden  by  den  Khyn,  in  't  graf  zyner  voorou- deren, begraaven. 
Tegen  het  bovenftaande  getuigenis  van  zynen  krygs- 

zuchtigen  inhorft,  tekent  deze  Schryver  aan, dat  hy  zacht- 
moedig, cn  daar  by  zeer  beleeft  is  geweell : daar  beneven, 

dat  hy  de  wapenen  niet  heeft  aangefchoten  dan  door  hoo- 
gcn  noodt,  en  altydt,  gelyk  het  eenen  Biffchop  betaamt, 
meer  genegen  is  geweell  tot  dc  kerkelyke  bedieningen. 
Hier  op  worden  de  volgende  woorden  van  Bokkenberg, 
nopende  dezen  Biffchop,  aangehaalt;  dat  hy  de  zynen  altydt 
zeer  rykelyk  en  miltdadig  heeft  voorzien  vankoft  cn  klecderen\cn. 
zeer  prachtig  was  omtrent  de  Gezanten  die  tot  hem  afgevaardigt 
wier  den.  .  .  .  Maar,  voegt  hy 'er  by  ,  hy  had  het  gebrek  van 
alle  Duitfchers,  en  vjas  voor  een  rechtfcha^en  Vorfi  al  te  zeer 
op  zilver  en  goiit  gezet. 

In  d'Aantekeningen  vindtmen  ook,  dat,  behalven  zyne 
vcrfcheide  onlullen  met  de  Gelderfchen ,  de  Groningers  hem 
de  handen  vol  werks  gegeeven  hebben,  en  hem  afgevallen 
zyn.  Dat  ook  de  vriendfchap  tuffchen  hem  en  de  burgers 
van  Utrecht,  ja  het  ganfche  Stift,  genoegzaam  was  uitge- 
dooft :  Vizwt.  Ae  Utrechtenaars  %-xvtn  voor  (zegt  de  Schry- 

ver) dat  hy  alles  verrichtte  zonder  de  Kapittels  en  de  bur- 
gery  te  kennen  ;dat  hy  niet  dan  Uitlanders  tot  zyne  Raadts- 

luiden  en  amptenaaren  gebruikte,'  en  zich  niet,  of  zeer weinig,  met  de  geeftelykezaaken  bemoeide;  waar  uit  volgt, 
dat  hier  door  het  bovenftaande  getuigenis  des  Opilellers 
van  dit  werk  vervalt,  dat  hy  meer  genegen  is  gevjeefl  tot  de 

kerkelyke  bedieningen,  dan  tot  den  kryg.  En  (volgt 'er)  de- 
wyl hy  een  kloekhartig  karei  was,  zegt  Heda,  heeft  hy, 

hoewel  des  verzocht,  zich  niet  gewaardigt  ü Utrecht  te 
koomen  ;  te  meer  omdat  hy  voor  heimelyke  laagen  ducht- 

te; welk  laatfte  echter  meer  eenblyk  vanvreeze,  dan  van 
kloekhartigheit  was.  IV.  Heda  ,  die  onder  hem  geleeft 
heeft,  getuigt  echter  ook  van  hem,  dat  hy  een  kloekmoe- 

dig Biffchop  was ,  en  ,  ten  oorloge  gedaagt ,  nooit  bekrom- 
pen, of  liever,  benauwt  van  harte  is  geweeft,  ook  als  hy 

al  de  minfte  magt  fcheen  te  hebben :  dat  by  ftreng  was  te- 
gen de  wederfpannigen,  beleeft,  en  fpraakzaam  van  aart, 

en  genegen  tot  vrede,  maar  dat  dien  hem  niet  heeft  mo- 
gen gebeuren.  Hier  mede  achten  wy  het  af  beeldzei  van 

dezen  Biffchop,  ten  aanzien  van  zyne  wezendlyke  trek- 
ken ,  genoegzaam  voltooit  te  zien ;  en  gaan  tot  eenen  znAt- 

Ktn  Frederik,  den  laatüen  voor 't  doorbreeken  der  Kerk- hervorminge,  ovef. 

FREDERIK  DE  V.  SCHENK  VAN  TAUTEN- 
BURG,  de  LXI.  en  te  gelyk  de  laatfle  Biffchop  van  Ut- 

recht; wierd  na  Juriaan  van  Egmondt,  in  't  jaar  lyóo.  ver- 
koren. Doch  vermits  hy,  wegens  de  veranderinge  in  den 

Staat-  en  Godtsdienft,  het  dadelyk  bezit  des  Bisdoms  niet 
mogt  behouden,  bleef  hy  titulair  Biffchop ,  daar  na  Prefi- 
dent  in  het  Kamergerecht  te  Spiers.    Hy  was  een  geleerdt 
en  kloekmoedig  man:  maar, naar  de  gemeene  maare  van 
hem  (niet  zonder  blyken  geftaaft)  ongemeen  gierig.  De 
beeldtftormery  in  de  Nederlanden  viel  onder  zyne  regeerin- 

ge voor.    Uit  zyne  nagelatene  goederen,  in  het  Sticht  Ut- 
recht, zyn  in  het  jaar  i5'83.  de  Biffchops-provens  gefun- deert.    Eenige  daar  van  wierden  aan  Vrouwsperfoonen , 

die  hy  misbruikt  hadde,  gegeeven.   In  het  requelt  van  de 

Gedeputeerden  der  vyf  Godtshuizen  t*  Utrecht ,  tot  het 
fterfhuis  des  Aartsbiffchops  Frederik  Schenk,  den  }r{.}i.Sta- 
ten  's  landts  van  Utrecht  aangeboden  ;  zeggenze  uitdruk- 
kelyk  ;  ,,  Daarenboven ,  alzoo  zyne  Ge^^z^^?  (Biffchop  Fre- 
„  derik)  by  zekere  Vrouwsperfoonen  kinderen  verwekt 

had,  die, van  hare  eere  ontzet,  daar  voor  nooit  eenige 
reparatie  gehad  hebben,  en  dat  eenige  van  die  in  groote 
krankte  leggen,  en  andere  met  arbeiden,  andere  ook 
zoo  grootelyks  gedebiliteert  zyn,  dat  het  haar  niet  mo- 
gelyk  is  langer  den  koft  te  winnen;  ende  dat  in  conli- 
deratie  van  't  gunt  voorfz:  is,  de  zelve  perfoonen  be- 

„  hoorlyke  alimentatie  verftrekt  moft  worden  ,  principa- 
„  lyk  mede,  alfoo  het  eene  fchande  wezen  zou  ,  dat  de 
„  voorfz:  perfoonen,  die  by  't  leven  van  zyne  Genade  on- 
,,  derhoudt  gedaan  is,  na  zyne  aflyvigheit  gebrek  zouden 
,,  lyden;zoo  hebben  de  voorfz:  Supplianten  mette  voorfz: 
„  Vrouwsperfoonen  geiiccordeert,  ende  de  zelve  toege- 
„  legt  20S8 guldens, om  de  zelve  aanLyfrenten  te  leggen; 
enz.    In  de  lyft  der  gedachte  Bilfchops-Prow»/  ,  van  de 

geapprobeert,  itaat  deze  poll.   „  Sondags  aan  eene 
fchamele  oude  Vrouwe,  die  zyne  Genade  van  hare  eere 
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„  geftelt  hadde,  7  .luivers  8  penningen.  En  in  de  reeke- 
ningen  van  Antonis  Weflcnhom  uit  den  Engh ,  en  Jan  Ger- 
ritfx,  van  Reumpfl,  als  Difpenfiers  dezer  Provens:  „  Ida. 

„  Claes,  die  zyne  E.  vriendfchap  gedaan  heeft  ,  alle  Son- 

„  dags  7  duivers  8  penningen;  diergelyke  pollen  zyn 'er meer.  1  da  Claes  ,h\\  ]Z2ir  15-88.  geftorven  zynde,  verzoch- 
ten de  Regenten  van  der  armen  noodthulp  binnen  Utrecht 

aan  de  Staten;  „  Dat  haar  prove  van  7  ftuivers  8  pennin- 
„  genier  wecke,  als  te  veel  voor  een  perfoon,  mogte 

»  ge- 
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^,  gebragt  worden  öp  drie  arme  perfooticli.  De  Staten 

lloegen  het  af,  wilden  dat  het  aan  een  perlbön  zou_  bly- 
vcn,  en  bcgunftigdcn  daar  mede  zekere  An»a  Jans,  in  de 

Ambachtflraat.  Die  van  Utrecht  geen  geldt  meer  hebben- 
de om  de  moedwillige  Ibldaten,  die  in-  en  om  de  Stadt 

lagen,  tebetaalen,  en  vreezende  voor  plonderinge,  daar 
zich  al  voorbeelden  van  opdeeden,  zonden  de  Staten  eeni- 
ge  Edelen  en  Geeftelyken  uit  den Provinciaalen  Raadt  aan 
Frederik^  als  wel  weetendc  dat  hy  gcldts  genoeg  by  zich 
hadde;om  hem  te  verzoeken,dathy ,  tot  voorkominge  van 
's  landts  verderf,  de  State»  geliefde  by  te  itaan  met  eene 
leeninge  van  40000  of  5-0000  guldens;  waar  voor  zy  hem 
goede  brieven  van  verzeekeringe,  en  renten  tegen  den  16 
penning  zouden  geeven.  Op  den  14  November  ifyó. 
quamen  deze  Heereu  gelaüigden  by  hem;  onder  hen  was, 

•wegens  de  Geeftelykheit,Heery^«/ö«/ax  van  Galama  ̂ '?ïooÜ. van  Noordhuizen ^  Canonnik  ten  Dom:  met  alle  beleeftheit 
droegen  zy  hem  den  grooten  noodt,  en  der  Staten y tixo^\. 
voor:  maar  het  was  den  dooven  gepredikt;  zcide,  hen 
niet  te  konnen  helpen  ;  en  al  wiften  ze  fchoon  dat  hy 
groote  inkomflen  hadt ,  zy  wiften  echter  niet  waar  hy  ze 
befteedde,  enz.  Zy  ftelden  hem  voor  oogen  ;  dat  hy  in  de 
plonderinge  niet  meer  dan  anderen  zou  vrygaan  ;  echter 

bleef  hy  weigerig:  zy  zeiden  dat,  indien  hy  niet  goedwil- 
lig den  Staat  in  deezen  noodt  geliefde  by  te  ftaan,  zy  lall 

hadden  de  geeifchte  fomme  tegens  dank  van  hem  te  lee- 
nen :  zeldzaam  klonk  dat  in  Heer  Frederiks  ooren.  Hy 
dreigde  hen  in  toorne,  met  waarfchouwinge  ;  zy  moüen 
toezien  wat  zy  deeden ;  protegeerde  van  over  dit  gewelt 
te  klaagen  aan  den  Faus^  den  Koning  van  Spanjen^  en  al- 

le Catholyke  Vortten,  enz.  Des  niet  tegenftaande  dee- 
den de  Heeren  Gedeputeerden, door  den  Smit, een  koffer 

openen ,  daar  zy  al  het  geldt  uit  ligtten ;  deeden  het  in- 
ventarizeeren  dcor  IVHlem  van Lamsiueerde ^  Secretaris  der 

Stalen^  en  van  den  Dora.  De  munt  die  zy'er  uit  ligtten, 
bedroeg  41S79  guldens  18  ftuivers  8  penningen.  Toen 
Aartsbiffchop  Frederik  zag  en  bemerkte  dat  zyn  Aartsbif- 
fchoppeiyk  gezagh  niet  geacht  wierd  ,  liet  hy  gaan  dat 
hy  niet  weerhouden  kon; en  beval, onder  het  geldttellen, 
zynen Kapcllaan om  de  Heeren, onder  den  arbeidt  van  het 
gunt  zy  verrichtten,  met  een  ftoop  wyns  te  verfrillchen. 
Zy  gaven  hem  eene  aéte  van  deezen  inhoudt:  ,,  Dat  zy 
„  tot  betalinge  van  der  foldaaten  leeninge,  en  andere  | 

„  noodzakelykheden,  waar  in  zy  door  dezen  gevaarlyken  ' 
„  tydt  waren  gebragt ,  van  zyne  Eerwaardigheit  hadden  \ 
„  geligt,en  Loef  van  der  Haer^  Cameraar  der  Staten  ̂ Aozvi  \ 
„  medeneemen  de  gedachte  fomme ;  daar  van  renten  te-  : 
„  gen  den  penningk  zeftien  gegeeven  zouden  worden,  en 
„  zoo  haaft  weder  opgebragt,  als  het  den  Staten  mogelyk 
„  zoude  zyn.  Toen  het  geldt  in  zakken  weggedraagen 
wierd,  zou  zy  zich  hebben  laaten  hooren  :  Daar  gaan  zy 
met  den  drek  hcene :  maar  den  gouden  berg  hebben  zy  noch  niet 

aangeroert.  De  Staten  dienden 'er  zich  in  dien  tydt  wel 
van  ,  om  zich  uit  de  gedachte  zwarigheit  te  redden ;  doch 

haalt  daar  na  was 'er  niew  geldtgebrek,en  dezelfde  noodt. 
Zy  leenden  derhalven  al  weêr  van  den  Aartsbiffchop  zyn 
zilverwerk,  200CO  guldens  waardig,  dat  zy  verpandden, 
en  namen  daar  geldt  op :  inzoodanigen  noodt  was  toen  het 
Landt.  Deze  Schenk  was  uit  het  geflachte  der  Baronnen 

van  T'autenbmg.  Hy  heeft  eenige  fchriften  nagelaaten ; overieedt,zynde  Prefidentvan  het  Kamergerecht  teSpiers, 

in  het  jaar  15-80. 
Het  derde  deel  van  't  Batavia  Sacra  begint  met  het  Le- 

ven van  dezen  Biffchop Fr^ijfm^  Schenk^  dat  van  eenen  vry 
langen  uitloop  is, doch  waar  in  luttel  voorkomt  't  geen'er 
boven  niet  van  is  aangewezen  :  kortelyk  zullen  wy  uit  deze 

wydluftige  befchryvinge  't  voornaamlie  trekken  ,  en  hier 
inlaflen  het  geene  meert  tot  het  wezentlyke  van  dezes  Bif- 
fchops  leven  en  regeeringe  behoort.  Nader  vertoont  de 
Schryver  in  het  begin  des  Biffchops  afkomll,  en  voorige 
bedieningen;  dat  hy  was  een  [//r^f/:';^ Edelman ,  Leeraar 
in  beide  de  Rechten,  en  voorheene  Voorzitter  in  de  Kei- 
ierlyke  Gerechtskamer  ;  ook  Paftoor  en  Regent  van 
de  Parochikerk  t^Rhynsburg;  verder,  Prooft  ynnSt.Pieters 
kerk  i'Utrecht ,  en  ook  Prooft  te  Oldenzeel.  Dat  hy ,  ten  deele 
om  zyne  uitflekende  geleerdheit ,  ten  deele  omdat  zyn  Vader, 
Joris  Schenk ,  in  den  Vnefchen  oorlog,  groote  dien  ften  aan  Kei- 

ier had  gedaan ,  tot  Biffchop  van  Utrecht  is  gekoren ;  en 
daar  op  den  13  November,  in  't  jaar  1 5-61  als  de  LXI.  Bif- 

fchop, naar  dc  gerneene  rekening,  en,  van  IVillibrordus  af 
te  reekenen,  als  de  tweede  Aartsbiffchop  is  gehuldigt. 

Van  't  begin  zyner  regeeringe  (tekent  de  Schryv-er  aan  ) 
is  hy  bezorgt  gcweefl:  voor  de  Geeftelykheit,  en  heeft  aan 
dezelve, zoo  nu  en  dan,  vcrfcheide  onderrechtingen ,ook 
door  Synoden,  voorgefchreven.  Verder,  dat  hy  mede,  in 

't  jaar  156Ó.  ter  beveiliging  van  het  geloof,  en  ter  verbete- 
ringe  der  zeden,'  en  byzonderlyk  om  de  Kerkvergadering van  Trenten,  zonder  uitftel,  te  doen  aanneemen, een  Pro- 

vinciaal Synode  te  Utrecht ,  tegen  den  10  van  Odober 
heeft  beroepen;  tot  welk  hy  ook  alle  d' Abten  van  Fries- 
landt  ontboden  heeft:  maar,  by  mangel  dat  deze  op  zynen 
eerften  beroepsbrief  niet  verfcheenen ,  zond  hy  hun  eeneu 
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tweeden  ,  vah  eenen  vry  fchcrpcr  {nhoüdt  ̂   cn  gaf  hun 
daar  by  la  dagen  uitllels  ter  verfchyninge.  Doch  wanneet 
deze  noch  al  bleven  tegenfpartelen  ,  is  d' Aartsbiffchop 
echter  met  het  houden  van  't  Synode  voortgevaaren ,  waar 
toe  dan  de  Biffchoppeu  onder  't  Utrechts  Aartsbisdom 
ftaandc,  nevens  L?Wi?»/«,  Biffchop  \ an  Roerr/jonde,  aan- 

Itondts  gekomen  zyn;  gelyk'er  ook  twee  Utrechtfe  Abten  ̂  
namclyk,  die  vanS.  Pauvjels,  en  die  van  S.  Maria  op  ver- 

fcheenen. De  vergadering  werd  in  het  Kapittelhuis  van 
den  Dom  gehouden,  en  in  elf  zittingen  van  den  10  Oöo- 
ber  1565-.  tot  den  laatften  dezer  maandt  afgedaan.  Hier 
in  bcfloten  deBiffchoppen  en  Prelaaten  ecndragtig,de  Be- 
fluiten  der  Trentijche  Kerkvergaderingc  ,raakende  het  rech* 
te  Geloof, de  Sakramenten, en  hunne  plegtigheden,  mits- 

gaders de  verbeeteringe  der  zeden,  aan  te  neemen.  Doch 
d'  Aartsdiakens  cn  Prelaaten  der  vyf  Kerken  begeerden , 
dat  eenige  van  hunne  voorrechten  en  privilegiën  in  hun 
geheel  zouden  blyven;waar  over  dan  veel  krakkeels  vielj 
en  naardien  deze  Geeftelyken  gecne  voldoeninge  op  hun- 

ne fchriftelyke  bezwaarniffen,  die  zy  toonden  uit  de  be-- 
fluiten  \iin  Trenten  te  volgen,  van  den  Aartsbiffchop  en 
zynen  aanhang  konden  krygcn,  verzochten  zy  uitllel,  tot 
dat  hunne  afgezondenen, aan  den  Paus  en  den  Koning  van 
Spanjcn^  te  rug  gekomen  waren;  dat  van  d' anderen,  met 
dc  volgende  woorden,  geweigert  wierd  :  M^y  verklaaren 
dat  het  tn  onze  magt  niet  is  hun  het  verzochte  uitjlet  in  te  willi- 
gen.  Na  de  laatfte  zittinge  nu  van  deeze  Synode  liet 
d'Aartsbiffchop,  zonder  tc  willen  uitfpraake  doen  over 
deze  verfchillende  gevoelens,  de  deuren  van  't  Kapittel- 

huis door  den  Bode  open  zetten  ;  waar  op  d' afkondiging 
van  de  T'rentifche  Kerkvergaderingc  ,  door  den  Notaris Henricus  Zonnius ,  met  luider  ftemme  uit  een  briefje  ge" 
fchiedde  ;  terwyl  ondertuffchen  d' Aartsdiakens  en  Pre^ 
laaten, by  't  vertrek  der Biffchoppen, over  hunne  bezwaar- 

niffen geprotefteert,  en  zich  op  hooger  Rechtbank  beroe- 
pen hebben.  Groote  beweegingen  zyn  hier  over  tuffchen 

d'Aartsbiffchop  en  deeze  GeeÜelykcn  gereezen  ;  veele 
brieven  gewilielt  ,  cn  Vertoogen  wederzyds  aan  den 
Koning,  en  de  Landtvoogdeffe  iW«r^<?rÉ'/^,  ook  naderhant 
aan  den  Hertog  van  Alva^  dieswegen  gedaan,  met  de  ge- 

volgde antwoorden,  enz.  die  men  't  bovengedachte  werk 
vindt  ingelyft.  Ten  flot  der  Levensbefchryvinge  van  den 
Aartsbiffchop  Frederik  Schenk^  leeftmen  daar  op  de  29  blad- 

zyde:  „D'Aartsbiffchop  Schenk  heeft  deezen  ondergang 
„  van  den  ouden  Godtsdienft ,(  d'Andersgezinden  zouden 
„  zeggen,  van  H  ingewortelt  Bygeloof)  gezien,  en  is 'er  tot 
„  in  het  diepfte  van  zyne  ziele  over  getroffen  geweelt, 
„  berllende  met  den  ouden  Mathatias  in  deeze  rouwklag- 
„  ten  uit.  IVeemyl  Ben  ik  dan  geboren  om  de  verdrukkinge  j //^^ 
„  van  myn  volk ,  en  de  verdelging  der  H.  Siadt  te  aanfchou  wen  ?  chabeett 
„  Als  hy  dan  van  hartzeer  over  den  jammerlyken  toeflant  u.-vs. 

„  der  Kerke  ging  treuren,  en'er  eene  ziekte  uit  gevat  hadde,  7." „  is  hy  het  den  25-  Augulti,  in  't  jaar  1580.  in  den  ouder- 
„  dom  van  77  jaaren,  overleden.  Hy  is  begraavcn  (volgt 
„  'er)  in  den  Utrechtfch'en  Dom,  beneftens  de  deur  van  de 
„  Sacriftie  (nugemeenlyk  de  Domskamer  geheeten)  al*- 
„  waar  de  Praaltombe  van  zwarten  toetsfteen ,  doch  zon- 
„  der  eenig  graffchrift ,  noch  hedendaags  gezien  wordt^ 
„  Om  dat  hy  (ftaat'er  op  de  30  bladzyde)  zyn  huishouden 
„  wat  bcfnoeide,  is  hy  van  zommigen  voor  gierig  aange- 
„  zien  geweeft  :  doch  anderen  hebben  hem  op  dat  ftuk 
„  voorgefprokeu,  en  zelfs  geprezen  ,  om  dat  hy  al  het 
„  geene  hy  dus  befnoeide  aan  den  armen  uitdeelde;  waaf 
onder  de  Betichters  zyner  gierigheit  ontwyfclbaar  wel 
mede  die  van't  vrouwelyke  geflachte  zullen  rekenen, daar 
hier  boven,  als  gerieflyk  voor  hem,  aan  gedacht  is.  Wil- 
men  een  zachter  woordt  dan  dat  van  gierigheit,  van  dezen 
Utrechtfchen  Biffchop ,  gebruikt  hebben  ;  dat  van  Jpaarzaam- 
heit  zal  ten  minflien  wel  op  hem  paffen,  naardien  men 
door  vafte  overleeveringe ,  flechts  van  het  tweede  voorgaan- 

de geflachte,  weet, dat  BliTchop Frederik  byna  dag  en  naCht 
by,  of  op  zyne  geldtkiflie  zat ,  en  zelf  toen  de  bovenge- 

dachte gewcltdadige ,  hoewel  nootzakelyke ,  leeninge ,  door 
de  Staten  van  Utrecht,  by  hem  gefchiedde.  Over  de  mou- 

wen van  zynen  huistabbert  droeg  hy  altydt,  tot  verfchoo- 
ningc,  blauwe  linne  overtrekzels ,  van  den  Leverancier 
zyner  nachtkaerffen,  als  men  zeker  berecht  uit  onwraak-  . 
baare  getuigen  heeft,  hondertwerf gezien.  Op  zekeren 
hoogen  feeftdag,  in  dc  S.  Jans  kerke  zullende  prediken, 
had  hy  deze  woorden  van  den  H.  Petrus,  uit  den  naame 
van  hem  en  van  alle  zyne  Medeleerlingen  den  Heere  voor- 

gehouden, tot  zynen  text  genomen;  Klatth.  XIX.  vs.  27. 
Doe  antwoordde  Petrus ,  ende  zeide  tot  hem  ;  ziet  vjy  hebben 

alles  ver  laaten ,  en  zyn  ugevolgt:  wat  zal  ons  dan  geworden'^ Daar  hy,  na  de  verklaringe,  deze  toepaffinge  op  maakte; 
Woe.  tcgthxi^ï  Sint  Pieter ,  dat  zy  alles  vcrlaaten  hadden, 
en  den  Heere  waren  gevolgt;  en  dan  verder,  wat  hem  en  de 
andere  Difcipelen  dieswegen  geworden  zoude  ?  Dat  19, 
wat  belooningc  zy  daar  voor  zouden  krygen  Beminde 
Katholyken  ;Wat  hadden  toch  deze  fchamele  Galilecrs,  deze 
arme  Viffchers  vcrlaaten?  D'een  een  oudt  fcheepje,d' an- 

der een  oudt  vifchnetje,daar  zy  fchraaltjens  den  koft  mede 
Tt  i  wo.u- 
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wonnen  ?  en  noch  vraagt  S.  Pieter,  wat  hen  daar  voor 

geworden  ?  Maar  wat  licbbc  ik  dan  geen  reden  om  den 
Heere  te  vraagen,  ik, die  geenzins  iulke  onvvaerdigc  din- 

gen, maar  die  groote  Hecrlykheir  van  'tantenburg  verlaa- ten  hebbe,  en  in  dit  geellelyk  ampt  ben  getrccden,  wat 
my  2al  geworden  ?  Zeker  eene  geleerde  toepaliing  van 
dien  geleerden  Jjillciiop. 
FREDERIK  HENRIK,  Prins  van  Oranje,  Grave 

van  Nall'tin  ,  enz.  is  geweell  de  jonglte  zoon  van'Prins 
U'illcm  cka  I.  van  Oranje  ̂   en  ook  de  cenigfte  uit  zyne 
vierde  Genialinne  Lomfc  dc  Colipiy,  dochter  van  GaJ'par  de Cul.[^K\!  y  in  dc  Parylciie  moortbruiloft  om  halsgcbragt; 

qua'm'ter  wereldt  den  29  Januarius  15-84  'savondts  ten  8 uuren,  en  verloor  zynen  Heer  Vader  noch  geen  halfjaar 
oudt  zynde.Zyne  eerlle  opvoedinge  had  hyby  zyne  vrouw 
Moeder,  eene  Vorllinne  van  uitüekende  deugden  :  Na- 
derhant  wierd  hy  op  de  Akademie  te  Leiden  gezonden, 
daar  hy,  onder  't  bellier  van  Jonker  Jan  van  der  Does, zich 
bcvlytigde  in  't  leeren  der  Taaien  en  Wctenfchappcn,als  ook 
der  Ridderlyke  oeffeningen.  Daar  ftont  hy,  nevens  zynen 
broeder  Alaiirits^m  geen  gering  gevaar  van  ontlyft  te  worden, 
door  het  toedoen  van  eenen  Renicbon ,^ï\eÜ.izT  van  Name;:. 
Vroeg  begaf  hy  zich  tot  het  volgen  der  wapenen.  Onder 
en  met  zynen  broeder  Prins  Maurits ,  ruim  9  jaaren  oudt, 
woonde  hy  de  belegeringe  van  S.  Geertrnyclenberg  by ;  en 

na  de  veroveringe  Helden  de  Staten  hem  in  't  bezie  van  die 
Heerlykheit,  volgens  het  teftament  van  zynen  Vader  ,  te 
gelyk  hem  het  Gouvernement  opdraagende;  doch, wegens 

zyne  jongkheit ,  onder  opzicht  van  Heer  Ar endt  van  Duiven- 
voorde. Kort  na  dien  tydt,  vermits  zyne  Moeder  naar 

Vrankryk  trok,  om  daar  Charlotte  Brabantina,  vyfde  doch- 
ter van  Prins  IVillem,  uit  zyne  derde  Gemalinne',  Char- lotte de  Bourbon.,  uit  te  huuwen  aan  Claude  de  la  Tremouille ., 

nam  hy  met  haar  de  reis,  in  't  jaar  1^97.  derwaarts  aan, 
Weêr  herwaarts  gekomen ,  gaf  hy  in  het  jaar  i5'99blyken, 
en  eene  proef  van  zyn  onvertzaagt  gemoedt,  fchoonmaar 
Ij"  jaaren  oudt.  D'Admirant  van  Arragon  lag  met  het 
Sfaanj\h  leger  in  Bommelerwaerdt  ;  hy  trok  met  Breaute\ 
ook  anócre  Franfihe  Heeren  en  Soldaaten,  uit  dev  Staten 
leger  naar  Ger^rt,  om  met  den  vyandt  te  fchermutfeeren. 
Onverzieus  viel  hy  in  een  hinderlaage,daar  hy  zich  dapper 

genoeg  met  de  zynen  verweerde ,  doch  echter  bleven'er  ver- Icheide  der  Staatjeben  doodt;  waar  onder  ook  de  Baron  van 

Alonglas,  dicht  by  Prins  Fm2'tT/,^,zoodanig  getroffen  wierd,dat 
hy  korts  daar  na  den  geeft  gaf.  Noch  geen  17  jaaren  oudt 
wierd  hy  in  den  Raadt  van  Staten  aangellelt,  om  van  der 
jeugt  af  in  de  zaaken  van  Staat  en  dezer  Provintiën  geoef- 
fent  te  worden.  Na  dat  de  fterkte  S.  Andries  Schans^  in  het 
jaar  i6co.  overgegeeven  was  ,  en  een  groote  party  der 
daar  in  gelegen  hebbende in  Staten  dienft  traden, 
wierd'er  een  Regiment ,  fterk  elf  Vaandelen ,  van  gemaakt, 
de  nievje  Geuzen  gtmaint ,  en^er  Frederik  Hendrik  Kolonel 
over  geftelt.  Na  dat  der  Staten  leger  'm (Vlaanderen  was  ge- 
landt,  en  tot Nieivpoort  gekomen,  raakte  het  in  groot  ge- 

vaar door  den  aantogt  van  Aartshertog  Albertus  :  zonder 

eenen  veldtflag  te  waagen  was 'er  niet  af  te  komen,  en dien  te  onderneemen  ,  was  om  dè  ganfche  magt  van  den 

Staat  in  groot  gevaar  op  's  vyandts  bodem  te  ftellen  :  Het 
moft'er  echter  meê  deur.  Prins  Maurits  wou  dat  Frederik 
Hendrik  t'fcheep  zoude  gaan; opdat  het  Vaderlandt , indien 
hy  zelf  fneuvelde,  noch  dienft  van  hem  mogte  trekken: 
maar  hy  was  daar  op  geenerlei  wyze  toe  te  beweegen, 
hoewel  maar  16  jaaren  oudt;  wou  voor 't  Gemcenebefte 
vechten, en  , als  't  zoo  zynmoft,ookvoor'tGemeenebefte 
fterven,  of  met  zynen  broeder  Maurits  en  de  anderen  deel 
aan  de  eere  der  zege  hebben.  Daar  op  ftelde  hy  zyn  Regi- 

ment in  ordre,  vermaande  het  tot  dapperheit,  en  met  hem 
te  willen  vechten  als  leeuwen.  E.  van  Reyd  zegt;  hy 
bad  zynen  broeder  Mannts  (toen  deeze  Vorft  hem  wou 
affcheepen)  met  traanen  ,  hem  zulk  eene  oneere  niet 
te  willen  aandoen.  In  het  jaar  1602  was  hy  tegenwoor- 

dig in  de  belegeringe,  en  deelachtig  aan  de  eere  der  vero- 
veringe van  de  ftadt  Graaf.  Hy  wierd  Gouverneur  van 

vS//<).f  gemaakt  ,  en  van  de  veroveringen  \n  Vlaanderen;  in 
het  jaar  1604  Generaal  over  de  Ruitery.  In  het  jaar  1605- 
wierd  hy  van  Prins  Maurits  gezonden  ,  om  eenen  hoop 

Spaanj'chen  te  MuUem  op  de  Roer  op  te  flaan,  doch  vondt tegenftandt  buiten  vermoeden;  ook  namen  de  meefte  zy- 
ner  ruiterye,  hunnen  Overften  verlatende,  fchandelyk  de 
vlucht: F^^e^/m^, onder  den  vyandt  verwart, droeg  zichrid- 
derlyk,  fchoon  in  het  hoogfte  gevaar;  een  Spaanfih  Rit- 
meefter  zette  hem  't  piftool  in  de  zyde,  Fredenk  desgelyks 
den  Ritmeefter  ,  beide  weigerdenze  los  te  gaan  ;  toen 
vatte  de  Spanjaart  den  Vorft  by  zyn  veldtteken  om  hem 
gevangen  te  neemen,  of  van  't  paerdt  te  trekken  ,  wan- 

neer zyn  Stalmeefter  hem  ter  hulpe  quam;  terftondt  wier- 
den zy  van  noch  meer  Spaanfchen  omringt,  waar  tegen  ee- 

nig  Staatfch  volk  zich  by  Frederik  Hendrik  fchaarde :  na  een 
gevecht  van  zeven  uuren  quam  Maurits  met  het  overige 

van  't  heir  hem  ten  vollen  ontzetten.  In  meer  andere  ge- 
vechten en  gevaaren  heeft  hy  zich  daar  na  bevonden  ,  tot 

dat  ia  het  jaar  1Ó09.  hec  twaalfjarig  Beftant,  tuffchen^»- 

F  R  E 

je»  en  den  Staat  gefloten  wierd.    OndertufTchen  wierd  Croti 
Frederik  met  een  deel  Staatfche  volkeren  naar  Brunswyk,  ter  C.< 
hulpc  der  Burgerye,door  haaren  Hertog  belegert, afgezon-iWrf. 
den:  maar  hy  vondt  dc  belegeringe  al  voor  zyne  komlle 
opgebroken.    In  den  Gulikfihen  handel,  waar  in  de  Spaan- 
jlbendc  zyde  van  dm  Hertog  vznNiewburg,deStaatJibcn  die 
van  Brandenburg  hielden,  verzeldc  hy  zynen  broeder  Prins 
Maurits.  Na  het  eindigen  van  het  Beftant,  dcedt  hy  in  het 
jaar  1622.  eenen  togt  in  Brabandt,  om  de  achterftallige 
brandtfchattingen  in  tc  haaien.  In  het  jaar  1624.  dreef  hy 
Grave  Hcnnk  van  den  Berg  uit  de  Veluwe.    Toen  Prins  lidem 
Maurits  in  het  volgende  jaar  geftorven  was,  wierd  hy  van  Comm 

de  Staten  Generaal  'm  zyne  plaatze  aangenomen,  en  erfde  i  i-a 
het  Prinsdom  xanOranje,  nevens  alle  d' andere  zyns  broe-  -^//j:* 
dcrs  Hecrlykheden.    In  't  jaar  1Ó26  veroverde  en  ontvefte  ̂ '^^Jf' 
hy  Oldenzeel,  en  liet  het  huis  te  Laag  in  dc  lucht  fpringen. 
1Ó27  wierd  hy  meefter  van  de  fterke  ftadt  Grol.    1629.  van 
^s  Hertogenbojch ,  en  ook  van //^c/t-/,  door  den  Heer  van 
den.    In  het  jaar  1632.  nam  hy  Venloo,  Roermondt,  Stralen., 
en  de  fterke  ftadt  Maastricht  in  ;  daar  by  de  Stadt  en  't 
Hertogdom  Limburg,  door  den  Heer  van  Stakenbroek.  1633 
Rhynberk  en  Orfoy.    In  het  jaar  TÓ35'.  Thienen  in  Brabandt 
ftormenderhant,  daar  de  Franfche  benden  zeer  baldadig  en 
gruwelyk,  in  weerwil  van  V rins  Frederik FJendrik ,  te  werk 
gingen.    In  het  jaar  1636  veroverde  hy  de  fterke  Vefting 
Schenkenfchans  weder,  door  de  Spaanfchen  het  jaar  te  voo- 
ren  met  verraffingc  ingenomen.  In  het  jaar  1637.  Breeda: 
ook  vereerde  hem  de  Koning  van  Vrankryk  in  dat  jaar  met 
den  Titel  van  Son  Altejjc  ,  of  zyne  Hoogheit.   In  het  jaar 
1  1641.  veroverde  hy  het  huis  te  Gennep.    1644.  het  Sas  van 
I  Gent.   1Ó4)-.  Huljl.   In  het  jaar  1Ó47.  onder  het  handelen 
i  over  den  Vrede  tulPchen  Spanjen  en  de  Vereenigde  Nederlan- 
'\den,  ftierf  hy,  welke  Vrede  het  volgende  jaar  1648.  te 
I  Munfler  in  li^eflphalen,  gefloten  wierd.    Nadat  de  grondt-  Idsm 
!  veften  der  Vryheit  van  den  Ver eenigden  Neder landtfchea  Stzat ,  Comm 
\  door  Prins  IVillera  van  Oranje,  gelegt  waren ;  daar  van  zy-  Waffen 
nen  zoon  Prins  Maurits  boven  maaten  gelukkig  en  treflyk  -^"~« 
op  gebouwt  was ;  wierd  al  dat'er  noch  aan  ontbrak  voorts van  Prins  Frederik  Hendrik  voltooit ;  zoo  dat  het  niet  on- 

aardig gezegt  is  :  dat  li^illem  de  1.  de  grondtveft  van  't 
Staatgebouw  gelegt,  Maurits  de  wanden  daar  van  opgeto-  ' gen ,  en  Frederik  Hendrik  het  dak  daar  op  gebragt  heeft. 
Prins  Frederik  Hendrik  vondt,  na  zyn  broeders  doodt,  den 
j  Staat  in  eenen  zeer  goeden  ftant ,  alreedts  wel  geveft ,  en 
in  eenen  vollen  bloei;  Hy  had  magtige  krygsheiren  onder 
zich ,  die  rykelyk  betaalt  wierden ;  waar  tegen  Spanjen ,  door 

;  Maurits  afgemat,  als  buiten  adem  was  gebragt.  Prins  Fre- 
>  deriks  Gemalinne  was  JEmilia,  Gravinne  van  Solms  ;  hy 

trouwde  haar  den  4  April  1025-.  binnen  ̂ sGravenhage,  zon- 

j  der  eenige  pracht,  op  het  aandringen  vxnYr'xns  Maurits  ̂  1  die  19  dagen  daar  na  overleedt:  den  27.  May  162Ó.  baarde 
zy  hem  Prins  Willem  den  11.  Vader  van  Prins  Willem  den 
lil.  geworden  Koning  van  Engelandt:  den  27  November 
1627  eene  dochter  Z,o«jy>:  den  2Ó  Oftober  1628  Henrietta 
jEmilia:  1634  Albertina  Agneta:den  10  Januarius  1637  noch 
eene  dochter:  en  den  i  September  1642  de  vyfde  Prinfes. 
De  üudfte  dochter  wierd  Gemalinne  van  Frederik  Willem,  lidem 
Keurvorft  van  Brandenburg.    Prins  Frederik  Hendrik  over-  Aitzeti 
leedt  den  14  Maart  1648.  's morgens  ten  half  vyf  uuren,  Comtn. 
oudt  Ó4  jaaren,  tot  groote  droefheit  aller  welmeenende  'O'c 
ingezeetenen. FREDERIK  HENDRIK,  Zoon  van  Paltsgrave  ir^^^- 
rik,  verdreven  Boheernfchen  Koning.    Hy  was  van  de  Bo- 
heemfche  Standen  te  Praag  in  April  1620.  op  den  algemee- 
nen  Landtsdag,  tot  toekomenden  Koning  van  Boheemen, 
na  het  overlyden  van  zynen  Heer  Vader,  verkoren:  doch 
des  Vaders  ryk  duurde  niet  lang,  en  dees  zyn  Zoon  moft 
met  hem  in  ballingfchap  leeven:  Hollandt  was  hunne  toe- 

vlucht, na  het  verlies  van  hun  Koningkryk  en  Keurvor- 

ftendom.   Pieter  Pteterfen  Hcyn ,  de  Spaanjihe  'Zilvervloot  1^.  pfTaf gelukkig  verovert,  en  in  Hollandt  opgebragt  hebbende ,  fenaar 
trokken  de  menfchen  by  meenigten  naar  Amjierdam ,  om  Hi/lor. 

de  magtig  groote  veroverde  Weji-lndtfche  fchepen  te  zien.  verh. 
De  gewezen  Koning  van  Boheemen  gaat 'er  ten  zeiven  16  ded, 
einde  met  dezen  zynen  oudtften  Zoon,  Frederik  Hendrik ,  pf?- 9^' 
uit  ̂  s  Gravenhage ,  naar  toe.  Te  Haarlem  gekomen,  vaaren  Comm. 

zy  met  een  veerfchip  over  't  T^naar  Amjierdam^  'savondts  ■f^''-^** ten  vier  uuren  quamen  zy  in  de  Holle  Sloot ,  en  wierden  ^ 

(door  eene  fterke  jagtfneeuw  in  't  gezicht  verhindert)  van "^^ï* een  vilTchers  fchuit  ,  of  dryver  overzeilt;  alle  die  binnen  ̂ ^^^^^ 
in  't  fchip  waren  liepen  naar  boven  ;  de  fchippers  knecht  „efchiti, 
in  het  veerfchip  fprong  over  in  den  dry  ver,  en  dwong  den  Ai^.noi 
viftTcher  zyn  fchuit  te  wenden  naar  die  hy  in  zyn  fchip  ge- 

had  hadde ,  om  hen  te  bergen  die  nu  alreeds  in  't  water 
lagen.   Na  een  gang  of  twee  laveerens  geraakte  hy  om- 

trent het  veerfchip, en  bergde  Koning /rê-ier;^, nevens  vier 
anderen:  de  overige  acht,  daar  onder  Frederik  Hendrik ^ 
en  de  fchipper  verdronken.   Het  Prinfen  lyk  wierd  noch 
gevifcht,  over  Beverwyk  naar  den  Haag  gevoert,  en  in  de 
Kloofterkerk  begraaven  :  dit  onheil  viel  voor  den  17  Fe- 
bruarius  niewen  Styl,  1629.  Hy  was  een  Prins  van  goede hoope.  _ 
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F  R  E 

FREDERIK  HEN  RIK,  eene  fterke  Schans  in  het 
wederdeel  van  Braèafidt ^  aan  de  rivier  dcSci/elde,  tuflchen 
Lil/o  en  Zandtvliet. 
FREDERIGO  DE  TOLEDO,  Zoon  van 

Ferdmando  Alvares  de  To/e^/c/ ,  Hertog  van  Alva  ;  waarlyk  een 
quaad  kuiken  uit  een  quaadt  ey,  in  opzicht  van  wreedc 

bloetdorftigheit ,  trotlchen  hoogmoedt ,  en  trouwloos- 
heit  in  het  houden  van  zyn  woordt.  Hy  quam  met  zynen 

"Vader  uit  Spanjen  in  de  Ncderlamie» daar  hy  allerwegen, 
waar  zyn  Vader  hem  heenen  zoiidt  ,  cene  verfoeijelyke 
geheugenifle  van  zynen  barbarifchen  inborH  achtergelaaten 

heeft.  In  het  jaar  ifÓ2.  wierd  hy  van  Duc  d'Alva  met  4000 
Spaaufchen.,  U^' aaien en  üutifchen,  nevens  4C0  paerden  uit de  benden  der  Ordonnantiën,  onder  den  Heer  van  Noir- 
carmes,  nzsiT  Bergen  i»  He»egumtje>i  gezonden.  Welke Stadt 

Grave  Lodevjyk  van  NaJJ'au  ingenomen  had;  om  te  beletten dat  geen  toevoer  noch  voorraadt,  derwaarts  gezonden, 
binnen  niogte  komen  ,  ter  tydt  en  wyle  toe  dat  hy  met 

het  gros  van  't  leger  zou  volgen,  om  die  Stadt  te  herwin- 
nen De  Heer  van  Jenlis,  met  ecnige  benden  aantrekken- 

de, tot  ontzet  van  Mons  oi  Bergen,  vermits  hy  den  goe- 
den raadt  van  ürave  Lodcwyk  niet  wilde  volgen,  wierd 

van  de  Spaanfchen  geflagen ,  en  zelf  gevangen  naar  'tKalleel 
van  Antwerpen  gevoert,  daar  hy,  na  eene  lange  gevangke- 
nifle en  voorgaande  ziekte ,  op  eenen  morgen  doodt  gevon- 

den, en  daar  na  onder  de  galge  begraven  w'iexd.  Duc d' Alva quam  eindelyk  zelf  voor  de  Stadt  ,  die  hy  door  verdrag 
veroverde.  In  't  zelfde  jaar  hadden  zich  veele  Steden,  in 
Gelderlandt  en  Overyjel ,  aan  de  zyde  van  den  Prins  van 
Or^7»/cbegeeven  :  ylings  zondt  Ahaiynen  zoon  Don Fredenaj 
derwaarts  ,  en  vermits  die  bloedige  Faryjihe  moordtbrudoft 
den  Prins  van  Oranje  in  groote  verlegentheit  gezet  hadde, 
daar  het  verlies  vun  Bergen  by  quam,  wierd  de  verbaaftheit 
in  Gelderlandt  ZOO  groot ,  op  aankomfte  van  dien  bloetgic- 
rigen  Dun  Frederico,  dat  veele  Steden,  die  van  Spanjen  af- 

gevallen waren,  hem  de  fleutels  te  gemoet  tiragten,  ver- 
mits elk  de  ecrfte  wou  zyn  om  in  de  roede  te  vallen,  of 

zyne  genade  te  omhelzen.  Den  22  November  i^?!.  bele- 
ger^ie  hy  Zutphen  :  hoe  hy  het  handelde,  zie  op  Z  U  T- 
PHEN.  Hoe  mex.  Naerdvn ,  zie  NAERDEN:  hoe  op 
andere  plaatzen,  zie  op  yders  naam:  hoe  hy  voor  Alkmaar 
't  hooft  ftiet,  zie  op  ALKMAAR.  Alva  uit  deze  Pro- 
vintiè'n  naar  ̂ /'««/é'«  zullende  vertrekken ,  had  gaerne  ge- 
hadt  dat  Koning  Philips  Don  Fredenco  in  zyne  piaatze  voor 
Gouverneur  gelaten  hadde:  maar  j^yne MajeJJeit  wilde  daar 
niet  in  bewilligen.  Hy  bemerkte  dat  de  wreedtheden  van 
Dm  van  ganfch  andere  uitwerkingen  geweefl:  waren, 
dan  hy  zich  ingebeeldt  hadde:  wilt  t.ok  dat  de  haat  te- 

gen Don  Fredenco,  van  de  Nederlanders  opgevat,  niet  min- 
der dan  tegen  zynen  Vader  was;  waarom  hy  Alvaas  ver- 

zoek affloeg.  Hy  dan,  met  zynen  Zoon  Don  Frederico , 
wéér  in  spanjen  gekomen  ,  bleef  met  groote  achtbaarheit 

aan  't  Spaanjche  Hof,  ter  tydt  toe  dat  de  laatlle  zich  uit  's 
Konings  gunde  wierp;  die  met  eene  oneerlyke  liefde  op 
eene  Staatjuffer  der  Koninginne  oniReeken,  haar  door 
fchoone  woorden  en  bezwoore  trouwbeloften  tot  zynen 
wil  bragt:  zynen  lult  met  haar  geboet  hebbende,  zag  hy 
van  haar  af.  Koning  Philips,  zulks  ter  ooren  komende, 
en  daar  over  niet  wel  tevreden,  ook  de  eere  van  de  Staat- 

juffer zyner  Gemalinne  zoekende  terhuipe  te  komen,  doet 
hem  in  verzekeringe  ffellen,  om  hem  daar  door  tot  de 
trouw  te  dwingen.  Don  Frederico  vondt  echter  middel  om 
\x\t  Tor defillas  {daar  hy  in  bewaringe  zat)  los  te  raaken ; 
hy  begaf  zich  van  daar  naar  Alva  in  Lfo^/,  van  welke  Stadt, 
ofSteedtjen,  zyn  Vader  den  Hertoglyken  Titel  voerde, 
daar  hy  plegtig  zyne  Nichte,  de  dochter  van  Don  Garjia 
de  Totóo, trouwde.  Dat  verricht  hebbende , keert  hy  weder 
naar  de  piaatze  zyner  hechte  iffe.  De  Koning,  van  deze 
llcute  daadt  met  alle  omftandigheden  ,  na  weinig  tydts , 
volkomen  bericht  hebbende,  en  met  eenen  dat  het  door  zyn 
Vaders  raadt  en  beftel  was  gefchiedt ,  vertoornde  zich  zoo- 

danig ,  dat  hy  den  Hertog  van  Alva  zelf  naar  Uzeda  vei- 
bande:  daar  hy  hem  ook  zoo  lang  deede  blyven  ,  tot  dat 
het  werk  me\.  Portugal,dooï  de  doodt  \3in  Koning  Sebaftiaah 

•van  Portugal,  en  zynen  navolger  den  Kardinaal  ,  'enrik,^e- 
noegzaam  eene  vrye  Kroon  geworden ,  voorviel.  Philips 
zondt  Duc  <^'/f/i'rt  derwaarts,  om,  als  zyn  voornaamfte 
werktuig, dat Koningkryk  geweltdadig  in  te  neemen; zon- 

der nochtans  hem  te  woordt  te  ffaan,of  te  toonen  dat  zyn 
toorn  over  was  :  waarlyk  vry  veel  gewaagt  van  eenen 
Spaanfchen  wantrouwenden  Koning, eenen  gebe\gdcn  Span 
jaart  Opperhooft  eenes  legers  te  maaken,  gefchikt  ter  uit 
voeringe  van  zulk  eene  gewigtige  zaake,  daar  omtrent  hy 
uit  wraakzucht  wel  eenen  flimmen  trek  aan  zyne  Majefieit 
gefpeelt  konde  hebben.  Evenwel  heeft  Alva  hem  daar  in 
getrouwelyk  gedient  ;  en  de  lafhartige  Portugezen  ligte- 
lyk  overwonnen  :  zie  verder  op  DOlsf  FERDINAN- 
DO  ALVARES  DE  TOLEDO. 
FREDE  WALDA  :  aldus  vindt  men  in  het  Perka- 

menteboek  van  Utrecht  :  de  Prelaten  van  n  erum  hebben 
gefchreven  FR  ODO  WALDA  en  FRODASILVA. 

•  Het  is  een  Laiidtltreek  van  negen  Kerken,  op  eenen  zan- 

F  R  E   P  R  !  3^5 

digen  grondt,  gel  ykiir/ïo  zegt;  doet 'er  hy  moerigen.  Het 
is  een  gedeelte  van  het  Welterquartier,  het  welk  een  der- 

de gedeelte  uitmaakt  van  de  Groninger  Omlanden  :  hebben- 
de tot  grenspaalen  ,  van  hetOoften  een  riviertjen  ,  het  welk 

heden  boven  aan  het  Paferdiep ,  beneden  het  Adewerder  ge- 
noemt  wordt :  van  hetWeffen  grenff  het  aan 'r  bovenffe  ge- 

deelte van  de  Lauwers;van  het  Noorden  aan  Layigvjaldt ;  van 
het  Zuiden  heeft  het  de  klien  landen  ,  of  veenen,  waar  door 
Drenthe  van  dezen  kant  affchcidt.  Wy  noemen  dit  foort 
van  driftigen  grondt,  in  de  landtstaale,  ©ecil/  het  welk 
langen  tydt  daar  gelegen  heeft  ;  waar  hoven  op  eindelyk 
gras  wart,  llruikeu,  en  heeffers,  die  nu  en  dan  zinken  en 
verrotten,  terwyl'er  aliydt  weer  niewe  wafll'n,  waar  van 
het  zelve  een  gedurig  en  veroorgen  voedtzel  heeft  ,  zeer 

wel  gelykende  naar  verrot  hout,  het  water,  dat'er  op  blyft 
liaan,  als  een  fpongie  indrinkende.  Waariiit,  als  het 
water  door  gemaakte  waterleidingen  afgetapt  is  ,  met  de 
fpade  vierkante  of  langwerpige  brokken  geltoken  worden, 
die  door  de  zon  en  den  windt  hardt  gedroogt  zynde  ,  het 
brantlthout  op  den  haerdt  niet  toegeeven.  Zy  wordeii  van 
de  Broekters  en  Moriners  (dat  is ,  die  in  de  Broeken  en  Moe- 

ren woonen)  (Co?\3Cn/  of  CucliCIl  genaamt  ,  als  of  men 
zeide,  Dor-veen,  als  zynde  hunne  (toffe  ,  moer,  of  klien ^ 
tot  vierkante  en  langwerpige  brokken  gevormt  en  ge- 
droogt.  Echter  maakt  men  by  ons  eenig  onderfcheidt  in 

dezen  grondt;  want  die  zoo  vaft  en  droog  is  ,  dat'er  hei» 
de  boven  op  wart,  noemen  wy  23?oeïi  /  maar  die  weeker 
is  iBoeC/  IllOCrajj.  En  hier  uit  hebben  de  Vrede-jjulders 
( zoo  wordenze  hedendaags  genaamt)  hunne  voornaamfte 
inkomffen. 
FRESIA,  F^ESIONES.    Zy  die  ten  tyde  als  de  rrf^w 

Roomfche  heerfchappy  in  deeze  Geweften  ftandt  greep,  jW. 
FRIESEN  ( F R I S  1 1 )  genoemt  wierden,  hebben  nader- 
hant  van  hen,  die  Barbarifch  Latyn  fchreeven,  FRESIO- 
NES  beginnen  genoemt  te  worden  ;  ook  wel  Phrefines., 
Phrefït,  Frigiones ,  Frejonici,  Frefienfes ,  Freficenfes  ,FreJi-ngen- 
fes,  en  met  noch  wanfchikkelyker  benamingen.  Insgelyks 
heeft  men  hun  landt  FRESIA  genoemt ,  met  eene  uitdruk- 

king by  de  Ouden  ongebruikelyk.  Ik  giffe  dat  de  uitlpraak 
der  Friezen,  waar  door  zy,  die  tufl(:hcn  het  l^lie  en  de 
Lauwers  woonen ,  de  lange  of  dubbelde  E  als  een  I  ge- 

woon zyn  uit  te  fpreeken ,  oorzaak  is  geweelt  dat  deeze 
fchryfwyze  dus  verandert  is.    Het  welk  wy  zien  dat  de 
Enge Ifchen  van  hen  overgenomen,  en  tot  noch  toe  behou- 

den hebben:  zoo  dat  de  zelfde  uitfpraak  noch  overblyft, 
hoewel  de  manier  van  fchryvcn  verandert  is.    Maar  na 
dat  de  Landtbevolkers  ,  uit  het  Over-Rhynfch  Frankenlandt 
(Francta)  getrokken  zynde  ( by  wien  uit  veele  bewyzen 
blykt,  dat  zich  niet  lang  daar  na  een  gedeelte  Batawers  en 

Taxanders ,  onder  een  ev'endragtig  verbondt  ,gevoegt  heeft) een  afzonderlyk  Gemeenebell  op  zich  zeiven  opgerecht 
hebben,  is  de  naam  der  Frejwnen  (dat  is  Friezen)  doorge- 

broken by  alle  de  volken  ,  die  tulfchen  de  Schelde  en  de 
Elve  zich  uitllrekken  tot  aan  de  Nuordtzee:  zoo  dat  hun 
oudt  Vaderlandt,  het  v/elk  een  tydt  lang  den  naam  van 
Frankenlandt  {Francia)  gehadt  hadde,  naderhant  Frieslandt 
(FRESIA)  genoemt  is,  na  dat  zy  de  Saxen  \n  hxxnnen 
Staat  mede  aangenomen  hadden ,  waar  van  de  C^««X't/2  wel- 

eer het  grootfte  gedeelte  waren,  en  zulks  aleer  deze  Landt- 
bevolkers van  het  Keizerryk  ontllagen ,  en  in  vryheit  geffelt 

waren,  die  alleen  den  naam  van  Francken  behouden  heb- 
ben.   Dat  nu  de  eerlle  Francken  alle  Over-Rhyn\che  zyn  ge- 

weeft,  blykt  uit  de  Romemfche  Gedenkfchriften  hier  boven 
aangewezen ,  voornamentlyk  uit  de  Reiskaart  van  de  P^aZ/»- 
gers  ,  en  l/opijcus;  daar  hy  verhaalt  dat  de  Keizer  Probus 
de  Francken  uit  hunne  woonplaatzen,  over  den  Rhyn  en  de 
^/•z;^,  verdreeven  heeft:  dat  de  zelve  naderhant  vermeerdert 
zyn  door  de  Batawers  en  Taxanders  ,  die  zich  by  hen  ge- 
voegt  hebben,  waarfchynlyk  vrywillig  ,  omdat  zy  mede 
gerekent  worden  onder  de  Franchfche  Inboorlingen  ,  en 
liet  als  Landtbevolkers  ,  verzonden  uit  Volkeren  die  zy 

overheen  hadden.    Waar  van  Sidonius,  Biffchop  van  Clcr- 
.7o»z,ineen  zeker  vaers  aan  Confentius,  geen  duifter  bewys 
u,eeft,  Hellende  het  uiterfte  der  Francken  naar  het  Weftcn, 
.ulTchen  deTungcr  ,oi  Schelde ,  en  de //W:  aan  het  poften, 
tuflchen  de  U'èzer  en  de  Elve  :  het  binnenlle  tuflchen  de 
.f  aal  en  de  IVezer.    Na  dat  de  Saxen  nu  onder  hen  zich 

hadden  neergezet,  zyn  de  Volken  van  deeze  Landtftree- 
ken  onverfchillig,  dan  eens  Friezen  (FRESIONES)  dan 
eens  Saxen  {Saxones)  genaamt  geworden;  gclyk  zulks  ge- 

noegzaam blykbaar  is  uit  het  overtrekken  van  beide  die 
Natiën  naar  Bntanmen ,  onder  hunne  Veldtheeren  Engijius 
en  Horfa:  het  welk  de  beroemde  Cambdenus  gift  gefchiedt 
te  zyn  in  het  jaar  j  na  Chrijlus  geboorte  ,  428.  als  Taurus 
tn  Fclix  Burgemeefters  waren.  Hoewel  Beda  zulks  brengt 
onder  de  regeeringe  van  Keizer  Marcianus.    De  grenzen 
van  dit  landt  heeft  Melis  Stoke  in  zyne  Rymkronyk  san. 
Uoilandt,  die  hy  tot  zynen  tydt  toe,  dat  is,  een  weinig 
over  de  dertiende  eeuwe, gebragt  heeft, zeer  trcftelyk  aan- 

gewezen, met  di  ze  rymen  :  In  d" Itt- «Diiöen  bodieii  Ijocr  ic  cï]cluaijljfn /  leiding^ 

2Pat  al  't  %Ant  hcucüm  i^i'iuaöijcu/              foi.  3. 
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Cilio  al'i  &c  5>nonu  urrtVijicr 
3DaufiiT  jUaffii  ciiDc  \\\\\  öni  fJinc; 
ar>f  $>ii)flt  Xuap  Dat  b  ïDcd-ciiDi:  liiie/ 
*3ltfo  iilc.  11  üalt  lil  Dl*  CiT 
Orii  fliTihfiiDf/  Hiiii  iio  incc 
5I?an  totcf  c  laUccc/  of  ia 

En  wederom: 
bat  aniif  cnc  d 

ïnattit  uionir  tutïiljcn  Drr  €I\)c  ciibc  Dcc  J>iiic/ 
«LMlDC  liail  DCU  i5ClOlje  t-'  IjilT  l^CDCC-ftllie  «VandenDovcn  tot 
(COttlT  j'50Crt5t'e  al  ÖUCniCllC/  den  Ncdet-Rhyi.. 
Het  is  iiict  wel  te  bcpaalen,  tot  wat  tydt  toe  de  Friezen 

(FRESlüNES)  zich  binnen  de  grcnxen  gehouden  heb- 
ben. Ondcrtullchen  is  het  zeker,  dat  de  naam  der  Friezen 

ïich  ten  cenigcn  tydt  over  de  Schelde  ,  tot  in  het  landt 
der  Murinen^  dat  is,  l'^ laanderen ^  uitgeftreiit  heeft  ;  gelyk 
zulks  blykt  uit  Audoëmts ,  een  Schryver  van  dc  zevende 
eeuwe,  die  de  Friezen  tegen  over  Antwerpen  piaatü:  en 
ook  uit  eene  oude  aantekening  ,  waar  in  Oujlende  een 
Steedtje  van  Frieslandt  word  genaamt.  Behalven  dat  is 
het  blykbaar,  dat  het  ftrandt  langs  de  Vlaaryjfihe  Kuften 
ook  onder  den  naam  van  het  Saxifche  ftrandt  begreepen 
wordt.  Doch  dit  is  voortgekomen  van  de  heerszugt  der 
Koningen,  die  hun  tot  verderf  is  geweelt;  en  die  men 
Hellen  moet  onder  de  oorzaaken ,  dm  de  Heerfchappy  der 
Friezen  Mzn  den  Wellkant  van  Franken  vermindert  is: 
aan  welke  kuiten  men  gelooft  dat  Karei  de  Groote  een 
derde  gedeelte  van  de  binnenfte  overwonne  Saxen,  vol- 

gens het  geene  Adelmus  verhaalt,  nadejhant  heeft  overge- 
bragt.  >fiet  minder  blykt  het,  dat  de  grenzen  ook  Ooft- 
waarts  aan  over  de  Elve  uitgebreidt  zyn :  echter  niet  door 
de  wapenen,  maar  vermits  uit  Frieslandt  volk  derwaarts 
gezonden  wierd  ,  om  zich  neêr  te  zetten  in  de  leedige 
woonplaatzen  der  Axglo-Saxen ,  die  weleer  hunne  makkers 
geweert  waren  in  den  togt  naar  Britannién  :  die,  gelyk 
men  kan  denken  ,einde!yk  alle  derwaarts  overgegaan  zyn. 
Immers  by  den  Eyderjlroom  {Egidora)  is  de  naam  van 
^tirant-5rnC3CIl  noch  tot  den  huldigen  dag  overig.  Karei 
de  Groote,  de  Friefche  Koningen  afgefchaft  hebbende,  en  te 
vredcn  zynde  met  eenige  gehoorzaamheit,  hoe  klein  zy  ook 
ware,  heeft  AeFriezen,A\Q  van  zynen  Vader  wat  hardt  ge- 
handclt  waren,  door  een  openbaar  Raadtbefluit,  dat  noch 
in  wezen  is  ,  en  van  Amoinius  niet  duilterlyk  aangehaalt 
wordt,  hunne  vryheit  weer  gegeeven.  Insgelyks  heeft  hy 

hun  Rechtsgebiedt  bepaalt,  waar  in  d' aaloude  gewoonten 
des  volks,  t'zamen  in  order  gebragt  zynde,  als  wetten 
zouden  Handt  grypen.  Tot  Landtpaalen  heeft  hy  geltelt 
naar  het  Wellen  de  Sincfala  oï  Schelde,  die  door  de  Sine  in 
de  Noordtzee  valt ;  gelyk  wy  hier  boven  uit  Melis  Stoke  ge- 
hoort  hebben: 

*  5Dc  Schelt  toaé  bat  3Defl/  en  öe  Sine 
•^Clfo  aï,é  (1  valt  tri  öe  gcc. 

Maar  naar  het  Ooften  de  Vuifura  of  If^ezer,  ïoo  dat  hy  het 
onderfcheidt  tuflchen  Friezen  en  Saxen  weêr  fchynt  bevef- 
tigt  te  hebben,  daar  hy  het  landt  der  Chauken  onder  hen 
beide  verdeelt  heeft.  Toen  is  Frieslandt  gefcheiden  gewor- 

den in  twee  hooftdeelen,  in  M^ejlfrieslandt ,  het  CISFLI, 
dat  is,  aan  dezen  kant  hetF//V,als'tinde  onde  Friefihe  wet- 

ten genoemt  wordt  ;  en  van  den  Eerwaardigen  Beda  het 

ICadJige legen :  en  in  't  verder  gelegen  Oojlfrieslandt.  In  de- 
ze aaloude  wetten  nu  worden  M''ejlfriezen  (FRESIONES 

Occidentales)  genoemt,  die  tufTchen  het  Flehi,  en  de  Sinc- 
fala leggen,  dat  is,  tufTchen  de  twee  gaten,  die  by  Plinius 

FL'vi  is'  Scaldis,  by  ons  V  f^/ie  en  de  Suin  genoemt  wor- 
den :  by  gevolge  zyn  üojlfriezcn  alle  die  zich  van  het  t^lie 

uitflrekken  tot  aan  de  iVezer\  die  dan  wederom  verdeelt 
worden  door  de  3tautiacl)  of  ïailöefte  {Laubachus  feuLaa- 
bacus)  of  wat  verkort,  gelyk  Melis  Stoke ,  en  anderen 
van  aien  tydt  voorkomt,  de  Laveke ,  dat  is,  het  Lauwe  ri- 

viertje ;  het  welk  wy  op  eene  andere  plaats  aangewezen 
hebben  ,  dat  zich  te  gelyk  met  de  Unfmgis  in  de  Marna- 
raaanfche  Haven  ontlalh  Dit  watertje  word  hedendaags  de 
Lnwer  oïLavjers,  genoemt.  Echter  Helt  Alfridus  d^Ecms 
tot  eene  grensfcheiding  tufTchen  het  tweederlei  Frieslandt. 
Doch  na  dat 'er  hooge  Vierfcharen  door  geheel  Frieslandt 

*  De  leezing  van  den  geleerden  He^rc  Atting ,  is  ,100  wel  als  de 
zin,  vry  anders  als  van  den  Heere  Alkemade ,  die  wy  boven  ge 
volgt  hebben :  want  d'  eerfle  leeit  hier  dat  de  ,  als  een  Stroom , 
in  de  Noardtzee  valt ;  en  by  den  laatften  is  het  woordt  geen 
zelfllandig  naamwoordt ,  veel  min  een  eigen  naam  van  een  si- 

neflrocm  ,  maar  Hechts  een  aanwyzend  voorzetzel  (fchoon  't  hier, naardien  ouden  fchryftrant,  achter  aan  komt)  betrekkelyk  tot  het 

Wefleinde  der  .Se^eWf,  en  noch  hooger  op  van  't  landt,  als  of'er 
llont :  De  Schelde  was  't  Wejieinde  van  't  Landt  dat  weleer  Neder- 
zajjen  hieite,  gelyk  zy  (de  Schelde)  in  de  zee  valt.  DeHeerAlting 
heeft  in  verfcheide  zyner  Kaarten,  die  inditwerkzyngevocgt,  de 
Sine  als  eenen  arm  dtr  Schelde,  waar  door  deze  in  dc  Noordt-zee 
fchiet,  uitgebeeldt,  en  dic  daar  in  ook  wel  de  Zuine  genaamt;  dat 

ze':erlyk  niet  zonder  gezagh  der  Landtbefcbryverca  y.aii  dien  tydt, di?  gns  ontbrecken,  zal  gefchiedt  zyn. 

F  R 

aangeOelt  waren,  daar  men  zich  van  de  laagcrc  op  konde 
beroepen  ,  heeft  zich  allcngskcns  eene  Magt  beginnen  te 
verhetTen,  die  dc  vryheit  zwaar  en  nadcelig  was.  la  het 
begin  zonden  de  Keizers  uit  hun  gevolg,  en  van  hun  Hof 
buitcngewüone  Rechters, tcrwyl  de  meenigte  der  appélleii 
zulks  vereifchte,  om  het  hoogltc  gerecht  te  houden,  het 

welk  noch  hedendaags  by  die  van  'Silowaard ,  leggende  on- der dc  St.idt  Groningen^  JJJOÜe-^Dmo  word  genaamt,  tot 
onderfcheidt  van  J>p^:ing-ÏDimj/of  het  voorafgaande  volks- 
gcrecht.  En  dit  zeer  r.adrukkelyk ,  devvyl  men  te  pleiten 
hadde  voor  eene  Hoveling,  in  de  landtstaaleïjol)Ctinan(het 
welk  nu  noch  de  naam  is  van  de  Opper-Rechters  tufTchen 
de  Ecrns  en  de  Lauwer)  die  elders  (©jaaf  of  (©jaÜC  gehee- 
ten  wordt ,  millchicn  van  het  opgraavcn  en  uitvorfchen 

van  de  gclegentheit  derzaaken;  in' het  Latyn  Comes  (dat is.  Medegezel)  omdat  hy  was  van  het  gezellchap  of  gevoI<^ 
des  Keizers.  En  hier  van  daan  heeft  men  het  Rechtsge- 

biedt, zoo  ver  het  ieder  bepaalt  was,  in  het  Duitfch  een 
«©jaaffcifjap  /  in  verbaHert  Latyn  Comitatiis  genoemt.  Doch 
niet  lang  daar  na  heeft  men  aan  zulke  Graven,  in  bet  Naaji- 
gelegen  Frieslandt  ,e(inc  magt  voor  al  hun  leven  beginnen  te 
geeven,  die  op  hunne  erfgenaamen  overging,  met  zeer 
aanzienlyke  goederen,  die  zy  als  Vafallen,  of  Leenman- 

nen des  Keizers  bezaten.  Wanneer  zy  nu  verfcheidene 
landen  by  een  gekregen  hadden,  hebben  zy  zich  het  recht 
van  Landtsheer,  of  Vorft  aangematigt,  en  de  vryheit  van 
het  Friefche  volk  jammerlyk  gefnuikt.  Op  deze  wyze  nu 
is  van  de  Friezen  afgefcheurt  dat  gedeelte  van  het  iV^z^/jf^e/e- 
gen  Frieslandt  (  Citerior  )  het  welk  legt  tufTchen  de  Schelde ,  en 
de  Kinnem,  een  riviertje  dicht  by  Alkmaar.  Terwyl  de  ove- 

rige hunne  aaloude  Vryheit,  hoewel  menigmaal  gekrenkt 
en  verkort  van  de  Noormannen ,  Bijfchoppen,  VorHen  van 
Lotharingen,  't  naaflgelegen  Saxen,  ook  vun  Hollandt ,  en anderen ,  niet  zonder  veel  bloetltortinge ,  zoo  van  hen  zelfs , 
als  van  hunne  vyanden  ,  treffelyk  verdedigden  ;  immers 
zoo  lang  die  mannelyke  dapperheit  van  het  Duitfche  Kei- 
zerryk  onder  het  Zwahtfche  Oppergezag  Handt  gehouden 
heeft :  en  de  meeHen  noch  veel  langer.  En  hier  van  daan 
is  gekomen  eene  niewe  verdeeling,  in  een  Erffelyk  en  Fry 
Frieslandt  ;  waar  van  het  eerHe  van  de  twee  Gebroeders, 
Keizer  Ludovicus  Germanicus  en  Carolus  Calvus  ,  volgens  't 
getuigenis  van  Aimotnns,  weêr  in  drie  Hukken  verdeelt 
zynde  ,  na  de  derde  eeuwe  den  naam  van  Frieslandt  met 
die  van  Hollandt  en  Zeelandt  verwifTelt  heeft.  Doch  het 
tweede  heeft  alleen  den  ouden  naam  behouden ;  naderhant 
onderfcheiden  wordende  in  Zeven  Landtfchappen ,  door 
net  zoo  veele  Havens  of  Stroomen  van  den  anderen  ver- 

deelt; die  men  in  het  gemeen  de  ©3|2H  Zzt\s\\tml  als  of 
men  zeide,  Landen  aan  Zee  gelegen ,  genoemt  heeft:  maar 
Emo  van  H'^erum  noemt  dezelve  de  VU Hoffleden  {F II  Vil- 

las) aan  zee  gelegen  :  ook  de  Zeeplaatzen  van  Frieslandt: 
zoo  dat  de  verdeeling  in  Friezen  en  Saxen,  die  Karei  de 
Groote  gemaakt  hadde,  niet  langer  opgevolgt  is  geworden. 
Het  eerHe  Zf^to^/^  ftrekte  zich  uit  van  den  iXvoom  Kinnem , 
of  het  gat  by  Petten,  tot  aan  het  Vlie,  zynde  het  OoHelyk 
gat  van  den  Rhyn:  het  welk  naar  zyne  gclegentheit,  en 
omdat  het  een  gedeelte  is  van  het  oude  IVeJlelyk  Frieslandt, 
noch  hedendaags  dén  naam  van  IVeflfrieslandt,  zynde  dien 
van  het  geheel,  behoudt.  Het  tweede  is  tufTchen  het  Vüe 
en  d^Labeke  (^Lavica,Lawer)  of  de  Marnamaanfche  Haven; 
het  welk  van  de  Hollanders  voor  dezen  Oojlfrieslandt ,  en 
hedendaags  by  uitnemendheit  Frieslandt  genaamt  wordt, 
dat  verdeelt  is  in  drie  Quartieren,  of  Graaffchappen.  Het 
derde  is  tufTchen  de  Labeke  {Lawer)  en  de  Eems ihtt  welk 
gemeenlyk,  van  de  Stadt  Groningen,  alleen  Groningerlandt 
wordt  genaamt :  doch  Menco  noemt  het  in  tegendeel  van 
de  Landen,  die  rondtom  de  Stadt  leggen,  Circaria,  in  de 

landtstaalc,  d''  Omlanden  van  Groningen.  Adamus  Bremenfis 
noemtze,naar  het  \)exot'ct\S!Le.de<il,)\eKgrooifleGraaffchap  van 
Fivelgx.  Van  die  aan  dezen  kant  de  Lawer  woonen,  Klein 
Frieslandt  geheeten  in  de  fmeekfchriften  Keizer  Frederik  den 
///.aangeboden,  om  hetBurgermeeHerlyk  gebiedt  derGro- 
ningers  tot  over  de  Lawer  uit  te  breiden  ,  waar  van  het 
ooirfprongkelyke  noch  in  wezen  is :  en  na  deze  wordenze 
van  hen  zelfs  de  Groninger  Omlanden  genaamt.  Deze  drie 
eerHe  deelen  nu  zyn  hedendaags  onder  de  VII  Vereenigda 
Nederlanden :  de  overige  Haan  onder  het  Duitfche  Ryk.  Hee 
vierde  tuHchen  de  Eems  en  de  haven  of  bogt  van  de  Jade^^ 
het  welk  Adamus  Bremenfis  naar  het  voornaamHe  gedeelte 
Eemferlandt  {Amifiana)  ofEmifgoe  noemt:  het  welk  heden- 

daags in  't  gemeen  «DoflfdfcÖ'fauDt  genaamt  wordt.  In  de- ze vier  eerHe  deelen  nu  duurt  de  Friefche  naam  noch  met  da 
oude  Vryheit  ;  behalven  dat  de  IVefterfriezen  onder  Hol' 
landt  gekomen  zyn  :  en  de  Oojierlyke  ,  die  over  de  Eems 
leggen,  nefTens  hunne  vryheit,  eenen  VorH  aangenomen 
hebben;  het  zy  wat  eerder,  of  laat  er ;  immers  na  de  tyden 

der  Swaben.  Het  v^ide  Zeelandt  legt  tufTchen  de  'Jade  en  de 
If^ezer,  't  welk  het  Overjadaanfche  word  genaamt  ,  wiens 
vryheit  federt  dien  tydt  te  gronde  is  gegaan, gelyk  ook  die 
van  de  volgende.  Het  zefde,  tufTchen  de  IVezer  en  de 
Elve.  Het  zevende,  tufTchen  de  ElveendeEyder  (Egidora) 

ea  een  v/einig  verder : daar  de  munx'v&nStraMt-Frieze»  noch 
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in  gebruik  is.  De  verdeeling  die  men  vindt  in  de  gemee- 
11e  Fricfche  taaie,  is  veel  jonger  dan  de  tyden  daar  wy  van 
handelen,  en  komt  derhalven  hier  niet  te  pas.  Ten  op- 

dicht van  den  Godtsdienft  is 'er  noch  eene  andere  verdee- 
ling gekomen,  volgens  't  verhaal  van  Emo  en  Beka,  waar door  Frteslandt  verdeelt  is  in  het  Utrechtfche  en  Munjierfche. 

Want  die  tuflchen  de  Lavjer  en  de  Jade^  langs  het  ürant 
van  de  zee,  en  de  oevers  van  deEetus  woonden,  wietden 
Friezen  (FRESIONES)  van  het  Stift  Munftcr  genoemt; 
doch  die  ten  opzicht  van  deze  Weftwaarts  en  Zuidwaarts 
aan  \^gtn  ̂   Friezen  van  het  SüïtUtrecht.  En  die  Oollwaarts 
aan  woonden,  hoorden  tot  het  Bisdom  Bremen,  doch  wierden 
niet  langer  onder  de /^/Vce»  gerekent.  In  deezc  V  II  Ei- 

landen ziet  men  Frieslandt,  van  dc  Schelde  tot  aan  de  Ey- 
der  toe,  verdeelt  in  de  Kaart  van  den  Heere  Alüng  ;  met 
dit  opfchrift:  FRESIA  UNIVERSA,  &c. 

F'  R I E  N  S ,  een  der  acht  Dorpen  van  de  Vriefche  Grie- 
tenije  Idaarderadeel ,  in  het  quartier  Oojlergoo.  In  het  zuid- 
weften  van  dit  Dorp  is  gelegen  de  adelyke  Staatc  van  Bcs- 
linga,  welke  Staate  in  't  jaar  1620.  door  wylcn  Jonker 
Andries  van  Sytzama  ]üffeT  Johanna  van  Aernfma,  zync 
huisvrouw,  geheel  is  herbouwt.  Deze  Andries  van  Sytzama 
was  de  zoon  van  Jonker  ZPaazy?  van  Sytzama^  in  zyn  leven 
Grietman  van  Idaarderadeel ,  en  Medegedeputeerde  Staat 
van  Frieilandt ,  enz.  De  huisvrouw  nu  van  deze  Doume 

van  Sytzama  was  Jetske  van  Bejlinga,  eenige  dochter  en  erf- 
genaam van  Jonker  Andries  van  Bejlinga  ,  en  Juffer  Sjouck 

•van  Jelgerahuis  ,  welke  jetske  van  Bejlinga  de  laatfte  van 
haar  geflagt  is  geweell. 
FRIESEN ,  FRIEZEN,  of  VRIESEN,  met  dien  naam  al 

ten  tyde  van  den  Romeinfcben  Hiftoryfchryver  Corn.Tacitus , 
kort  na  Chrijlus  geboorte, bekent  geweeft,  die  ook  al  lang 

voor  7«a'/aj aldaar  gewoont  hadden.  Dat  zy  een  Volk  zyn  af- 
komftig  van  de  oude  Z)«z/ï/i-^f»,  blykt  genoeg  uit  hunne  zeden 
en  taal.  Hunnen  oorfprong  van  de  Indiaanen ,  of  Perjiaancn , 

te  willen  af  haaien,  is  buiten  't  fpoor  der  verftandigen  te 
loopen.  Wanneer,  en  van  wien  Friesla?2dt  ailereerll  aan 
den  zeekant  bewoont  is  geworden,  is  niet  wel  uit  te  vin- 

den. OndertufTchen  is  dit  gewis,  dat  zy  al  lang  voor  Ta- 
citus^zXs  gezegt  is,  daar  gewoont  hebben.  Suffridus  Petri 
ftelr,  als  zou  hunnen  oorfprong  zyn  miScm^  Zoon  van 
Noach.  De  eerde  üamvader  der  Düitfche  Natie  Tuifto^  of 

Tuifcon,  zou  uit  het  geflacht  van  Magog ,'Zooï\.  van  Japhet^ 
enz.  zyn  gefproten ;  liet  na,  of  zou  nagelaaten  hebben,  ee- 
ïien'Loon  Mannus ,  en  die  weer  drie  Zooncn ,  flichters  der 
Düitfche  Natiën,  In^^evo,  JJi^evo ,  en  Hermion:  Hermion^ 
Vader  der  volken  in  't  midden  van  Duitfchlandt  \  Ingxvo^ 
der  Volken  die  't  geweft  van  de  Eems  af  tot  de  Noordi- 
zee  bewoonden ;  IJlavo^  der  Natiën  die  haar  verblyf  aan 
den  Rhynjlroom  en  verder  namen ,  daar  onder  de  l^riezen 
mede  gerekent.  Dat  ze  uit  Scandinavia,  of  Scania ^  mogtcn 
gefproten  zyn;  zie  daar  op  na  het  geene  alreeds  gezegt  is 
op  FIR.iESI.  Het  zou  veellicht  ook  konnen  zyn,  dat 
deeze  Ijlicvo  een  nazaat  van  Frifo  geweeil  ware  ;  naar 
wien  de  Friefen  dien  naam  voeren  :  de  tyd  wanneer  ze  dien 

gekregen  hebben  is  onzeker.  Belangende  dan  T'uijlo, Itamvader  van  de  geheele  Düitfche  Natie,  by  gevolge  ook 

der  Fnjii  of  Friefen  ,  daar  van  getuigt  T'acitus  in  zynen 
tydt  (icort  na  Chrijlus  geboorte)  dat  ze  met  oude  gezan- 

gen hem,  als  eenen  Godt  uit  de  aarde  gefproten,  eerden. 
Ten  tyde  van  Julius  dcfar  (voor  Chrijlus  geboorte)  heb- 

ben de  Friezen  dit  landt  al  bewoont.  Drufus,  Üiefzoon  van 
Keizer  Augujlus,  liet  van  den  Rhyn  af  tot  in  den  Tffel,  en 
naar  den  Frtefchen  kant  eene  grift  graaven,om  den  iterken 
loop  van  den  Rhyn  wat  te  dwingen  ;  hy  bouwde  daar  met 
een  eene  Sterkte  aan  den  mondt  van  't  FUe  :  ook  wierd 
den  Friezen  eene  fchattinge  opgelegt.  Vermits  de  Friezen 
nabuuren  der  Saxen  waren,  zyn  zy  onder  de  Saxen ^  ende 
Saxen  onder  dc  Friezen  vermengt  geworden,  zoo  dal  Fries- 
landt ,  al  voor  het  jaar  300.  na  Chrijlus  geboorte  ,  onder 
Saxen  begrepen  is  geweeft.  Toen  de  Cauchi  ,  tuITchen 

d''  Eems  en  IVefer^  naar  Vrankryk  getrokken  waren,  hebben de  eigentlyke  Fr/Vy^w  den  zeekant  ingenomen,  de  Saxifche 
de  landtftreeke  naar  boven.  Meüs  Stoke  zegt  in  zyne  Rym- kronyk ; 

\ztokt  '©'c  l^eöer-^alTen  ïjctm  nu  ©jiefen. 
mkr.  Daar  uit  wordt  befloten,  dat  de  Saxen  en  Friezen^  eenerlei 
3.    Volk  waren,  en  van  de  zelfde  afkomft:  voegen 'er  by, 

dat  Saxo  ftamvader  der  iS'^jjrÉ"»,  een  Broeder  van  Fr fo  geweeft Nm»- ^oude  zyn;  maar  zonder  bcwys  ;  zie  FRIS  O.  Men 
rde    merke  ondertuflchen  aan,  dat  de  naam  van  Friezen  zich 
tiq,    veel  verder  in  oude  tyden  uitgeftrekt  heeft  dan  heden- 
rm.    daags.  Rhynsburg^  dicht  by  Leiden,  voert  noch  in  't  Latyn 

39-  den  naam  van  Mtin'mjjimum  FrijixCajlellum\  het  allerjlerkjle Kajleel  van  Frieslandt.  [/ laardingen  zelfs  word  Oppidum  Fri- 
nans         ̂ ^'"^  J^^i^fhe  Siadt ,  geheten:  zoo  dat  Frieslandt^  Hol- 
Vojf.   ̂'^"^^  mede  begreep,  en  Hollandt  met  dien  naam  (in  't  jaar larb.  S60  noch  niet  bekent)  een  gedeelte  van  Frieslandt  was. 

Zulks  getuigt  ook  Melis  Stnke  in  lyne  Ryr/ikronyk^  zingende , 

'*»  5|vat  öie  oSjaeffcljap  Dan  ïj^ollant  cjï/ 
9'  Ctn  fiic  bau  JDjie^lauöt  amomciu 

\  Kr. 
l.  ». 
*cit.de 
1  orii. 
erm. 
■f.  2, 
rofus 
'.  1. 
itron. 
Hthr. 
ufi. 
hotan. 
fchr. 
m  Fr. 

m 
hotan. •i. 

FRI 

Cornelms  Tacitus  verdeelt  de  Frifii  in  Majoris  es*  minores, 
Grooter,  of  meerder ,  en  Kleinder ,  of  minder  Friefen,  groot  en 
klein  Frieslandt.  Groot  Frieslandt ,  het  eigentlyk  zoo  genaam- 

deEmden  daar  onder,  t'zamcn  met  Groningen 
en  de  Ommelanden ,  tot  aan  d'  Eems  toe;  Klein  Frieslandt, 
geheel  Hollandt:  hoewel  ccnigen  't  maar  neemen  voor  't 
gedeelte  van  Hollandt,  nu  IVejl- Frieslandt  gehecten,  bevat- 

tende jE^^^W^i"»,  Hoorn,  Alkrnaar ,  Medenblik,  enz.  Uit  het 
geen  nu  verhaalt  is  komt  het,  dat  men,  in  de  oude  Hifto- 
riën,van  eenige  daaden  of  voorvallen  der  met  on- 

bepaalde aanwyzingen ,  kezende,  dikmaais  niet  recht  weet 
tot  welke  men  het  t'huis  brengen  moet:  het  zy  tot  deüo/?,. 
of  de  nu  eigentlyk  geheeten  Fr/f^e»,  het  zy  tot  de  Hollandt' 
fche-  oï  Wejl-Friezen;  zoo  wanneer  d' omftandigheden  van 
ftadt,  plaatze,  ofperfoon,  ons  geen  licht  geeven.  Deze 
verwarringen geeven  ons  inzonderheitdeL«r)';?/?/jÉ-  enFran- 
fche  Schry vers,  de  Friezen,  Saxen  noemende ;  en  het  geen 
eigentlyk  tot  de  Oude  Friezen  behoort,  onder  den  naam 
van  Saxen  opgeevende.  Hoe  de  Friezen  onder  't  jok  der 

zyn  geraakt ,  en  zich  daar  van  ontlaft  hebben; 
hunne  uitftekende  oorlogsdaaden ;  groot  aanzien  by  ande- 

re volkeren ;  overgekome  onheilen  ;  oude  Rcgeeringsform  , 
fchadelyke  onruften  onder  malkanderen;  enz.  kan  hier 
alles  in  geen  kort  begrip  vervat  worden;  iets  echter  hier 
van  zal  men  vinden  op  FRIESLANDT.  Het  was  van 
oudts  een  ftrydtbaar  Volk,  en  d'Adel  zeer  tot  den  oor- 

log geneigen.  De  Prins  was  gewoon  den  gecnen,die  zich, 
binnen  of  buiten 's  landts,  op  eene  uitftekende  wyze  ge- 
queeten  hadden  ,  een  paerdt  en  fpies  te  vereeren.  Om 
aan  die  eere  deelachtig  te  mogen  worden  ,  ontzagen  zy 
zich  niet  lyf  en  leven, in  de  uiterfte  gevaaren,te  waagen  ; 
in  tydt  van  Vrede  binnen  's landts,  trokken  zy'cr  buiten, 
en  naar  andere  Geweftcn,  om  zich  daar  in  den  oorlog  te 
oelfcnen.  Zulke  liefhebbers  der  vryheit  warenze,  dat  zy 
het  woordt  van  Frey  byna  altydt  in  den  mondt  hadden; 
gedurig  moedigden  zy  den  anderen  daar  mede  aan ,  roe- 

pende malkanderen  toe:  IFy  zyn  freye ,  uiy  zyn  freye  Frie- 
zen, die  moeten  wy  zyn  en  blyven.  Daarom  meenen  ook 

eenigen,  dat  zy  ter  oorzaake  van  hunnen  roep  en  veldt- 
gefchrei,  van  Frey  zyn,  of  Frey  te  zyn,  den  naam  van  Frie- 

zen bekomen  zouden  hebben  :  en  aldus  de  naam  van  Frie- 
zen uit  eene  fpreekwyze  onder  hen  ontftaan  zyn.  Ande- 
ren zyn  van  gedachten,  die  wel  wat  koudt,  maar  even- 
wel niet  vreemdt  zyn  ,  dat  deze  Natie  dien  naam  van  de 

Romeinen  of  anderen  zouden  konnen  gekregen  hebben,  en 
het  landt  den  naamvanFrieslandt ,on\  dat  het Geweft, daar 
de  Friezen  in  woonen ,  een  koude  en  wVj-achtige  ftreek  is. 
Melis  Stoke  zingt'er  in  zyne  Rymkronyk  ook  dus  van. 

5©ic  ̂ ebcc-^afT«i  öetm  nu3D?icfen. 
55!m  name  luan  ic  öat  eerfl  üant 
%m\t\  luant  ïjet  \^  ccn  cout  lant. 

Zie  ook  verder  iets  van  's  naams  oorfprong  op  F  R 1 S  O , 
maar  meer  op  FIR^SI.  Waarom  Hertog  Georg  van 
Saxen,  Frieslandt,  Frcjllandt  noemt,  zie  op  ALBERT 
HERTOG  VAN  SAXEN-  Der  Fr/>^^«  voornaamfte 
afgoden  waren  Merkurius,  Mars,  en  Herkules,  dan  noch 
Fojiy  o(  Fojla,  en  Baduhenna,  die  zy  een  bofch  toegehei- 
ligt  hadden,  ook  Baduhenna  genoemt,  zie  op  BADU- 

HENNA: aan  Merkurius ,  anders  IVarne  ,  offerden  zy 
op  zommige  plaatzen  menfchen.  Het  was  hun  toegelaa- 
ten  wanneer  zy  eenige  reden  meenden  te  hebben,  zich 
van  hunne  niewgebore  kindertjens  te  mogen  ontflaan,  en 

die  om  't  leven  te  brengen ,  zoo  lange  zy  noch  niet  ge- 
nuttigt  hadden;  doch  anders  niet.  Wanneer  het  voorviel 
dat  zulk  een  kindt  naar  't  water,  of  eenig  vat,  om  het 'er 
in  te  verdrinken , gedraagen  wierd, en  het  gebeurde  dat  ie- 
mant,  daar  omtrent,  het  arme  wigt  een  weinig  honig, 
melk,  of  iet  anders  dat  by  der  handt  was  in  den  mondt 

ftak,  durfden  zy  't  geenzins  dooden.  Zy  zyn  lang  by  het 
afgodifch  Heidendom  gebleeven  ,  niet  alleen  met  eenen 
hardtnekkigen  tegenftandt ,  maar  zelfs  met  vervolginge 
tegen  't  Chriftendom  :  eerft  kort  na  het  jaar  700  begon 
men 'er  het  Chriftendom  te  planten,  doch  in  den  aanvang, 
en  noch  al  eenigen  langen  tydt  daar  na,  met  weinig  vrucht. 
Elendig  plagten  de  Friezen  geplaagt  te  worden  door  de 
verwoeftende  invallen  der  Noormannen  en  Deenen.  Wy 
hebben  gezegt  dat  Hollandt  (eer  die  naam  noch  bekent 
was)  een  gedeelte  van  Frieslandt  was,  en  dat  de  ingezete- 

nen enkelyk  Friezen  genoemt  wierden  ;  maar  zelfs  ook 
naburige  Volkeren,  geene  eigentlyke  Km^e»,  namen  die 
benoeminge  zeer  geerne  aan ;  't  zy  dat  deze  Natië  in  een 
byzonder  groot  aanzien  was,  wegens  haare  ftrydtbaarheir, 
'tzy  omdat  die  naam  genomen  wierd  voor/^'ry, of  immers 
eenen  zwier  daar  naar,  en  naar  de  behaaglyke  g\x\del'ryhett 
hadde.  Na  dat  de  naam  van  Hollandt  ter  baane  gekomen 
was,  hebben  de  Schryvers  den  naam  van  Hollandt  en  Fries- 

landt, dikmaais  voor  eenen  en  den  zelfden  genomen  en 
geboekt;  omdat,  zegt  S.  van  Leeuwen,  het  grootfte  deel 
van  Hollandt  het  naafte  by  Frieslandt  legt,  en  ook  den  naam 

van  H'^ejl-Frieslandt  voert :  ja  by  verfcheide  oude  Schry- 
vers wordcu  de  eerfte  Graven  van  Hollandt ^  Graven  van 

Fries- 

Tacit.dt Mortb, 

Germ. 

Tenac. 

op  Tacit. 
pan  644. 
S. Mean- 

der ,  C7e. 

C.  Scht^ 
tartus. 

P.  IVin- 

fetttius. B  Neaa- 

dir. 

Melis 

Stoke 
fol.  3. 

Idem M.Stoke, 

Petr. Jidel.  de Orac. 

pag.ï^t. Schotan, 

bejchr. van  Fr. 

pa}.  4}. 
Idem Fidellut, 

Leeuw. 

Bat.  lil. fol.  40. 

Retiue, 

Ado 
Vtenn. 

Lamb. 

Schaf- 

naburg. 



X\6  F  R  I  F  R  I 

Ku^f  Je  ̂"'■"v/'ï»ï/' gchcetcn.   't  Geen 'er  Hngo  de  Groot  van^  fchryft  {««f^'-^  Onder  de  rcgeeringc  van  Ubbo ,  derden  Prins  vaa 
LOO Grtft,  dient  hii-r"inct  Uil?. wvf^en  niet  voorby  gegaan  :  „  Van  de-  A'rw/W/t  ,  omtrent  700  jaaren  y oov  Chnjlus  geboorte 

Oadhllt  11  zen  tydt  (  van '^t  jaar  ̂ oo)  af  tot  Op  den  tydt  der  Graven  : /leltnien  eenen  togt  gefchiedt  te  /yn  der  Cimbren  {loi 
toe,  dat  is,  bynii  of  omtrent  fco  jiaren  daar  na,  ont-  elendig  door  eenen  watervlot-dt  geplaagt  ,  dat  lich  gc- 
bretken  ons  grootelylcs  de  Hillorien.    hi  dien  middel-  noodzaakt  vonden  te  verkampen  )  Awï  D ui tfih landt  J'^r ank 

tydt  hebben  de  .s\;av«,  /f'i7/i'«,  AAm-w,  daar  na  de  ATaar- »u»,:c»  cn  Dienen,  met  honnc  roof-  en  plondcrachtige 
invallen  alles  verwoell  en  vernielt;  maar  de  Batavicrs^ 

dtr  But, 
Rtpubl. C4,\  ̂ . 

Smalle^ 

gr.  Kr. 
van 

ryi,  en  halic».,  daar  ook  vecle  l^riczen  by  geweelï  zyn 
dat  2e  dc  Romeinen  'iouden  aangegrepen  ,  en  d'eerilemaal 

  .  .  den  Veldtheer  Si/antis  uit  zyn  leger  geflagen  ,  daar  na 
hebben,  door  iich  en  het  hunne  te  befchermen,  den  naam  Alamlms,  en  ten  derden  Ct/^/ö  overwonnen  hebben.    An- z.  jl 
der  aaloude  dapperheit  noch  al  vermaarder  gemaakt. ;  dere  Schryvers  (lellen  dien  togt ,  of  vi'-atervloedt ,  vroeger ;  ««r. 
Dit  laatde  is  zeker,  maar  de  rell  legt  in  diepe  duiüer-  maar  andere  maken 'er  meer  togten  van,  waar  van  iets  op  Rom. 
heit  bedolven.    Toen  ter  tydt  begon  ook  de  naam  te  I  RIESLANDT  en  UBBO.    De  oude  Ftiefihe  fpraak,  W//?«r, 
veranderen:  want  de  naam  van  Batavia^  of  noch  veelerwegen  onder  de  boeren,  gemeene  lieden,  aIs^-3-<. 
binnen 'tbovendeel  van  het  eilandt  ingelloten  blyvende,  anderen  gebruikelyk,  is  als  eenc  fpraakc  op  7.ich  zeiven;  ̂ '''fi' 
heeftmen  de  firt/rfwtyü-rj ,  of  Batavien    die  meer  neêr- 1  met  geene  der  andere  taaien  overeen  komende,  en  voor  •^'■•■K' 
waarts  woonden,  Friezen  beginnen  te  noemen.    Het  is  I  hunne  nabuuren,  in  de  andere  Provintiën,  onverüaanbaar.  f"^-  '4 

„  ook  niet  te  verwonderen;  want,  ten  tyde  van  P/inius  ,^  '^''iffridus  Petri , die  een  gebooren  Fr;>j  was,  verhaalt  dat  hy  f 
„  wierd  al  een  gedeelte  der  Batavieren.,  mindere  Friezen\  \n  'tjaar  i^^j.  te  Leuven  Iludeerendc  ,  met  andere /r/ex^» 
„  en  Fri/lal>ones ,  geheeten.   Dat  ook  onder  de  lyfvvachten  |  m  'S.  Barbare  Kerk,  daar  veel  doorgangs  is,  op  gezette  ty- 
„  der /i(;ö»2/i-/è<,'A^;c.t'/-f»  Friliabonen  zyn  geweell,  getuigen  '  den  byeenkomlle  hebbende,  nicmant  van  d' andere  Na- 

de  oude  Opfchriften.  Voorts  hebben  ze  bchaagen  gc- 1  tién,  wie  zy  ook  waren,  die  door  de  Kerk  gingen,  of 'er  i>etli  a 
hadt  in  den  naam  van  Friezen,  't  zy  omdat  het  in  onze  in  quamen  om  hen  te  hoorcn  ,  iets  verliaan  kon  van  't  aatiq'ti 
taal  naar  rryheit  zweemt,  't  zy  omdat  de  Friezen ,  van  ;  geene  zy  zeiden.  Omtrent  het  jaar  45-0  wierden  de  Friezen,  origj'  ? ongenaakbaare  Meeren  en  Moerallen  omringt,  en  daar  nevens  de  Anglen,  daar  de  Vorfi  van  Frteslandt  ook  het  ge-  TrifAit 
door  onvervvinnelyk,  alle  de  andere  ürf^iJZ'/Vrx,  in  't  open  biedt  over  hadde  ,  van  de  Bntanniers  (nu  Engeljlhen)  ter  1. 1. 1,  , 
vlak  veldt  woonende  ,  en  tegen  de  invallen  der  iirtr- ;  ti"lpe  geroepen  tegen  de  iSV/:!ö/^f«  en  Piólen  ,  die  den  Bri-  i 
haaren  bloot  leggende,  ten  toevlucht  geftrekt  hebben.  Koning  overvielen,  en  hem  te  magtig  wierden.  | 
Immers  dit  is  zeker,  dat  de  eerfte  Graven  (toen  den  i  2y  quamen  aangevoert  van //<?»)f//Z  en  .ft^or/«,  zoonen  van 
naam  van  HoUandt  noch  niet  door  en  weer  door  bekent  i  den  Friefchen  Koning  Udolp  Haron;dToegen  zich  zoo  dap- 
was)  niet  anders  dan  met  den  naam  van  Friestandt  en  per  tegen  de  Schonen  ,  dat  Koning  (Gortiger  van  Britanmën  \ 

"  Hengift  een  gedeelte  van  het  landt  Kent  overgaf. 

Ccrm. cap.  34 

„  Friezen  "enoizmi  en  bcfchreven  wierden.  Van  de  verdee- 
linge  der  Friezen,  in  meerdere  en  mindere,  als  ook  van  de 
Fr:Jiabones ,  oorfprongkelyk  uit  deF^^/ete»,  kanmen  de  Schry- 

Zeeland  vers  op  nazien  die  over  'ïacitus  hunne  verklaringen  hebben 
jU.  40.  uitgegeeven,  inzonderheit  op  deeze  woorden,  Majoribus , 
Tuciius  rninuribufcjue  Frijiis^  de  Meerder  en  minder  Friezen.  Daar  uit 
de  mort-  blykt,  dat  al  in  dien  tydt  zoo  wel  de  groote  als  kleine,  de 

mindere  aXs  do.  meerdere ,  den  naam  van  Fr////,  Friezen,  ge- 
hadt  hebben.  De  dragt  ca  klcedinge  der  oude  Fr/V^e»  was , 
by  winter  en  zomer,  een  beeftenhuid  om  het  lyf:  maar, 
omtrent  het  jaar  12,00.  warenze  beter  opgefchikt  ,  en  heb* 
ben  in  meenigte  jaaren  hunne  dragt  niet  verandert.  Zy 
droegen  flechte  hoozen,  daar  boven  de  kniën  eenige  ge- 

hakkelde koorden  op  gcnaait  waren,  deze  gingen  gemeen- 
lyk  opwaarts  tot  aan  hunne  middel  ;  waren  zeer  eng  om 
de  beenen ;  het  wambais  was  kort  dat  zy  met  groote  zil- 
vcre,  ook  goude  haaken,  aan  malkander  valt  maakten  ; 
over  't  wambais  en  de  hoozen,  droegen  zy  eenen  rok, ko- 

mende byna  aan  de  kniën,  met  wyde  mouwen;  vertoo- 
nende  bykans  het  fatfoen  van  de  tegenwoordige  ryrokken. 
Voor  de  borft  was  een  klein  vierkant  wolle  lapjcn  met 
kleine  vouwen  t' zamengetrokken  ,  dat  zommigen  met 
goude,  andere  mer  zilvere  ikeepen  deeden  bezetten ,  naar 
yders  vermogen ;  hunne  gordels  waren  gemeenlyk  van  zil- 

ver, zommige  verguldt,  grooter  of  kleinder  ,  dikker  of 
dunder,  naar  den  ftaat  van  perfoonen.  Eenige  droegen 
laage  en  uitgefneede  fchoenen ,  met  zyde  banden  om  den 
voet  t'zaamengebonden,  andere  hooge  fchoenen,  met  ee- 
ne  fcherpte  of  fpits  omgek romde  tip,  als  de  hedendaagfchc 
fchaatzen.  De  hoeden,  zoo  van  Edelen  als  oneedelen, 
waren  in  't  gemeen  laag  en  fchoon  ;  van  de  Edelen  ,  of 
vermogenden  met  zilvere,  of  vergulde  haaken  opgedaan: 
het  gemeene  volk  gebruikte  zyde  linten  of  fnoeren.  De 
Vrouwen  droegen  overrokken  met  diepe  vouwen  ,  van 
beneden  tot  boven  toegehechr,  waar  opuitgefneede  boven- 
lyven  ,  over  al  bezet  met  goude  ,  zilvere  ,  of  vergulde 
fpangen,  zommige  rondt ,  zommige  vierkant ;  recht  voor 
de  borll  haddenze  eenc  vierkante  plaat  van  verguldt  zil- 

ver, waar  op  eenige  beeldtjens,  of  andere  fraaijigheden , 

Dat  Gewert  (lont  hem  zoo  wel  aan,  dat  hy  meer  volk  uit  Schottn 
Frteslandt  ontboodt,  en  Forttger  van  zynen  Throon  (liet.  ̂ ''»/«» 
Poen  noemde  hy  Britannicn,  Engiftlandt  naar  zynen  naam,  ̂ v**- 
oi  Angellandt  naar  d'Angelen  die  met  hem  opgetrokken  wa- 
ren,  als  onderdaanen  der  FriefcheYoxü.m.  Hoe  't  hen  met  ̂ ; 
de  Franfehen  ging ,  zie  op  B  E  R  O  A  L  D.  Keizer  Karei  de  ffi"//- 
Groote,  Konmg  van  Frankryk,  riep  hen  ter  huipe,  tegen  de  ,  • 
Heidenfche  en  oproerige  Saxen,  zy  bragten  d^v Saxen  Her-  * Leodingaar  voor  hem  gevangen:  wegens  hunne  zeer 
groote  aan  hem.  betoonde  deugden  en  dienften  ,  heeft  hy 
ze,  ten  eeuwigen  dage,  ontflagen  van  alle  tribuiten  en  ei- 

gendom ;  gemagtigt  om  hunne  eige  Regenten  uit  het  mid- 
den van  hen  te  verkiezen  ,  en  eenen  Poteftaat  te  ftellen. 

Vermits  de  Friezen  naderhant  niet  onder  de  Hollanders  wil-  Wtnfm. 

den  (taan,  noch  hun  jok  draagen  ,  zyn  daar  over  groote  Fr.  jcr.' oorlogen  tuifchen  Hollandt  en  Frieslandt  gerezen ,  met  vee-  fol,  pj. 
lerlei  krygsgevallen  en  rampen  wedcrzydts.  Hollan- 

ders leeden  dikmaals  de  grootde  en  meelte  fchade;  zulks 
bekennen  zy  ook  zelfs,  wicrden  zy  al  eens  van  hen  t'on- 
dergebragt,  haaft  geraakten  zy  weer  tot  hunne  vorige  vry- 
heit,ontwor(telende  de  Hollandtfihe  dienftbaarheit ;zie  daar 
van  op  de  naamen  der  HOLLANDTSCHE  GRAVEN.  , 
Met  de  Utrechtfche  Bi/Tchoppen  hebbenze  al  mede  veel-  (•< 
tydts  overhoop  gelegen,  en  hun  gezag  niet  willen  erken- 

nen.   Onder  de  Saxifche  regeeringe  geraakt  ,  konden  zy  Schotan. 
zich  daar  ganfch  niet  wel  in  fchikken  :  zy  hebben  ook  de  Winfm, 
Saxifche  Hertogen  (hunne  Heeren  geworden)  zoo  veel  te  Ai.yof. 
doen  gemaakt,  dat  die  hunne  eige  landen  moften  verpan-  o.H.Kr. 
den  en  arm  wierden;  zie  opALBERT  HERTOG  VAN  J- 
SAXEN.  Van  d'  inlandtfche  Faétiën .  die  Frteslandt  op  't 
hardtlte  gedrukt  hebben,  zie  op  S  G  H I E  R I NG  E  R  S 
en  VETKOOPERS.    Na  dat  de  Fr/^^e»  tot  het  Chrilten- 
dom  bekeert  waren, zyn  al  terftont Mannen  uit  hen  voort- 

gekomen, uitlteekende  Leeraars,  die  niet  alleen  in  hun 
Vaderlandt  het  Euangeli  gepredikt  hebben,  maar  ook  ia 
Dttitfchlandt ,  tn  anderwegen ,  het  Chridendom  eerft  hebben 
geplant,  en  daar  na  gelukkig  voortgezet.  IVtho,  een  Fries , 
was  d'  eerfte  BifTchop  van  Ojhabrugge.  Ten  tyde  van  Kei-  schoiaa, 

Winfem.  Jen 
Kr.  van 
Friesl. 

uitgefteeken  waren  ;  zommige  hadden  verheven  werk  ,  in  '  zer  Karei  de  Groote,  was  Ltidgerus  in  zonderlinge  achtinge  Mchr. 
„„j —   „„„„  O  1 — i\u.,i^„i    omtrent  het  jaar  800.  Hy  wierd  d'cer(tc  BilTchop  vm  Mi- van  Vr. 

mingrode,  nu  Munfter ,  en  bekeerde  het  Eilandt  Fofialandt,  pa;,  ̂ i. 
door  den  Landtvoogt  en  zynen  zoon  tot  het  Chriltendom  o.H.Kr. 
te  brengen;  zie  op  AME LANDT.  Zyn  broeder  Hilde-  vc 
grimnus  wierd  Billchop  van  Snïtn^erftadt ,   welk  Bisdom 
naar  Halberjiadt  verlegt  is.    Vericheide  onder  de  eer(te 
Utrechtfche  Biilchoppen  zyn  Friezen  geweeft,  ̂ \%Theodardus 
Hermacarus ,  Rixfrted,  Frederik  van  Adelen,  Alfricffs,  Lud- 
gerus ,  Hungerus ,  üdilbald,  F.gilbold ,  Radbod,  uit  het  ge- 

dachte der  Friefche  Koningen  ,  enz.    In  den  tydt  van  de 
groot(te/'^rW/y»?z/j ,of  onwetenheit,  toen  fchier  alle  konf- 
ten  en  wetenfchappen  onder  den  voet  lagen,  en  de  Kerk  van 

de  rechte  waarheit  byna  ganfch  was  afgedwaalt, heeft Gro-  Schtttffi 

ningen  twee  voortreéelyke  mannen  opgelevert  ;  met  naa-  •F''-^''' 
men  Rudotphus  Agricola  ,  en  If  'ejjeliis  Groningen/is  ,  geby-  f^-  379* naamt;  Ganfcforttus,  ook  Lux  Mundi ,  U  licht  der  IVereldt; 
zeer  ervaaren  in  de  Philofophie ,  Theologie,  Latynfche , Griek-  -^jf 

de  gedaante  van  ecne  roos.  Haar  hoofthulfel  was  zeld- 
zaam; het  ontbrak  aan  geene  goude  of  zilvere  verfierze- 

Het  breeder  bericht  daar  van,  nevens  de  afbeeldin- 
gen, vindtmen  in  P.  IVinfemius  met  de  befchryving  daar 

van ;  ook  by  Chrift.  Schotanus.  Dat  de  Friefche  Natie  een 
fol.  149.  magtig  volk  is  geweeft,  getuigen  alle  de  van  hen  fpree- 

kende  Hilloriën,en  met  grooten  roem  van  hunne  verrich- 

'c63/rt«  '^'"g^"-  Zy  hebben  veele  bloedige  oorlogen  gevoert  tegens 
èefchr  '  ̂^uune  nabuureu,  en  zonderlinge  dingen  tot  voordant  van van  Fr.  ̂^unne  vryheit  gedaan,  daar  over  zy  altydt  zeer  jaloers  zyn 

pj-'.iSÓ,  geweeft,  de  zelve  boven  hun  leven  fchattende.  't  Is  waar, Tacitus  dat  het  geluk  hen  niet  altydt  begunftigt  heeft  ;  zy  hebben 
Winfem.  zomtydts  al  het  jok  der  Romeinen,  dan  der  tranfchen, 
Schotan,  ook  der  Saxen  en  Burgundifchen  ,  &c.  moeten  draagen  ; 
XJbbo  maar  altydt  zynze  't  weer  ontwordelt,  en  hebben  zich  in 
Emm.  hunne  vryheit  herftelt  Hun  ergfle  was,  dat  ze  dikmaals 
tnt.  onder  den  anderen  oneenig  geworden  zyn  ,  en  zich  zelfs Jidem  bv Winfem.  j 

Schotan.         oioeaig  en  inouriuauij^  ais  aer  uueijen,  enz.  m  itaiien ;  aoms  oemerKte,  ook  rej^eii  u  rviiaaicii,  en  ner  vagevuur 
eand.  ̂ (>^  /irjüde  en  ̂ i'itte  Roos  in  Enzelandt;  der  Starren  \n  Frank-  gelchreven  heeft.    Hy  is  overleden  den  4  Oftober  l'\^9-  uibtutf»* 

r-jk;  Hiskfchm  in  Hollandt;  'Bronkhorften ,  enz.  ia  Celder-  zie  AGRICOLA  (RUDÜLPHUS)  cu  WESSEL  U  S 
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G  R  O  N I N  G  E  NSIS :  De  vermaarde  Fï^liut  Zukhemus , 
Ridder  van  't  Gulde  Raadsheer  in  de  kamer  teSpiers, 
en  daar  na  Prefident  van  den  geheimen  Raadt  in  Nedcr- 
landt^  enz.  is  ook  een  Fries  geweeft ,  zie  op  V  I G  L I  U  S 
ZUICHEMUS.  Wy  zouden  alhier  eene  groote  lyft 
l{onnen  inbrengen  van  perfoonen  uit  Frieslandt  geboortig, 
die  uitziekende  gevfeell:  zyn,  zoo  door  Geleerdheit,  Wa- 
pen-oefeninge  en  rocmryke  daaden  ,  als  Staatkunde,  en 
andere  treffelyke  deugden;  maar  wy  zullen  van  eenige  der 
uitmuntendften  op  hunne  naamen  fpreeken.  Den  üaat  en 
de  bedryven  der  Friezen  ,  kan  nicn  bcquaamelyk  in  drie 

perioden ,  of  tydtloopen  verdeden  :  D'  eerlte  ,  van  de  oud- 
fte  geheugenifle  af  tot  de  hecrfchappye  diCr  Saxen:  de  twee- 

de ,  van  der  Saxen  regeeringe  tot  op  d' afzweeringe.  van 
den  Koning  van  Spanjcn  ,  vervattende  den  tydt  van  ruim 

80  jaaren,toen'thet  verkeerde  Frieslandt  was:  de  derde,  van 
den  tydt  af  dat  de  Staat  den  Koning  van  Spanje»  verwierp, 
en  afzwoer,  tot  nu  toe;  zynde  het  Frye  Frieslandt  gewor- 

den. Dc  Friezen  zvn  ,  zoo  veel  uit  de  Outhcden  blykt, 
eerfl  van  PrinlFen  geregeert  geweclt ;  wier  naamen,  in  ee- 

ne vervolgende  ordre,  dus  geftelt  en  getelt  worden. 

1.  FRISO  zou  in  't  Gewed  ,  dat  nu  den  naam  van 
Frieslandt  draagt ,  aangekomen  zyn  313  jaaren  voor 
Chriftas  geboorte  ;  en  geflorven  245-.  voor  dezelve. 
Andere  ftellen  't  jaar  der  werelt  3710.  na  de  bou- 
"winge  van  Romen  5-06.  onder  de  regeeringe  van  den 
Egyptifchen  Koning  Ptolomaus  Philadclphus.  Doch  dit 
is  zeer  ongewis ;  zie  op  FRISO. 

2.  ADEL,  oudtlle  zoon  van  Fr//ö,  zou  geflorven  zyn 
lyy  jaaren  voor  Chrijlus  geboorte;  zie  op  ADEL. 

3.  UBBO,  toon.  vzw  Adel,  derde  Prins  van/r/W^W/, 
geflorven  71  jaaren  voor  Chrijlus  geboorte  ,  zou  ge- 
regeert  hebben  tachtig  jaaren;  zie  op  UBBO. 

4.  AS  INGA  ASCON,  zoon  van  Ubbo,  hy  word  van 
eenigen  voor  den  bouwer  van  Stavoren  gehouden;  al- 

hoewel andere  Fnfo  daar  voor  (lellen;  is  geÜorven 

in  't  jaar  11.  na  Chrijlus  geboorte  ;  zie  op  ASINGA ASCON. 
f.  DIOCARUS  SEGON.  Neef  van  Afwga  Afion,  die 

't  bewindt  ontrent  35-  jaaren  lang  gevoert  zou  heb- 
ben ;  en  geflorven  zyn  in  't  jaar  4^.  zie  op  DIOCA- RUS SEGON. 

6.  DIBBALD  SEGON;  Zoon  van  Diocarus Segon , 
hy  is  van  hartzeer,  over  den  ongelukkigen  uitval  van 

zynen  aanilag,  geflorven,  in  't  jaar  85-  zonder  kinde- ren, voor  zoo  veel  bekent  is,  na  te  laaten;  zie  op 
DIBBALD  SEGON. 

7.  TABBO.  Hy  is  Veldtoverfle  van  geweeft, 
en  in  zyne  plaatze  Prins  van  furies  landt  geworden:  ge- 

florven na  eene  regeeringe  van  omtrent  35"  jaaren,  in 
't  jaar  120;  zie  op  TABBO.  Hy  begaf  Zich  uit  Fries- 
landt  naar  den  Keizer  Domitiaan  ,  dien  hy  getrouw 
diende  in  zynen  oorlog  tegen  de  Catten^  nu  Heffen. 

Tot  hier  toe  ontbreekt,  ir'  meefl  alle, de  rechte  zeekerheit 
en  waarheit,  zoo  in  de  perfoonen  zelfs,  en  de  levensbe- 
fchryvinge,als  in  de  jaaren  van  hunne  aankomfte  en  't  be- 

llier, regeeringe  ,  en  doodt.  Met  T'abbo  is  het  bewindt 
der  FriieJ'che  Prinffen  geëindigt :  en  de  regeeringe  der  Her- togen begonnen.  De  eerfle  wordt  geftelt  geweefl  te  zyn: 

1.  ASCONIUS,  zoon  van  Prins  T^^Z'^o.  Hy  wordt 
hoog  in  d'oude  Hifloriën  geroemt:  maar  daar  in  ge- 

laakt, dat  hy  zynen  fchielyken  toorn  niet  bedwingen 
konde:  regeerde  42  (andere  52)  jaaren.  D'een,  en 
d' ander  (lellen  zynen  doodt  echter  op  't  jaar  173.  zie op  ASCONIUS. 

2.  ADELBOLD,  Zoon  van  Afconius.  Hy  is  kinder- 
loos geflorven.  Eenige  jaaren  voor  zynen  doodt  ziek 

geworden,  flelde  hy,  met  bewilliginge  der  Standen, 
zynen  baflaardtbroeder  Titus  in  zyne  plaats  tot  Her- 

tog; maar  raakte  tot  voorige  gezondheit.  Titus  wou 
de  regeeringe  wéér  ganfch  afllaan,  en  die  aan  zynen 
broeder  wedergeeven;  doch  hy  wilde  ze  niet  aannee- 
men;  heeft  noch  lang  regeeringloos ,  tot  op  het  jaar 
208.  gekeft ;  zie  op  ADELBOLD. 

3.  TITUS,natuurlyke  zoon  van  Afionius^en  Baftaart- 
broeder  van  AdelMd,  overlecdt  kinderloos,  omtrent 
het  jaar  240;  zie  op  TITUS. 
UBBO,  Zoon  van  eenen  anderen  broeder  van  Adel- 

hold  cn  Titus.,  heeft  5-9  jaaren  geregeert,  en  is,  vol- 
gens de  gemeene  reekeninge  ,  in  het  jaar  299  geflor- 

ven ;  zie  op  U  BBO. 
HARON,  Zoon  van  Ubbo  :  hy  heeft  tegtn  Dirk 
van  Medenbük  geoorlogt;  en  is  geflorven  (na  een  be- 

windt van  4Ó  jaaren) in  't  jaar  335-.  zie  op  HARON. 
ODILBALD,  jongfle  Zoon  van //öro» :  vermits 
d'oudfte  zoon,  van  eenen  zeer  flillen  aardt, geen  lufl tot  de  regeeringe  hadde,  heeft  deze  Oditbald  als  Her- 

tog geregeert,  Frieslandt  zeer  verbetert,  en  groot  nut 
toegebragt.  Hy  is  in  't  jaar  3^9  geflorven. 
UDOLPH  HARON,  Zoon  van  Oddbald;  heeft 
twee  zoonen  gehadt,  Hengifi^  cu  Hors^  dien  hy,ver- 
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mits  Frteslandt  te  zeer  met  menfchen  was  vervult,  •ï'^^'"'"»- 
met  een  groot  getal  Friezen  verzondt,  om  een  ander  ̂ -  P""' onbevolkt  landt  in  te  neemen;  gelyk  zy  ook  deedcn 
aan  de  rivier  d' £)'i/er:  dit  landt  noemden  zy  Kleen- Frieslandt.  Daar  na,  van  de  Oude  Britanniers  ter  huipe 
geroepen,  quamen  zy  in  Britanniên,  deeden  dc  Brit- 

ten wel  bydant,  doch  maakten  zich  te  gelyk  meeflcr 

van  't  Landt,  als  boven  gemeldt  is.    Na  dat  Udolph Haron  (p  jaaren  oudt  gev/orden  was,  gaf  hy  (ver- 
mits zyne  zoonen  in  EngeUmdt  waren)  met  bewilli- 

ginge der  Standen,  Frieslandt  over  aan  zynen  Schoon- 
zoon Richold  UfFo.  in  het  jaar  433.  of  434.  zie  op 

UDOLPH  HARON. 

Hier  ontbreeken  al  weêr  veele  dingen  aangaande  de  Her-  Winfem. 
togen  van  Frieslandt.,  en  met  een  de  rechte  zckerheit :  want  4^' 
men  vermoedt  dat 'er  inde  levensbefchryvinge  van  deeze 
Vorften  veele  fabelen  gemengt  zyn.  Na  dat  nu  dit  Geweft 
vry  inzyneeige  regeeringe  geworden  was,  en  zich  dc  heer- 
fchappy,  door  veroveringen  van  naburige  landen,  wydt  en 
zydt  uitllrekte,  nam  ook  de  hoogmoedt  plaats  in  de  Her- 

togen, zich  tot  Koningen  verheffende.    Onder  hen  is  de 
eerfie  genoemt  geworden  de  hier  boven  gemelde. 

1.  RICHOLD  UFFO,  Schoonzoon  van  Hertog  j/iem 
Udolph  Haron,    Hy  deedt  zich  in  het  jaar  436  Koning  fol.  42. 
van  Frieslandt  noemen:  onder  zyne  regeeringe  namen 
Ó.Q  Noormannen  éxt  Gcw \n  \  maar  hy  (loeg'er  hen 
■weêr  uit.  Na  eene  regeeringe  van  60  jaaren  ,  eerfl 
als  Hertog,  daar  na  als  Koning,  is  hy  gcllorven  in  't 
jaar  496.  zie  RICHOLD  UFFO. 

2.  ODILBALD,  Zoon  van  Richold  Uffo  ,  tweede  Idem 
Koning  der  Friezen.    Hy  verliet  deze  wereldt  binnen  46. 

Dokkenburg.,  in  't  jaar  5'27.  na  eene  regeeringe  van  31 
jaaren;  legt  begraaven  te  ïT^/e^^r? ;  zie  op  ODIL- BALD. 

3.  RICHOLD  DE  II.  Zoon  van  Odilbald;  hy  heeft  v(n„ft„. 

43  jaaren  lang  zeer  loffelyk  geregeert  ;  florf  in  het  48.* 93  jaar  zyns  ouderdoms,  in  't  jaar  5-70.  zie  op  RIC- HOLD DE  II. 

4.  BEROALD,  BERTOALD,  Zoon  van  Richold  den  mnfim. 
II.  Hy  fneuvelde  in  den  flag  tegen  Koning  Clotarius  Mexjer, 
van  l^rankryk .,'m  het  jaar  630.  had  door  huwelyk  IVefl- Frieslandt  aan  het  ander  Frieslandt  gcbragt ;  zie  op  BE- 

ROALD.  ^ 5-.  ADGILLUS,  Zoon  van  Beroald;  hy  is  Koning  winfem. geworden  door  aanflelling  van  den  Franfchen  Clota-  fol.  53. 
rtus .,  die  zich  meeflcr  van  Frieslandt  g^maa^x.  hadde,  Schotan. 
na  de  nederlaag  en  doodt  van  Beroald ;  die  ook  A/ftf- 
Adgtlhis,  om  zynejongkheit,  vier  Voogden  toevoegde.  i'^y>^f- 
Dtie  Adgillus  wordt  gezegt  d'eerfle  Chrijlen  Koning der  Friezen  geweeft  te  zyn;  die  onder  hen  het  Chri^ 
tendom  begon  in  te  voeren.    Veele  Schryvers  ken- 

nen hem  voor  geenen  Koning  van  Frieslandt,  en  maar 
alleen  voor  des  Franfchen  K onings  Stadthouder  *  hy 
(lorf  in  't  jaar  679;  zie  op  ADGILLUS. 

6.  RATBOD,  Zoon  van  Adgillus,  een  Tyran,vyandt  Winfem. 
en  wreedt  vervolger  der  Chriftenen  ;  die  't  Chriden-  Schotan, 
dom, door  zynen  Vader  begonnen  te  planten,  weder  Mex.er. 
uitrooide;  Utrecht  innam,  de  S.  Thomas  Kapél  aldaar 
ter  neder  wierp:  doch  wierd  door  Pipyn,  groot Hof- 

meeder  van  Vrankryk,  die  den  Koning  en  'tKoningk- 
ryk  naar  zynen  wil  bedicrde,  weêr  verdreven ;  dorf 

in  't  jaar  719.  zie  op  RADBOD. 
7.  ADGILLUS  DE  II.  Zoon  van  den  tyran  Radbod;  ivlnfem. 

hy  was  een  vroom  Konin?  en  goedt  Chrijien:  over- 
lecdt 73Q.  zie  op  ADGILLUS  DEN  II. 

8.  GUNDEBALD,  GONDOBALD,  Zoon  van  winfem. 
Adgtllus  den  II.  Men  heeft  in  de  voorlede  eeuwe  ee-  Schotan. 
nen  gouden  muntpenning  gevonden  ,  waar  op  om 
den  randt  dondt,  GUNDOBALDUS  I.  ADGIL- 
LI  FILIUS.  Eenige  fchryven  dat  hy  in  eenen  flag 
tegen  de  ly^rijcwew  gefncuvelt  is.  Vermits  zyne  kin- 

deren noch  onmondig,  en  tot  de  regeeringe  onbe- 
quaam  waren,  wierd  zyn  broeder  Radbod,  u\x.  Deene- 
marken,  van  de  Friezen  tot  de  regeeringe  en  Kroon 
geroepen;  zie  op  GUNDOBALD. 

9.  RADBOD  DE  II.  broeder  van  Condobald ,  een  Mezer. 
zeer  godloos  tyran,  die  in  Deenemarken  allerlei  godt-  Winfem. 
loosheit  ingezogen  en  aangenomen  had :  een  fnoode  Schotan. 
Heiden  ,  verre  vervreemt  van  zyn  Vaders  Adgillus  o.H./(r. 
deugden :  hy  voerde  den  afgodendiend  weêr  in  Fries-  M  74* 
landt  in;  met  zeer  groote  wrcedtheit  tegens  de  vol-^fil'. 
dandige  Chridenen.    Daarom  nam  Karei  de  Groote 
een  befluit,  om  de  Friezen  gewapenderhant  van  de 

afgoderye  te  verloflën.  Hy  overwon  Radbod  in  't  jaar 
775-.  in  twee  heevige  VeldtOagen;  dwong  hem  Fries- 

landt te  verlaaten,  en  naar  Deenemarken  te  vlieden; 
zie  op  RADBOD  DE  II. 

Met  hem  heeft  het  Koningkryk  der  Friezen  een  einde  ge- 
nomen.   Na  dat  het  in  eene  vervolgende  ordre  van  Va- 

der op  Zoon  383  jaaren  geduurt  hadde.  Karei  de  Groote  van 

U'rankryk,  meeller  van  Frw/aW/;  geworden ,  maakte  van 't Koningkryk  eene  Piovintie  :  en  om  zyne  hecrfchappye 
V  V  daar 
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daar  over  te  toonen  ,  lei  hy  den  Fricze»  eene  fchatting  op  van 
20  (andere  leggen  30)  ponden  gouts :  geboodt  hen  ,buven 
dien,  hunnen  ibat  en  levensvvy7.e  naur  der  Fraufche»  ge- 

woonte aan  te  Üellen;  gaf  hun  eencn  OverÜen  om  von- 
nis over  voorvallende  zaaken,  misbruiken,  overtreedin- 

gen, enr.  naar  de  Fnwfchc  rechten,  te  (hyken.  Maar  ver- 
mits de  Friezen  ïich  in  zynen  oorlog  tegen  de  wcdcrlpan- 

nige  ó'.».vf»,  en  aiidcrwegen ,  treftelyk  droegen,  en  onge- 
incene  dicnlU-n  decden,  verklaarde  liy  hen  vry  :  waar  op 
dan  volgde,  dat,  na  dat  de  Landtvoogdt ,  y-MX  Karei  ge- 
llelt,  geÜorven  was,  Frieslandt  donr  Potejlaaten  gevegcert 
wierd,  die  ly  zelfs  uit  hunne  eige  Natie  verkozen;  hunne 
lyll  laaten  wy  hier  volgen. 

1.  MAGNUS  FORTEMA,  een  dapper  Heldt, 
die  met  zyne  Friezen  Koning  Karei  den  Grooten  uit- 

muntende dienÜen  had  gedaan  in  Itaiti!»  ,  tegen  de 
LouzobiirJen  ̂   en  elders  meer.  Daarom  verklaarde  Ka- 
rel  Friezen.,  alsgezegtis,  een  f^^y  l^olk:  dat  mag- 
tigende  om  uit  zyne  eige  Natie  eenen  Putcfiaat  te 
mogen  kiezen  ;zie  eene  aanmerking  op  dezen  MAG- 

NUS FORTEMA,  op  het  einde  van  deze  lylt. 
2.  FÜCKO  LU  Dl  G  MAN,  tweede  Potefiaat  van 

Frieslandt  ,n\2.ii  wanneer  hy  aangekomen  ,  of  afgegaan 
zy,  vindtmen  geene  zeekerheit  van.  Onder  zyne  re- 
geeringe  zou,  in  het  jaar  819.  het  Bumfacitis  Klooller, 
voor  de  Reguliere  Canonikken  ,  naderhant  door 
Monnikken ,  van  de  Orden  der  PrsEmonftreiten ,  bezee- 
ten,  geQichtzvn;  zie  op  FOCKO  LUDIGMAN. 
ADELBRICUS  ADELEN;  hy  waseenNeef 
van  Frederik  Bilfchop  van  Utrecht.  Zyn  aankomlt  en 
aff'aan  is  desgelyks  ongewis;  zie  ADELBRICUS 
ADELEN. 

4.  HESSEL  HERMANA,  een  kloekmoedig Krygs- 
man :  hy  verdreef  de  NoormaMnen  uit  Frieslandt:  is  in 
het  jaar  Syógeftorven;  zie  op  HERMANA.  (HES- SEL) 

5".  IGO  GALAMA;  een  dapper  Heldt,  die  in  het 
eerfte  jaar  zyner  regeeringe,  als  Poteftaat.,  overleedt; 

zie  op  GALA  M  A.  (  I'G  O ) 6.  GOSSO  LUDIGMAN;  hy  had  eene  bovenmaten 

Ichoone  dochter  T'etta  ,  of  Tetburga  geheeten  ;  die Gemalinne  wierd  van  Siegfried,  zoon  des  Graven  van 
Ho'.landt:  ZOU  de  Stamvader  van  de  Heeren  van  Bree- 
derude  geweeft  zyn  ;  zie  op  GOSSO  LUDIGMAN. 

7.  SAGO,  of  SACKO  REYNALDA;  een 
zeer  vroom  en  godtvrüchtigHeer;  welgeoefent  in  de 
wapenen,  en  geleert  in  de  vrye  konden.  Hem  wierd 
tot  twee  keeren  toe  het  Potejlaatfchap  opgedraagen , 
hy  nam  het,  doch  ongaarne,  eindelyk  aan:  en  alzoo 
de  Edelen  begeerden  dat  hy,  zynen  tydt  overftreeken 
zynde,  op  niews  dat  ampt  bekleeden  zou  ,  lloeg  hy 
zulks  t'eenemaal  af,  met  deeze  woorden  ;  Hy  wou 
geenzins  de  Ordonnantie  des  Landts  en  der  Voorvaderen 
breeken ,  die  ingejielt  hadden ,  ara  alle  misbruiken  -voor  te 
kor/ien  ,  dat  het  Potejlaatfchap  maar  eenjarig  zou  zyn  ;  zie 
op  REYNALDA.  (SAGO) 

8.  SIC  CO,  of  SICKE  SIARDAMA,  een  man  van 
groot  vermogen  en  aanzien,  onder  wiens  regeeringe 
tVeJl-Fries landt  ten  grooten  deele  mede  ftont;  nevens 
Wieringen  en  Texel;  zie  op SICCO  SCIARDA  SIAR- 
DAMA. 

9.  REGNERUS  CAMMINGA.  Hy  floeg  de  AW- 
mannen.,  die  eenen  inval  poogden  te  doen  ,  omtrent 
het  jaar  1306.  maar  verloor  zyn  leven  in  den  ftrydt. 

10.  HESSEL  MARTENA;eeri  zeer  vreedzaam  man. 
Hy  weigerde  het  Potejlaatfchap  aan  te  neemen  :  maar 
het  wierd  hem  door  de  Rechters  opgedrongen.  Hy 
weerde  de  Hollanders  uit  Frieslandt. 

11.  IVO  JUVINGA,  of  JONGEMA,  hy  fneuvelde 
in  eenen  flag  te^en  ]Ae.ttog  Albcrt  lan  Saxen;  zie  op 
JONGEMA.  (J  U  W) 

12  SUFFRIDUS  WIARDA,  en  HARENG  HA- 
RINXMA,  twee  Potejlaaten  te.  gelyk;  d'een  over 
Oojlergoo,  d' ander  over  IVeJlergoo:  vermits  ó.e  Staten 
des  Landts  zulks,  omtrent  het  jaar  1404. geraadzaam 
vonden. 

13.  JULIUS  DEICAMA;de  laatfte  Po;^/?^^/,  al- 
zoo  Frieslandt  toen  onder  de  beheerfchinge  der  Saxen 

verviel,  en  vervolgens  aan  Kon'mgKarel  vanSpanjen., naderhant  Keizer ,  quam;  en  van  hem  op  zynen  zoon 
Philips  den  H.  doch  dat,ftaande  zyne  regeeringe, door 

deafzweeriuge,  en 'theltdadigfiryden  voor  deVryheit., nevens  de  andere  Provintiën  ,  van 
nye  en  ovcrheerfchinge  is  verloft: t  jok  der  fiaver- wordende  nu  be- 
lliert  door  de  Staten  van  't  Landt,  en  den  Erf-Stadt- 
houder,  uit  het  doorluchtig  Huis  van  Najfauw. 

Ondcrtuflchcn  is  in  het  opftellen  enz.  der  Potejlaaten 
al  mede  groote  onzeekerheit  en  misllellinge:  want  het  ge- 

tal moet  naar  den  tydt  van  jaaren  veel  grooter  zyn.  Dat 
£r6«wj-^jjj^  den  eerden  {Forter/ia)  verhaalt  wordt,  is  vermengt 

met  vecle  verdichtzelen  en  ongerymtheden ,  enz.  zie  op 
M  AG  N  U  S  FORTEMA.  Fiet  PotejlaatJchaj>  ftaat  wel 
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vad;  maar  d'oorfprong  niet  zoo  zoeker.  De  vlytigde 
onderzoekers  der  Oudhcit  houden  het  daarvoor,  dat  de 
oorfprong  niet  te  zoeken  ,  noch  te  vinden  is  uit  de  ver- 
gunninge  van  Karei  Martel ^  oï  Carolus  Magnus ;  maar  dat , 
van  den  tydt  dat  de  Franfihe  magt  daar  afnam, en  hctünit- 
fche  Ryk  genoeg  te  doen  vond  tegen  de  Hunnen.,  de  tl  il- 
/t'»,en  met  de  Binnenlanders ,  dcFriezen  toen  het  jok  ont- 
wordelden,en  zich  vry  maakten  :  doch,  zich  voordel  lende 
dat  eene  Gemcene  regeeringe,  als  de  hunne,  niet  wel  be- 
daan  konde,  zonder  eenen  die  wat  hooger  gczagh  hadde 
in  't  bedel  van  zaaken,  zoo  polityke  als  militaire,  enz. 
hebben  zy,  uit  het  midden  van  hen,  een  Hooft  verkoren, 
om  het  Landt, onder  den  naam  van  Pottjlaat,  volgens  be- 

dek en  bepaalinge,  te  regeeren.  Het  is  ten  vollen  zeeker, 
dat,  200  lang  het  Potejlaatfchap  in  Frieslandt  in  zyne  vol- 

le kracht  dont  ,  de  Staat  der  Provintie.,  tullchen  't  Vlie  en 
de  Lartvjers,  in  eenen  fchoonen  bloei  heeft  gedaan  :  maar  schcr 
na  dat  dit  hooge  ampt  was  vernietigt ,  hebben  de  Friezen 
veele  elenden  geleden.  Het  Potejlaatfchap  was  iii  't  eerd  fWc 
niet  eenjarig  ,  maar  't  is  naderhant  eerd  zoo  geworden ; i zie  verder  POTESTAATEN. 
FRISIABONES.  Cajus  Plinius  plaat d  vier  Landt-  AUi 

dreeken,  of  Gerechten  van  den  Staat  {Civitas)  der  Friezen  Not 
tuïïchen  de  middelde  en  oodelyke  kil  des  Rhyns  ;  welke  Gen 
Landtdreeken  hy  den  naam  van  Eilanden  geeft,  omdatze  •'"ƒ•  [. 
door  droomen,  griften,  meeren  ,  en  de  zee  ,  omtrent  M-- 
in  even  zoo  veele  aanzienlyke  deelen,gefcheiden  zyn.  Die 
in  het  Quartier  of  het  Gerecht  woonden  naar  het  Noor- 

den,  naad  aan  de/luchen,  wierden  by  de  Romeinen  FRI-    '  " 
SIABONES  genaamt;  met  eene  benaming  ,  waar  bo- ' ven  nauwelyks  een  bequaamer  heeft  konnen  bedacht  wor- 

den ,  om  uit  te  drukken  den  Germanifchen  ,  of  Duitfchea 
toenaam,  waar  door  dit  gedeelte  dei  Friezen  .,\\et  welk  van 
de  wateren  niet  alleen  omringt,  maar  byna  overdekt  was, 
van  andere  hunne  Landtslieden  onderfcheiden  wierd:  na- 

melyk  '2£UlOncr^/  of  ̂ luoner.Ö/  dat  is,  inde  wateren  woo- 
nende :  die  men  hedendaags,  volgens  eene  niewer  benaa- 
minge,  31Datcrlanbcr^  noemt;  immers  in  dat  gedeelte,  het 
welk  leit  aan  dat  zeer  wydt  uitgedrekte  Meer  de  ̂ utbcc=: 
3CE.    Zeer  wel  dan  heeft  Plinius  van  Jrincffe  'ï^Vuoner^  /  in 
de  Rorneinfche  tale,  FRISIABONES  gemaakt,  de  Win  een 
B,  gelyk  men  gemeenlyk  doedt,  verandert  hebbende.  De 
landtzaaten  te]h  .,Romeinfch  vrxWende  fpreeken,  hebben  zich 
FRISiEVONES,datis,fcienc^\JU0n£i:^/genoemt;gelyk  jpuc 
men  leed  in  zeker  oudtGraffchrift, het  welk  d'eene  broe-  Gruti 
der  ter  eere  van  den  anderen  heeft  laaten  dellen.  In  een  an-  pat.  . 

der  vindt  men  ook  FRIS^ONES,  daar  de  Hoogduitfche  x'xx' letter  W  (ook  deRomeinfche  V) geheel  uitgelaaten  is:of  7- 

zulks  door  het  gebruik  is  gekomen,  of  door  een  niisflag  xznfg-'^- den  deenhouwer,zou  ik  niet  ligt  konnen  zeggen.  Men  ont- 
moet  hy  Plinius.,  daar  hy  fpreekt  van  de  Eburones{n\i.  Luikfchen)  ̂ ' 
wederom  de  benaming  van  FRISIABONES  :  doch  door  '7« 
een  baarblykelyke  feil  van  den  affchryver,  daar  niemant 

aan  twyfelt.    Want  het  is 'er  zoo  verre  van  daan  dat  de 
Frifiabones .,  ten  tyde  van  Plinius ,  aan  deezen  kant  de  Maas 
niewe  woonplaatzen  zouden  bezeeten  hebben ,  dat  zy  toen 
te  gelyk  met  de  Batawers^  hunne  Bontgenooten ,  over  den 
Rhyn  zelfs  gedreven  zyn.    Of  Plinius  van  het  decdtjen  Tacitt 
5pcppont/  hedendaags  in  Luiker  landt  bekent,  eenen  dierge-  Hifi.l 
lyken  naam  heeft  gemaakt,  of  van  een  ander,  dat  daar^^. 
niet  van  verfcheelt,  laate  ik  daar.   Immers  de  benaming  i3' 
van  FRISIABONES  komt  met  deze plaatzing  ganfch 
niet  overeen.    Ik  voor  my  twyfel'er  niet  aan,  dat  de landtdreek  van  onze  FRISIABONERS  van  beide  kanten 
zich  wyder  uitgedrekt  heeft,  dan  het  hedendaagfch  Water- 
landt.,  dat  den  toenaam  behoudt.    Want  het  blykt  genoeg 
dat  door  den  niewen  zeeboezem  alzoo  veel  van  het  landt 
der  Frifiaboners .,  als  van  dat  der  Sturicrs  en  Marfatiers  ,  in- 
geflokt  is.    En  ik  zou  geen  zwarigheit  maaken  om  toe  te 
daan,  dat  hun  landt  zich  van  den  anderen  kant  over  het 

7",  tot  zelfs  aan  den  Rhyn  uitgedrekt  heeft  :  immers  zoo het  T  in  dien  tydt  een  zeeboezem  geweed  zy ;  dewy  1  ik  geen 
reden  zie  dat  de  Auchen  zich  laager  zouden  uitgedrekt 
hebben  als  den  buitenden  kant  van  het  Vliemeer  (^Flevo) 
daar  het  T\n  dat  Meer  valt.   Noch  minder,  dat  de  Mar- 

fatiers., tullchen  zoo  veele  Meeren  in  leggende,  boven  het: 
Haarlemmer-Meer  hunne  grenzen  zouden  uitgebreidt  hebben. 
De  FRISIABONERS  hebben  dan  van  vooren  gehadt  ver- 
fcheide  Meeren ,  waar  door  zy  afgefcheiden  wierden  van 
de  Marfatiers;  aan  de  flinker  handt  de  Rhyn  ;  van  achteren 
de  Auchen.,  en  het  groot  Vliemeer;  aan  de  rechter  handt  de 
Sturicrs  of  Staverfchen,  die  nu  door  eenen  ruimen  zeeboe- 

zem gefcheiden  zyn.    Binnen  welke  grenspaalen  tegen- 
woordig, heh&lven  Waterlandt,  dat  alleen  de  kracht  van 

den  ouden  naam  behoudt,  het  Over-Rh^nlandt  met  geheel 
Amjlellandt  befloten  wordt  ;   daar  het  tnefche  recht  en  de 
Friefche  naam  meer  fn  zwang  is,  als  in  eenig  ander  gedeel- 

te van  Hollandt;  zynde  wel  een  zeer  klein  hoekje  landts, 
en  noch  daar  boven  meedendeel  moerig  of  waterig,  maar 
het  welk  nauwelyks  ergens  op  den  ganfchen  aardbodem 

zyns  gelyken  ,  ik  laate  daan  zyn  voortreffclyker  heeft; 
wegens  den  grooten  koophandel, en  de  meenigtc  fchepen, 

die 
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zen  ,  die  too  veel  magt  niet  hadden,  alleen  beieten  heb- 
ben het  overige  benedendeel ,  beflotentuffchcn  de  twee  bo- 

vengenoemde armen  van  den  Rhyfi  ;  dat  is,  tuirdicn  den 
Rkyn  die  door  Leiden  loopt,  en  den  TJfel:  (dit  ziet  men 
klaar  in  de  tweede  Kaart  van  den  Hccre  Alüng^  genaamt 
Defiriptio  Agri  Balavi  ̂   Frifii:  daar  de  F  R I  S 1 1  iVllNü- 
RÉS,  dat  is,  de  Kleine  Friezen ,  zich  uitftrekken  tot  aan 
óc  Flevus  Fluvius ,  dat  is,  den     liejlroom uit  het  lierneer 
voortfchietende,  en  zich  ontladende  in  de  Noordtzee.)  Ca-  jjat. 
jus  Pliniiis  ondeTfcheidt  de  Friezen die  binnen  denj^/^y»,  nijior. 
dat  is,  tulTchen  de  armen  van  den  Rhyn  zelfs  leggen,  niet  Ub.  iv. 
duifterlyk  van  de  verder  afgelegene:  en  hy  fchryft  de  eer-  cap.  15. 
üe  vier  Gemeenfchappen ,  of  Vlekken  toe,  waar  van  wy 
hier  boven,  van  de  Frifiaboners  fpreekende,  breeder  gehan-  Germ. 
dek  hebben ,  hoevi^el  Tacitus  het  bovenlle  van  deze  ,  door  f"/'»  34- 
de  bewoont,  onder  de  Groote  Friezen  telt,  omdat 
de  zelve  ook  langs  den  middelden  arm  des  Rhyns  leggen, 
waar  toe  zy  zich  anders  geenzins  zouden  uitbreiden.  Waar 
uit  blykt,  dat  de  Kleine  maar  drie  Gemeenfchappen  gehadt 
hebben,  namelyk  de  Frifiaboners de  Sturiers,  en  de  Marfa- 
tiers:  de  Groote  miffchien  veel  meer,  doch  die  alle,  uitge- 

nomen de  /luchen ,van  deOuden  verzwegen  worden:  hoe- 
wel wy  tegenwoordig  zes  verfcheide  Quartieren  der  Frie- 
zen, kunnen  optellen,  als  het  landt  vznf/^oUenhove  Drent , 

de  Zeven-lVouden Wejlergoo ,  üojlergoo,  en  Groninger  landt  \ 
waar  in  de  Romeinfche  Legers, over  de  Eems  zullende  trek- 

ken, gewoon  waren  byeen  te  fchaaren;  doch  hier  van  op 
eene  andere  plaatze  breeder.  De  eerrte,  die  van  de  Romei- 

nen de  Friezen  bezogt  heeft, is  geweeft ZJr/^/?// , de  Stiefzoon 
Oólavianus  Augtflus  ,  zynde  dc  bloeder  van  Tiberius^ 

Grootvader  van  Cajus  Caligula  ,  Vader  van  den  Keizer 
Claudius,  en  Overgrootvader  van  Nero:  tot  dien  einde  een 
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die  daar  in  recr  veilige  havens  komen :  in  zynen  fchoot 
befluitende  AMSTERDAM,  het  pronklieraat  der  Steden, 

de  Koningin  der  Kooplieden,  nevens /^oor«.  Enkhuizen, 

Medenbltk,  en  noch  zeer  veele  geringere  Steden,  Stree- 
ken,  en  uitnemende  Dorpen,  die  door  hunne  fcheepvaart, 

naar'verafgelene  landen, zeer  beroemt  en  welvarende  zyn. Indien  men  zich  mag  vergrammen  ,  men  heeft  reden  om 

vergramt  te  zyn  op  Hadrianus  Jnnius,  die  zich  niet  heeft 

gefchaamt  flaande  te  houden,  dat  de  inwoondcrs  van  de- 
ze alleredelfte  Landtftreeke  van  ouds  Friefche-Apen  zouden 

genoemt  zyn  geweeft :  om  dat  in  de  naaftgelege  Gemeen- 
fchap  der  Marfatiers,  tuflchen  de  duinen  aan  de  Noordtzee, 
een  plaats  is,  diede  naam  heeft  van  25j£efaep;  welk  woordt 
hy  beuzelt  dat  zoo  verdraait  is  van  Jfcie^acp  /  naar  de 
rechte  Friefche  uitfpraake.  Wat  eene  fchoone  afleiding 

van  Frifiaponers;  daar  zy  naar  den  Romeinfchen  trant,  FRl- 
SIABONES  genoemt  wierden  !  Maar  ik  denke  niet 

dat  iemant  door  de  welfprekendheit  van  H.  Jmius  zoo  be- 
tovert zal  worden,  dat  hy  hierom  niet  zal  moeten  lachen. 

Zie  verder  hier  van  op  WATERLANDERS. 

FRISII,  FRIESEN,  FRIEZEN.  Dit  is  een  Over- 
Rhynfch  Volk  van  eenen  zeer  beroemden  naam,  en  uitma- kende eenenzeer  aanzienlyken  Staat;  gelegen  aan  hetOrant 
van  de  Noordtzee.  Die  goedt  Latyn  fpraken  en  fchreven , 
hebben  hen  FRISII  genoemt :  dn  Grieken  een  weinig  an- 

ders; immers  Ptolema:us  noemt  hen  PHRISSII  :  doch  Dio 
CaffiHs  P  H  R  E I S 1 1 ;  waar  van  daan  miffchien  in  de  Reis- 

kaart der  Peutingers  PHRESII.  Op  eenen  ouden  fteen  by 
Gruterus  vindt  men  ook  FRISEUS.  En  in  de  dolle 
Aardtbefchryvinge  van  ̂ ï/;/<raj,  F  RIS  I O  NE  S.  Immers 
met  deze  verfcheide  fpreekwyzen  hebben  de  Ouden  uitge- 

drukt d'inheemfche  benaaming  jfnefm  /  die  noch  heden  . 
ten  dage  in  de  zelve  Landtltreeken  ftandt  grypt.    De  Grift  uit  den  Z^/;)'»  getrokken  hebbende,  waar  door  hy  ze 
FRIESEN  nu  zyn  van  den  zelfden  oorfprong  met  alle  \  met  zyne  vloot  in  het  midden  aangetaft  ,  cn,  tot  in  de 
de  Over-Rhynfche  Natiën.  Het  zyn  zotte  beuzelingen,  hen  \  -ATt/ori^^ee  voortgevaren  zynde,  aan  allen  kanten  rontomom- 

als  vreemdelingen  van  T'roijen  uit  Phrygiën,  of  ook  wel  uit  j  lingelt  heeft.  En  dewyl  zy  aldus  door  een  fchielyke  fchrik Indien  af  te  haaien ;  hoedanige  onwaarheden  van  oude  ty-  verflagen  waren,  heeft  hy  hun  eene  kleine  fchatting  opge- 
den  zommigen  zich  niet  ontzien  hebben  te  verzieren.    De  I  legt,  zonder  eenigen  Landtvoogt  of  Beftierder  over  hen 
meefte  Geleerden  hebben  geoordeelt  dat  de  benaming  zy-  !  te  flellen  ;  uit  inzicht  van  den  nuttigen  dienfl: ,  dien  zy 
nen  oorfprong  heeft  van  de  Vryheit:  en  ook  is  nergens  op  ,  hem  in  den  kryg,  te  water  en  te  lande,  tegens  de  Chauken 
den  aardtbodem  een  Volk  geweeft,  noch  men  vindt 'er  ̂   gedaan  hebben.   Na  dat  Drufus  dicht  by  Mentz  aan  een  T>iolih. 
hedendaags  geen,  het  welk  de  Vryheit  vinniger  verdedigt, '  beenbreuk  overleden  was, zoo  als  hy  mctzyn  overwinnend  LV.  ini- 
krachtiger  voortgezet ,  of  zuiverder  aan  de  Nakomelin-  '  leger  van  de  Elve  (daar  hy  een  Spook  of  verfchynfel  ge-  tio. 
gen  nagelaaten  heeft ,  als  deze  onze  Friezen :  aan  wien  men  !  zien  hadde ,  waar  van  zie  breeder  op  DRUSUS)  weêr  stral/o 
daarom,  van  alle  geheugen iffe  af,  dezen  zeer  luifterryken  te  rugge  quam  naar  dc  zoutryke  rivier,  (welk  ongeval  Hb.VlI, 

titel  gegeeven  heeft;  DE  P^RIJE  FRIESEN;  als  of ,  hem  mogelyk  zyn  paerdt,  hem  afwerpende,  hadde  toege- 
inenzeide:  DE  FRIESEN,  DE  ALLER  VRY-  bragt)hebben  de  Fr/V^Ê-»,  nadat  zy  eerlt  tot  Beftierders  ge- 
STE  VAN  DE  GERMANEN.    Welke  meening  |  kregen  hadden  voornaame  Hoplieden,  daar  na  die  van  den 
X>/«  fchynt  te  bekrachtigen  hen  PHREISII  noemende :■  Hoogden  ftaat,  (welke  laatfle  de  fchattinge  op  eene  on- 

twant ifrep  beteekent  by  de  Hoogduitfchen  niet  anders  dan  draaglyke  wyze  verzwaarden)  den  teugel  van  gehoorzaam- 
Vry.  Echter  zyn 'er  die  den  naam  der  Friezen  afleiden  van  j  heit  en  een  vreedzaam  gedrag  afgeworpen,  en  de  Romein 
het  inheemfche  woordt  ̂ Xi^/  verfch;  omdat  zy  zeer  vee-  '  fche  krygskncchten ,  die  het  bewint  over  de  fchatting  had 
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Ie  verfche  niewe  landen  bezitten ,  die  dc  Noordtzee,  hen 
dikwyls  overftroomende,  met  diepe  en  vette  klei  overdekt 
heeft.  En  dit  is  zoo  ongerymt  niet ,  dewyl  noch  heden 
ten  dage  by  ons  eebruikelyk  is  het  onderfcheidt  van  (©lÖe 
landen  en  Jf riefc  failOni ;  waar  van  de  eerde  foort  by  onze 
boeren,  dieze  beide  bebouwen, zyn  oude  landen  daar  geen 
klei  op  is ;  de  tweede  zyn  niewe  met  veel  klei  verbeetert. 
En  met  deezen  oorfprong  fchynt  wel  overeen  te  komen 
d' uitdrukking  van  Ptolemaus ,  die  met  een  dubbelde  S 
PHRISSII  fchryft,  als  of  men  zeide  Friffelanders.  Maar 
dewyl /r;.f  ook  ̂ öW/!  beteekent,  en  het  woordt  Vriefen  de 
koude  eigen  is ;  zyn  zommige  van  meening  dat  de  Friezen 
den  naam  gekregen  hebben  van  de  koude  luchtdreek : 
maar  hier  over  laate  ik  ieder  zyn  gevoelen  vry.  Immers 
oordeele  ik  dat  niemant,  die  eenig  verdandt  heeft,  onzen 
oorfprong  zal  af  haaien  van  ctn  Trojaanfche ,  Griekfche ,  of 
Indijche  FRISO;  dewyl  zulks  een  leugenachtig  verdicht- 
zei  is.  Wat  de  grenzen  belangt;  de  zelve,  daar  de  Romei- 

nen hen  in  bepaalt  hebben,  heeft  hun  de  Natuur  zcif  ge- 
ftelt:  als  daar  zyn  van  vooren  de  Noordtzee;  van  achteren 
ongemeene  groote  Moeren  en  Veenen,  en  de  Drufiaanfche 
Griften:  de  zyden  befluit  aan  den  eenen  kant  den  middelden 

arm  des  Rhyns,  aan  den  anderen  d'  Eems.  Zy  zelfs  leggen 
rontom  overgroote  Meeren ;  dus  fpreken  Tacitus  en  Ptole- 
ntaus  van  hen.  Het  is  derhalven  geen  wonder,  dat  men 
hen  niet  heeft  kunnen  aandoen  dan  met  fcheepen ,  of  met 
lange  bruggen,  die,  langs  eenen  nauwen  en  opgehoogden 
dyk  ,tuffchen  de  Moeren  en  gemaakt  waren  ;  gelyk 
Tacitus  zulks  met  zeer  veeLe  voorbeelden  op  verfcheide 
plaatzen  aanwyd  :  (als  in  de  tweede  Kaart  van  den 
Heere  Alting  getoont  wordt)  die  de  zelve  ook  onder- 

fcheidt in  Groote  en  Kleine  Friezen  ,  leggende  beide  langs 
den  Rhyn  tot  aan  de  Noordtzee.  De  Gruote,  daar  eerd  van 
gewaagt  wordt,  hebben  derhalven  het  hovende  gedeelte 
langs  den  Rhyn  bezeten.  En  dewyl  zy  deze  onderfcheide 
benaming  gekregen  hebben  van  hunne  derkte  en  vermo- 

gen, fchynen  zy  daarenboven  beflagen  te  hebben  de  gehee- 
le  Landtdreek,  die  tot  den  Friefchen  Staat  behoorde,  over 
den  Oodelyken  arm  des  Rhyns  (dien  men  nu  den  TJfel 
noemt.)  Waar  uit  noodtzakelyk  volgt, dat  de  Kleine  fric- 
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den  ,  aan  kruishouten  opgehangen.   Na  dat  zy  nu  een  iv.caf>. 
weinig  daar  na  het  leger  van  het  Opper-  en  Hedei-Germa-  7*.  73- 
»;V»,dat  de  Landtvoogt  Laaaj  Apronius  met  de  vloot  langs  74- 
den  Rhyn  alleen ,  en  niet  mede  over  de  Meeren  ,  om  hen 
te  draden  ,  derwaarts  gevoert  had,  verflagen,  en  op  de 
vlucht  gedreven  hadden,  hebben  zy  zich  in  Vryheit  gedelt. 
Het  welk  hun  een  zeer  grooten  roem  en  naam  gegeeven 
heeft;  om  dat  zy  alleen  ,  en  zy  byna  alleen  die  over  het 
f//Vwoonen,  toen  in  den  allergrootden  noodt,  zonder 
eenige  lid  of  laagen ,  opentlyk  handt  voor  voet,  ten  acht- 
den  maale  het  gevecht  hebbende  hervat,  en  tot  den  vol- 

genden dag  vervolgt,  zoo  eene  aanzienlyke  overwinning 
op  een  dubbelt  leger  behaalt  hebben.    Want  zoo 'er  de Germanen  ooit  een  op  de  Romeinen  verkregen  hebben  ,  die 

by  deze  mag  vergeleken  worden ,  immers  zal'er  nauwelyks een  zyn,  wanneer  men  alles  naar  behooren  overweegt, 
die  boven  dezelve  kan  gedelt  worden.    Maar,  zal  mif- 

fchien iemant  zeggen  ;  d' overwinning  van  Arminius  op 
Quintilius  Varus  heeft  alle  de  Over-Rhynfchen  van  het  Neder- 
G^rwjij»/?»  weêr  in  vryheit  gedelt :  deeze  maar  alleen  het 
Friefche  volk.  Ik  bekenne  het:  doch  die  van  Arminius  heeft 
zulks  maar  gedaan  voor  zes  jaaren,  deze  voor  altydt.  Als 
nu  dus  het  jok,  dat  zy  geheele  veertig  jaaren  lang,  het 
zy  met  geduldt  of  ongeduldt ,gedraagen  hadden, in  het  zS. 
jaar  na  de  geboorte  van  Chrijlus,  afgeworpen  was,  zyn  zy  Tacitus 
nooit  weêr  onder  de  gehoorzaamheit  van  de  Roomfche  annal. 
Heerfchappye  gekomen  ;  (zoo  men  alleenlyk  hier  van  uit-  xi.  cap. 
zondert  weinige  maanden  dat  Corbulo,  als  hy  voor  hun  19. 
Gemeenebeft  Bedierders  uit  Inboorlingen  gekoren  hadde, 
daar  eene  bezetting  gehadt  heeft  zonder  eenige  vadigheit,) 
maar  naderhant  hebben  zy  ,als  de  vryde  van  viWeGermanen , 
hun  eige  volk  altydt  zelfs  geregeert;  ook  Bedierders  en 
Hoofden  over  hen  aangedelt,die  de  willekeuren  des  Volks 
uitvoerden.   Hoedanige  geweed  zyn  Ferritus  en  Malorix,  Tacltiit 
die  van  de  Romeinen  wel  Koningen  genoemt  worden ,  maar  annal. 
die  van  het  volk  bevolen  waren  voor  Gezanten  naar  Rome  xiiu 
te  gaan.  Zeer  nadrukkelyk  heeft  derhalven  TaaV///,  onder  de  cap.  54» 
regeeringe  vanArfro,van  de  Natie  dei  Friezen  gezegt;waar 
in  toen  de  Germanen  regeerden  (/»  qua  turn  Germani  regna~ 
bant)  om  te  kennen  tegeeven,  dat  de  Romciaen  niet  lan- Vv  i  ger, 
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gcr,  maar  de  Frieten  ïelfs ,  die  Germanen  waren  ,dat  volk 
bellicrden,  hoewel  onder  eeiie  volksrcgceringe.  Zy  be- 

derven dicshalvcn,  ot' ontzenuwen  den  /in  van  Taciiits  ̂  
alle  die  afgaan  van  de  gemcene  Icezinge,  d'eene  dit  ,  en 
d* andere  dat,  ieder  naar  zyne  ïinlyUheit,  daar  voor  in  de 
plaats  (lellende.    Ondcrtullchen  hebben  de  Friezen  niet  al- 
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ad  zorge  gedraagen  voor  hunne  eige  vryheit ,  maar  ook 
*  '  voor  die  van  hunne  nabuuren,  die  ly  altydt  met  hulpben- 

den bygertaan  hebben,  als  zy  hunne  vryheit  wéér  zogten 
te  verjtrygcn.  Ja,  dat  meer  is,  zy  zyn  geweelt  de  voor- 
naamlle  Aandryvers  om  een  verbondt  te  maaken  tot  ver- 

dediging der  gemeene  Vryheit;  het  welic  uit  dien  hoofde 

den  naam  gekregen  hectt  van  het  I'R ANKISCHE ,  dat 
is,  Vryheits- Verbondt.  Hunnen  eigen  naam  tot  zoo  verre 
altydt  behoudende,  dac  zy  dien,  als  de  Fmnckeyj  im  meelter 
waren  van  Gaiticn,  wyd  en  zyd  onder  de  naburige  volke- 

ren hebben  uitgebrcidt :  Waar  van  ik  verfcheide  zaaken, 
die  hier  toe  ook  konden  gebragt  worden  ,  boven  verhan- 

delt hebbe. 
FRIESLANDT,  of  V  R  IE  S  L  A  NDT,  is  voor- 

tydts  een  FririsJom^  Hertogdom.,  Koningkryk daar  na  eene 
DicUon.  Heer/)khei{  g,cwcci\,  nu  eene  der  xcvcn  yerecnigde  Provin- 
Ctogr. _  figf,  ̂   de  Noordelyklte  van  alle,  in  het  Noordcrdeel  van 

NederLindt ,   leggende  tullchen  de  Zuiderzee.,  Noordtzee ., 
Groningen.,  Drenth m  Overyljel.  Van 's  naams  oorfprong ; 
2ie  op  F1R.ÏSI,  FRIESEN,  FRISO.    Van  alle  nabuu- 
rioe  Landtlchappen  is'er  niet  een,  wiens  hedendaagfchc 
hfaam  zoo  oudt  is,  als  de  naam  der  Friezen:  ook  konnen 
geene  der  zelve  zoo  veel  berichts  van  hunnen  ouden 
llant  en  regceringswyze  geeven,  als  de  Friezen:  want, 

hoewel  met  fabelen  vermengt ,  echter  blyft'er  de  hooftzaak 

buiten,  en  buiten  betwiilinge.  D'ÏJJ'el,  en  óe  Midde.'/andt- fche  invloeijende  Stroom,  maakten  het  grootfte  deel  van 
het  c[üan\e.ï  IVeJlergoo;  paaiende  ter  dier  tydt  ten  Weften 
aan  dat  nu geheeten  wordt,  daar  Frieslandt  door 

deKron.  't        afgefcheiden  wierd  ;  ten  Zuiden  aan  Duitfchlandt \ 

'  ten  Ooften  aan  de  Deenfche  Kullen;  ten  Noorden  aan  den 
grooten  6'irfrt<j«,of  de  iVoor^/ct-^ ;  die  allengs  door  de  gegraa- 
ve  Vaarten  ter  waterlozinge ,  en  de  Stroomen  daar  in  uit- 
vloeijende,  zich  by  hooge  Watervloeden  landtwaarts  in- boezemende, de  Eilanden  \m  IVieringen     der  Schelling., 
Fiietandt  ,    Amelandt ,   Schier moniks-Oog  veroorzaakt  ,  en 
't  landt  van  een  gefcheiden  heeft.    Voor  en  na  Chrijius 
geboorte  lag  FriesUindt  ganfch  open  voor  de  Zee,  die,  by 
Ebbe  en  Vloedt,  daar  uit,  en  in  liep.  Plinius,  die  omtrent 
dien  tydt  geleeft  heeft,  drukt  zeer  net  de  gelegentheit  van 

Frieslandt  uit.    ,,  Wy  hebben,  zegt  hy  ,  in  't  Noorden  dc 
„  volkeren  (Cauchen)  gezien,  groote  en  kleine  genaamt. 

„'  DVceaan  vloeit  daar, met  eenen  verwoeden  gang,twee- 
„  maal  in  een  etmaal ,  en  zich  buiten  maaten  verfpreiden- 
„  de  over  het  landt  heene,  laatze  in  twyfel  ,  of  het  een 
„  deel  der  zee  ,  of  der  aarde  zy.    De  elendige  Inwoon- 
„  ders  aldaar  onthouden  zich  op  heuvelen  ,  of  vergader- 
'plaatzen,  loo  hoog  met  handen  opgeworpen,  als  zy 
ondervonden  hebben  dat  het  zeewater,  op  lyn  woeden- 
üe,  komen  kan  ,  met  fpring- of  andere  vloeden  ; daar  heb- 

ben zy  hutten,  tot  hun  verblyf  en  woningen,  bygebouwt. 
Wanneer  de  zee  het  landt  overftroomt,  gelyken  zy  wel 
volk  in  fcheepen;  maar  zoo  haail  .de  zee  te  rugge  is  ge- 
keert,  naar  menfchen  die  fchipbreuke  geleden  hebben, 
en  den  vifch , omtrent  hunne  hutten  gebleven, opzoeken 

„  en  najaagen.    Zy  maaken  touwen,  of  garen,  van  wier 
„  en  biezen,  om'er  vifchnetten  van  te  breiden,  enz.  Ul'io Emmius  heeft  over  die  woorden  deze  opmerkinge.    ,,  Als 

„  ik,  zegthy,  deeze  woorden  van  Phnius  met  aandacht 
overweege,  dunkt  my  dat  ik  den  ouden  ftaat  van  Fries- 

landt, en  ons  Vaderlandts  fatfoen  aanfchouwe ;  ook  vee- 
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Ie  dingen  verftaa,  daarmen  gemeenlyk  naar  vraagt  :  te 
weeten,  dat  het  voornaamlTe  deel  der  Friezen  de  zan- 

dige en  waterachtige  landen,  wat  van  den  zeekant  afleg- 
gende, bewoont  heeft;  en  deze  de  befte  gelegentheit  en 

zitplaatze  van  hen  geweelt  zullen  zyn  in  dien  tydt:  dat  de 
uiterlle  ftreeken  naar  den  ïeekant,  nu  de  befte,  en  belt 
gehavenlte,  ledig  en  onbebouwt  gelegen  hebben,  en  al- 

leen van  arme  menfchen  bewoont  wierden :  dat'er  geene 
Dykenzyn  geweeft;  om  de  zee  te  fluiten,  welker  vloedt, 
zich  maar  een  weinig  verheffende, het  landt  bedekte,  zoo 
dat'er  meer  wadden  dan  velden  waren.    Dat  door  hen 
de  heuvels  noodzakeiyk  ïyn  begonnen  te  bewoonen  , 
die  men  noch  ziet:  maar  naderhant  als  het  flib,  allengs 
ingefleept,  deze  gewelten  verhoogde,  zynze  verandert 
in  vruchtbaar  landt.  Vermits  nu  deze  vruchtbaarheit, en 

„  mildtheit  van  den  grondt  de  menfchen  aanlokte,  heb- 
„  benze  de  Heuvels  vergroot,  en  daar  leggen  nu  Steden 
„  en  Dorpen  :  ook  hebbenze  toen  begonnen  dyken  en 
„  dammen  te  maaken ,  enz.  Dus  is  deeze  arme  landtltreek 
„  die  zeer  fchoon  en  vruchtbaar /^r/w/<?W;gevvorden.  Belan- 

gende de  oudfte  Inwoonders,  eer  de  Friezen  daar  hunnen 
voet  nedergezet  hadden;  ook  op  wat  tydt,  of  wanneer  om- 

trent gefchiedt,  daar  van  is  geene  zeekerheit  noch  bewys. 
Want  omtrent  het  jaar  3600.  na  de  Schcppinge ,  of  35'ojaa- 
ren  voor  C^^-i/ï/w  geboorte,  naar  C/auma/ rckeninge,  is 'er 
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een  vcrvaarlyke  Watervloet  geweeft  ,die  alledc  zeekuftcn 
van  ünitj(hlandt, met  vernielinge  van  menfchen  enbeelten, 
overllroomt  heeft.  Deze  is  d'  oudlte  Vloet  daar  geheugenillc 
van  overig  is,  en  die  by  Schryvers  gevonden  wordt  ;  die 
ook,  als  men  meent,  alle  de  Eilanden  aan  de  Friefihe 
kult  van  het  valte  landt  heeft  afgefcheurt.    Her  bedyken 
was  toen  onbekent,  of  de  magt  te  kleen  om  het  naar  ver- 
eifch  te  doen  :  het  opwerpen  van  Terpen  en  Aardtheuvels 
was  hun  het  naalk,cn  het  eenigfle  dat  zy  te  werk  Itelden. 
Maar  dewyl  die  wilde  en  woelte  Volken,  in  deeze  en  an- 

dere landen  ,  de  gewoonte  hadden  van  zeer  ligt  op  te 
kraamen,  om  met  zak  en  pak,  vrouw  en  kindt,een  ander 
landt  te  gaan  zoeken  ,  is  het  niet  vreemdt  te  gelooven, 
immers  te  gillen,  dat  de  bewoonders  van  Frieslandt  toen 
't  zelfde  gedaan  hebben ,  en  met  de  Cimbren  en  Tetituners 
opgetrokken  zyn:  doch  (na  al  eenige  voorfpoedige  veldt- 
togten )  zynze  eindelyk  van  den  Komcinfchen  Burgemeeiter 
Marius.,  alle,  immers  de  meelten ,  verflagen  ;  na  dat  zy  Ro- 

men zelf  in  d' uiterfle  verbaaltheit  en  fchrik  gebragt  had- 
den. Dit  landt  dan,  ledig  en  verlaaten  van  hen  die  opge- 

trokken waren  met  de  Cimbren  en  'Teuioners is  het  niet 
buitenfpoorig  te  denken,  dat  anderen  zich  by  de  weinige 
overgeblevenen gevoegt  zullen  hebben, en  aan  dezen  uiter- 
flcn  kant  de  landen  aan  de  zee  bewoont  en  bevolkt,  ook 
verder  dit  Frieslandt  bebouwt,  en  tegen  invallen  gellerkt: 
die  veelligt  m.ede  van  dien  tydt  af,  of  mogelyk  ook  wel  eer- 

der, den  naam  van  Friezen  hebben  aangenomen.  Doch ,  ver- 
mits de  gedachte  nederlaage  der  Cimbren.,  enz.  meer  door 

lift,  dan  kloekmoedigheit  ,  van  Marius  hen  toegebragt, 
niet  veel  meer  dan  ruim  80  jaaren  voor  Chrijius  geboorte 
voorgevallen  is,  en  dat  het  uit  Tacitus  zou  fchynen,dat  de 
naam  van  Friezen  al  vry  ouder  ware,  moet  men  bekennen 
den  rechten  tydt  hunner  komfte  aldaar,  noch  hunner  benaa- 
minge  van  Friefen.,  noch  van  wat  Volk  of  Natie  zy  voor- 

heen gefproten  zyn,  niet  te  weeten;  zie  verder  op  FRIE- 
SEN, FRISO,  en  F  I  R      S  I.    Kort  na  Chrijius 

geboorte  heeft  Drtefits .,  Stiefzoon  van  Keizer  Augujius., 
de  Friezen  onder  het  Roomfche  jok  gebragt  :  daar  zy  zich, 
omtrent  veertig  jaaren  daar  na,  weer  van  ontfloegen ; 
meer,  zegt  Tacitus.,  door  der  Romeinen  gierigheit,  dan  der 
Friezen  wederfpannigheit.    De  voornaamfte  oorzaak  daar 
van  was  de  fchattinge  van  Offehuiden ,  die  de  Romeinen  van 
wilde  en  zwaare  oflèn  begeerden,  niet  van  zulke  kleine, 
als  toen  het  fchraal  en  mager  Frieslandt  opleverde :  het  viel 
hen  by  gevolge  ondoenlyk ,  zegt  en  wyft  de  zelfde  Tacitus 
klaar  aan.    Sedert  de  bedykinge  is  Frieslandt  een  ganfch 
ander  landt  geworden ,  vol  grasryke  weiden  ,  met  over- 

vloedig veel  en  fchoon  vee,  en  vruchtbaare  bouwlanden: 
d' armoede  is  in  rykdom  verandert ,  d'elende  in  weelde. 
Voor  hutten  van  leem  ,  biezen  ,  vifchbeenderen  ,  enz. 
zietmen  nu  treftelyke  huizen,  en  prachtige  paleizen:  voor 

i  een  beeftenhuidt ,  by  winter  en  zomer  om  het  lyfgeflagen, 
een  ftaatelyk  kleedt:  het  landt,  dat  men  eerfl  niet  wilt  of 
het  aarde  of  zee  was,  cn  aan  welk  van  tweën  het  behoor- 

I  de,  is  nu  een  aardtfch  paradys.   Na  het  bedyken  heeft  het 
yiie  deze  Provintie,  en  inzonderheit  voor  veele  jaaren  de 
Stadt  Stavoren.,  zeer  fchipryk  gemaakt,  en  daar  door  veel 
rykdom  toegebragt.    Naderhant  zyn  andere  Zeegaten  en 
Stroomen,  door  het  inbreeken  van  de  Noordtzee.,  geopent, 
die  met  groote  fcheepen  naar  Oojl  en  IFeJl  bevaaren  wor- 

den.   Boffchen  zyn'er  in  menigte  geweeft,  inzonderheit 
naar 't  Zuiden  ,  en  ten  tyde  als  ïf^ejlfalen  Gelderlandi, 
OveryJJel,  enz.  noch  onder  Frieslandt  begrepen  was  ,  en 

door  zeekere  bepalingen  vanDmtJ'chlandt  gefcheiden  wierd : blyk  daar  van  zy  het  fchrift  in  een  fleen  te  Niewmeegen , 
met  de  woorden  Huc  ufque  Regnum  Stavria ,  Dus  verre  het 
Ryk  van  Stavoren:  aan  eenen  anderen  kant.  Hic pes  imperii; 

Hier  de  voet  van  het  gebiedt.  'J.  y.  Pontanus  vat  het  anders ; 
voor  Regnum,  heeft  hy^aj,  bet  recht.  Voor  Stavria,  Stau- 
rice ,  de  V  in  U  verandert:  verftaande  daar  door  het  Tol- 

recht; en  dat  het  zou  beteekcnen,dus  verre  het  Tolrecht; 
vermits  aldaar  het  hof  der  Francken  en  hunner  Keizeren  ge- 

weelt zoude  zyn, die  roiNievjrneegen  en  delVaal  toe  hunne 
tollen  mogten  invorderen.    Voorts  voor  eenen  misflag 
houdende,  dat  men  het  woordt  Stauri^  op  Stavoren  (voor- 

tydts  de  magtigfte  hooftftadt  van  Frieslandt)  wil'  betrekken. 
Hy  ftelt  ook  twee  fteenen,  d' eenen  op  de  Hecfelpoort,  met 
de  woorden  hic pes  imperii ,  den  anderen  buiten  gevonden, 
en  daar  op,  huc  ufque  JUS  STAURIiE,  daar  de  andere 

hebben  R  E  G  N  U  M"  S  TAV  R I M.  Sligtenhorjl  oordeelt 
echter  d' andere  meeninge  zoo  ongerymt  niet:  evenwel, 

zegt  hy,  dunkt  my  't  weêrflrydige  gevoelen  niet  t'eene- 
maal  vreemt,  noch  verwerpelyk.  Want  het  is  buiten  twy- 

fel, dat  de  Friezen  veel  breeder  dan  nu  gehuift  zyn  ge- 
weeft:  naardien  zy  onder  C^re/iT/rfr^É"/  en  zynen  loonPipyn, 

fchier  van  de  Elve  af  tot  aan    laanderen ,  het  "Zee-rak  aldaar 
bezeeten  hebben;  en,  behalven  het  hedendaags  Frieslandt, 
met  de  geweflen  naar  üeenemarken  fchietende,  onder  hua 
gewei  t  gehadt  Overyffel ,  de  Betuwe,  t^eluwe  ,  Hollandt , 
Zeelandt',  voort  het  ilrandt  van  Brabant,  Vlaanderen  ,  tot 
het  eindelyk  beflek  van  hun  ryk,  Niewmeegen  ,  in  Gelder- 
landt  \  gelyk  de  Hollandtfche  en  triefche  Jaarboeken  eenpa- 
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rig  getuigen;  die  ook  T'Ifiel,  Utrecht.,  V  laar  dingen en  an- 
dere zoo  Gelderfche  ̂ .h  Hollandtfche  Plaatzen  en  Steden, 

onder  Fneslandt  te  boek  brengen.  OndertufTchen  wil  hy 
niet  dat  men  ditSteenfchrift  betrekken  zou  op  den  tydtder 

Romeinen  vermits 'er  Stavoren  toen  noch  niet  was:  maar 

houd  het 'daar  voor,  dat  die  fteen  ten  tyde  als  de  Franfchen 
het  ryk  inhadden  opgerecht  zal  zyn  ,  ten  kenteeken  van 

de  Friefche  en  Daiifche  grenzen.  Dat  ook  der  Duitfcher  Kei- 
zeren  gezag  niet  verder  dan  tot  Niewmeegen  ging;  daarom 
ook  de  Pes  of  Foet  des  Ryks  genaamt.  Eindclyk,  zegt  hy  , 
datmen  hier  Stavoren ,  en  geen  Frteslandt ,  gefchreven  vindt ,  is 
eene  fchryfwyze  by  de  Ouden  meermaals  gebruikelyk,  de 

Hooftftadt  voor  het  geheele  landt  neemende.  Doch  dat 'er Stavorenhy  Ól^t Romeinen  tydt  niet  geweelt  zoude  zyn  ,  zullen 
de  Friefche  Kronyken  hem  niet  tuegeeven,  zeggende,  dat 
die  Stadt  haren  aanvang  wel  313  jaaren  voor  Chrijlus  ge- 

boorte gehadt  heeft; hoewel  eigentiyk  eerft  eene  Stadt  on- 
der 4/?»^;?  /Ifion  geworden,  wiens  doodt  men  11  jaaren 

na  C^r//?a/ geboorte  rekent;  zie  STAVOREN.  Plmms, 
die  onder  Veffafiaan  heeft  geleeft  ,  zegt  ook  dat  in  den 
Rhyn  zelf,  byna  hondert  duizent  fchreeden  in  de  lengte, 

het  zeer  vermaarde  of  treftelyke  Eilandt  A^xBatauweren 

,',  en  der  Caninefaten  legt,  nevens  andere  der  Friezen .^Cau- 
„  chen.,  Frifiabonen.,  Sturiers,  en  Marfatiers  ,  die  men  tuf- 
„  fchen  heel  en  't  F/ie  ziet.  Hier  plaat  li  hy  de  Stuners, 
niet  verre  van  de  Friezen .,dzty 3.11  zommigen  voor  Stavriers 

gehouden  wordt ;  en  met  ten  dat  Stavoren  een  landt  was 
dat  zich  verre  uitftrekte:  de  tegenwerpingen  tegen  dit  ge- 

voelen vindt  men  by  Schotanus  opgelolt.  Toen  het  Friefche 

Koningkryk  in  Koning  Radbod  den  II.  eindigde,  is  het  Vyd- 
uitgeftrekte  Frieslandt  ook  niet  weinig  verkleint  gewor- 

den :  de  Noormannen  en  Deenen  hebben  het  van  't  Ooften ; 

de  Bijfchoppen  van  Utrecht  van  't  Zuiden  ;  de  Graven  van Hollandt  ten  Weften,  door  langdurige  oorlogen ,  de  vinnen 

vry  gekort.  De  verdeelinge  van  Frieslandt  in  de  Quartie- 
ren  Üoftergoo,  IVeftergoo.,  en  Stellingwerf.,  heeft  haar  begin 
onder  de  regeeringe  der  Poteftaten  genomen.  Toen  zyn 
ook  de  Quartieren  des  Landts  in  Grietenijen  gedeelt,  over 
welke  de  Poteflaten  en  Staten  van  Frieslandt  Rechters  fton- 
den,om  de  juüitie  naar  de  wetten  te  bedienen.  De  gedach- 

te Quartieren  wierden  voortydts  Graajfchapfen  genoemt. 
Om  de  inwendige  vernielende  Faöièn  van  de  Schieringers 
en  Vetkopers.,  heeft  Keizer  Maximiiiaan  de  I.  Frieslandt  aan 
Hertog  Albert  van  Saxen  opgedraagen;  vermits  hy  oordeel- 

de dat  dit  oude  en  voornaame  lidt  van  't  Roomfche  Ryk 
door  eenen  vreemden  Heer,  van  zulk  een  verderffelyk 

quaadt ,  gezuivert  diende.  Daar  door  is  het,  naveele 

oorlogs  voor-  cn  tegenvallen  ,  eindelyk  aan  't  huis  van 
Burgundiën  gekomen  ,  vervolgens  van  Spanjen  zwaar  ge- 

drukt, doch  daar  door  geworltelt,  een  yrye  Staat,  en  een 
der  Zeven  Nederlandifche  Provintièn  geworden  ;  zie  Jlbert 
Hertog  van  Saxen.  Kort  voor  de  Saxijche  regeeringe,  wierd 
Frieslandt  verdeelt  in  Oojlergoo,  enli'ejtergoo ;  nevensde  Zeven- 
wolden,  en  Stellingwerf  daar  in  getrokken;  ook  wierden  de 
Steden  tot  het  vierde  lidt  der  Staten  des  landts  gemaakt.  De 
Provintie  van  Frieslandt  begrypt  tegenwoordig  in  den  om.- 
vang  meer  dan  20  Duitfche  mylen.  Onder  den  gemelden 
Hertog  Albert  teldemen  in  Frieslandt  7  beflote,  4  onbe- 
vefte  Steden,  28  Grietenijen ,  390  Dorpen,  7Abdyen,en 
99  Kloofters.  Onder  meer  andere  verkortingen  hebben  de 
Friezen  moeten  lyden,  dat  door  de  Graven  van  Hollandt, 

en  de  handtvellen  der  Keizeren,  de  Eilanden  Texel,  M-^ie- 
ringen,  der  Schelling,  VUelandt ,  en  Amelandt  v^n  Frieslandt 

zyn  afgefcheurt.  Wy  hebben  gezegt  dat  Frieslandt  ver- 
deelt is  in  drie  quartieren,  Oofiergoo,  Wejiergoo ,  en  de  Ze- 

venwolden:  yder  dezer  deelen  is  veronderdeelt  in  eenige 
Grietenyen;  onder  Oofiergoo  behooren  ;  Leeuwarderadeel, 
Ferwerderadeel ,  IVefi-Dongerdeel ,  Oofi-Dongerdeel ,  Kollu- 
rnerlandt  ,  Achtkarfpelen  ,  Dantumadeel ,  Ttetjerkfieradeel  , 
Smallingerlandt ,  Idaarderadeel ,  en  Rauwerderhem.  Onder 
IVefiergoo;  Menaldumadeel ,  Franekeradeel ,  Barradeel,  Baar- 
deradeel ,  Hennaarderadeel ,  Wonferadeel ,  W imbritzeradeel , 
Hemelumer-Oldevaart  en  Noordtwolde ,  het  Bildt.  Onder  de 
Zevenwolden ;  Utingeradeel ,  JEngwirden ,  Doniawarftal  ,Has- 
kerlandt ,  Schoterlandt ,  Lemfier landt ,  Opfterlandt  ,  Gaafter- 
landt  ,  Stellingwerf-O ofieinde  ,  Steliingwerf-lVefteinde.  Yder 
dezer  Grietenijen  heeft  onder  zich  verfcheide  Dorpen  en 

Buurten,  d'eene  wat  min  in  getal  dan  d' andere;  zie  den NAAM  VAN  YDER  GRIETENYE  en  DORP. 
Over  elke  Grietenye  is  een  Grietman  gcftelt  ,  die  zyne 
Gerechts-Byzitters  en  Secretaris  heeft.  Grietman  is  by  de 
Friezen  een  hoog Amptenaar , en  beduidt  het  woordt,zegt- 
men.zoo  veel  als  Grootman,  van  't Engelfch-Saxis  woordt 
Greatman;  de  landen,  waar  over  de  Grietsluiden  't  beftier 
hebben,  worden  Grieten-.jcn  genaamt.  De  Steden  van  Fries- 

landt zyn  Leeuwarden  ,  ofLiewerd,  de  Hoofdtiladt  ,  Bols- 

waert  de  eerfte  Stadt  in  If'^efiergoo,  Franeker ,Sneek ,  Dokkum , Harlingen ,  Stavoren,  Slooten ,  iForkum  ,  lift,  en  Hindeloopen. 
Geen  landt  is'er  daar  7.00  veele ,  en  zoo  vernielende  wa- 

tervloeden zyn  gevallen,  dan  in  de  Nederlanden;  en  in  de 
Nederlanden  is  byzonderlyk  Frieslandt  en  Zeelandt  dat  on- 

gelukkig lot  ten  deele  gevallen.   Ëehalven  de  voorheen 
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gedachte  allerfchrikkelykfie  Watervloet  over  alle  zeekuf- 
ten  van  Dmtfchlandt,  enz.  omtrent  350  jaaren  voor  Chrtf- 
/«X  geboorte,  vindtmen  voor  'tjaar  van  5-00  gecne  meer zonderlinge  Vloeden  ,  met  uitdrukkinge  van  lydt.  Oao 
Scharlenjis  heeft  aangetekent,  dat  in  'tjaar  5-16.  Frieslandt geheel  van  de  Noordtzee  ondcrgeloopen  wierd.  In  het 
jaar  1703.  zyn  de  Nederlandtfche  IVatervloeden  door  S.  A. 
Gabbema,en  Tobias  Gutberleth ,  in  druk  uitgekomen  ; daar  in 
zy  alle  inbreuken  en  overftroomingcn  federt  het  jaar  foo.  ne- 

vens de  Vloeden  van /r/Vj/a^i/^ beproeft, befchreven  hebben. 
Wy  zullen  dieshalven  flechts  van  eenige  weinige  gewaagen, 
daar  iets  in  aan  te  merken  is.  Zeer  zwaar  zyn  de  overvloei- 

jingen  in  de  jaaren  5-86 75-5-.  en  793  geweeft',  na  welken  tydt de  meeüe  Terpen  in  Frieslandt  aangelegt  zyn ,  om  in  tydt 
van  noodt  zich  op  deze  Aardhoogten  te  konnen  bergen.  On- 

der die  toen  het  meelt  geleden  hebben ,  worden  inzonder- 
heit  getelt  die  van  Kalium,  Almonum,  Midlum,  Herbajum, 

Tzum,lFinfHm,Dronryp,en  Tuitkom. •\n\']a.zt  1222.  en  ook in  1230.  heeft  dit  Gewet!  weer  veel  geleden,  zulks  datEfon- 
fiadt  aan  de  Lauwer  weg  gefpoelt  wierdt,  en  M-^artna  voor 
't  mcerendeel  verdronk.  Dit  rampzalig  onheil  wierd  eenig- 
zins  verzoet,  vermits  toen  de  kennilFe  van  den  turf  te  graa- 
ven  ,  cn  te  gebruiken  opquam ;  dat  Frieslandt  deugt  dcede ,  cn 
den  Woudtlieden  veel  welvaart  gaf,  en  noch  geeft.  Ontrent 
dien  tydt  quam  ook  \n  Frieslandt  op  het  dekken  van  de  gra- 

ven der  doodcn,  met  zwaare  en  groote  zarkfteenen  ,  ter 
oorzake  dat  uit  Drenth  eene  groote  menigte  wolven  ,  en  an- 

dere fchadelyke  dieren,  derwaarts  quamen,  zich  onthou- 
dende in  de  Friefche  bollchen,  doende  niet  alleen  fchadeaan 

het  vee,  maar  ook 's  nachts,  zich  naar  de  kerkhoven  begee- 
vende, wroetten  zy  daar  de  doode  lichaamen  uit  de  aarde, 
fleepten  ze  wech ,  en  verflonden  ze.  In  't  jaar  1237.  liep  een 
groot  deel  van  Frieslandt  onder.  Eenige  meenen  dat  toen 
het  Eilandt  FUelandt  dien  naam  zou  gekregen  hebben; 
zie  FLIELANDT.  In  het  jaar  1248.  volgde ,  op  den 
zwaaren  Watervloedt  ,  een  zwaare  diere  tydt  ,  en  zoo 
daar  door,  als  door  den  ftank  van  ontelbaare  doode  heef- 

ten, over  al  als  gezaait  op  de  velden  leggende,  eene  ver- 
nielende peft;  alle  die 'er  van  aangegrepen  wierden  üor- 

ven,tot  dat'er  een  hulpmiddel  tegen  uitgevonden  was, om 
de  peftkool  met  een  brandtyzer  toe  te  fchroeijen.  Op  dien 
tydt  kon  men  noch  met  een  *  rafter  van  Stavoren  nzzt  Enk- 
huizen  gaan;  ZOO  ganfch  eng  was  toen  het  Flie,  hoewel 
in  voorige  tyden  wyder  geweefl;  ;  echter  waren  de  laage 
landen  naar  zee  toe  in  dien  tydt  al  zeer  gefcheurt.  Kort 
daar  na  moeten  ze  afgefpoelt  zyn  ;  in  tegendeel  begon  de 
Bom  te  minderen  en  uit  te  droogen  :  want  ten  tyde  van 

Hoyte,  zevende  Abt  \an  Lidlum ,  die  't  beftier  aldaar  van  't 
jaar  125-6.  tot  ï2j(^.had ,  was  tnffchen  Leeuwarden  en  Marfum 
alleen  een  eng  water, zoo  dat  de  Dyk  die  van  Boxum  naar 
Goutum  \ooi^t ,  genaamt  de  Boxumcr-dam  ,  omtrent  deeze 
jaaren  fchynt  opgeworpen  ;  om  de  Zuiderlanden  te  be- 
waaren.  In  't  jaar  1279.  was'er  de  Watersnoodt ,  die  den 
Dollaart  opende,  doch  die  1287.  eerft  recht  begon  door  te 

breeken;  zulkerwyze,  dat'er  43  zeer  fchoone  Dorpen, 
t'  eenemaal  door  verzvvolgen  wierden  ;  zie  D  O  L- 
LAART.  Zoo  verderfelyk  zyn  ook  de  Friefche  Water- 

vloeden van  1312.  1337.  en  1373.  (toen  't  ryke  dorp  IVef- 
teet,  by  Norden,  t' eenemaal  ingezwolgen  wierd  J  als  ook 
1380.  1387.  1421.  1430.  1477.  1480.  geweeft.  Daar  by  aan 
te  merken  ftaat,  dat  men  in  't  jaar  1400.  noch  by  laag  wa- 

ter te  voet,  met  eenen  fpringftok,  van  Harlingen  naar  het 
Eilandt  der  Schelling  kon  gaan.  De  zoo  genaamde  Allerhei- 

ligen F  loedt  I5'72.  heeft  Frieslandt  ook  zeer  zwaar  getrof- 
fen; het  getal  der  Drenkelingen  wierd  op  meep^dan  20000 

menfchen  gerekent,  alleen  in  Frieslandt,  tuffchen  het  Flie 
en  de  Lauwer.  Te  Makkum  wierd  een  fchip  van  70  laft 
over  den  dyk  gezet,  het  dreef  in  het  dorp  Abbinga  aan  een 
boerenhuis-,  daar  de  matroozen  uit  het  fchip  op  het  dak, 
en  van  'tdak  weêr  in  't  fchip  traden.  Ofwel  Duc  d''Alva, \n  de  Nederlanden ,  ook  \n  Frieslandt ,  gruwelyk  te  werke 
heeft  gegaan,  hebben  de  Frieten  hem  echter  een  ding  dank 
te  weeten ,  namelyk  het  leggen  vanDyken  door  denKrygs- 
overften  Gafpar  de  Robles;  federt  welk  bedyken  dit  Gewefl: 
zoo  dikwyls  zulke  zwaare  zee-rampen  niet  gefmaakt  heeft; 
zie  daarvan  op  FERDINANDO  ALVARES  DE 
TOLEDO,  enz.  Doch  hoe  vaft  en  fterk  Frieslandt  dus 
rontom,  tegens  't  gewelt  en  de  verheffingen  der  zee,  be- 
dykt  is  geworden,  heeft  het  echter  al  fomwyien  noch  de 
droeve  uitwerkzels  van  inbreuken  en  overvloeijingen  des 
zeewaters  moeten  beproeven  ,  waar  van  de  jongfte  op 
Kersnacht,  1717.  voorgevallen,  heel  zwaar  en  fchadelyk, 
boven  al  in  't  quartier  Oofiergoo,  is  geweeft  ;  terwyl  dat 
van  11'^efiergoo  ook  in  't  uiterfte  gevaar  ftont;  doch  dat 
echter  noch  door  eene  weêrgadelooze  wakkerhcit  ,  en 

voorgang  in  't  zorgelykfte  werk  ,  tot  behoudt  van  den 
dyk ,  door  den  Hoog  Welgeboren  Heere  Sieco  van  Gofiin- 
ga.  Grietman  y^in Franekeradeel,  (onder  Godts  gunfte)  be- 

V  v  3  hou- 

*  Rafter  (feil  ik  niet)  een  plank  of  deel.  Hy  verüaat'er  door, 
wanneer  men 'er  een  plank  of  deel  overlei,  of  als  men  een  fpring- 

ftok hadde,  men  van  den  eenen  kant  tot  den  andeien  kon  koomea. 

Gahh. 
Neilerl. 
U^attrul, 

^  I.  13- 
Schotan. 

befchr. 
van  Fr, 

pag.^^l. Gabb. 
Ubho 
f.mm. 

Schotan, 

Idem 
Schotan, 

befchr. van  Fr. 

WinJet». 

Gahh. 

Nederl. IVaterv, 

pag.  91. Idem 

Gabb. 

ibid. Guiberl, 
Schotan. 

U'infcm, 

Vbbo Emm. 

lidem. 



I4i 

II
, 

jAem Sehotan. 

Trith. in  op. 

Hiftor. 
B.Ne- ander  dl antiq. 

Germ. 
Bruzm. •voor 

Scriver. 83- 
Wtnfem. 
Fr.  A>. 

fol.  6: Mtz.er. Kronyk 
•van  Ur. 

fol.  Uj. 

34r  F  R  I 
houden  wicrd.  Wondcrlyk  was  toen  d'opïwcllingc  der 
2CC  die  dezen  janimerlyken  Vloedt  uitwerkte;  want  het 
water  der  Spaanjcbe  zee,  door  iict  Kanaal  herwaarts  aange- 
perrt  ,(  waar  door  de  Tfcvwx  cenige  uuren  zoo  droog  liep  dat 
zy  waadbaar  was )  ruilcluc  op  den  grondt  als  een  zieden- 

de pot,  en  Ichuimde  alle  f.yk  en  modder  op;  waar  na  het 
too  hoog  in  't  korte  rees,  dat  het  op  veele  plaatzcn  wel 
een  mans  lengte  boven  den  dyk  (lont ,  waar  tegen  niets 
bcllandig  was ;  want  met  200  eenen  algemeenen  ftroom 
daar  over  heen  bruilchendc ,  viel  het  aan  den  anderen  kant 
der  dykcn  met  zulk  eene  vreeflclyke  Üorting  ncêr,  dat  zy 
aan  den  binnenkant  uitkabbelden ,  waar  door  dan  de  kruinen, 
of  krooncn , naar  binnen  overvielen,  en  de  mcefte  breuken 
en  fcheuren  in  de  dyken  gemaakt  wierden.  Oojlcrgoo  nu,  te- 

gen 't  Noorden  aanleggende,  kreeg  deze  Vloedt  omtrent middernacht,  beftookt  van  den  Noordtwclten  windt,  na 
dat  ze  nauw  een  half  uur  te  vooren  uit  het  Zuidweften 

derwaarts  gekecrt  was,  hoewel  geenzins  zoo  Qerk  blazen- 
de dan  's daags  te  vooren,  en  daar  na;  zoo  dat  de  hoog- 
te en  zwaarte  van  't  water  veel  meer  tot  het  fcheuren,  en 

inkalvcn  der  dyken  heeft  toegebragt ,  dan  eigentlyk  de 

windt;  fchoon  heftig  genoeg  om 't  opgeltoven  water  te- 
fen  de  landtfchuttingen  aan  te  zetten.  Al  een  goet  getal 
nwoonders,ook  van  grof  enklein  Vee,is  indezen  Vloedt 

bellolpt  en  verdronken.  Dc  Steden  Harlingeit,  Dokknm,  en 

Stavore»  zyn  mede  in  grooten  noodt  geweert ;  d'eerüe  ook 
des  nachts,  en  omtrent  gelyktydig  met  d'inbreuke  van 
OüJIcrgoo;  doch  de  laatfte,  vlak  op  den  Zuidthoek  leggen- 

de, meert  des  voormiddags  daar  na,  wanneer  't  water 
daar  eerll  op  zyn  hoogüe  was.  Behalven  de  verdronken 
menfchen  en  beerten,  die  door  't  water  overylt  zyn,  is 'er 
ook  groote  fchade  aan  't  wechfpoelen  van  huizen  en  fchuu- 
rcn,  met  huisraadt  en  graanen,  gefchiedt:  gelyk  ook  aan 
't  v'interkoorn  en  zaadt  op  't  veldt  ,  dat  meeft  uit  den 
grondt  gedreven,  of  zoodanig  met  het  zoute  zeeflip  over 
dekt  geworden  is,  dat  het  niet  heeft  konnen  uitfchieten.  De 
meerte  vruchtboomen ,  die  ook  door  't  water  zyn  beloopen  , 
zyn  van  't  door-eetend  zout  geilorven ;  zoo  dat  de  jammer 
cn  fchade,  van  't  Friefche  Landtfchap  hier  door  geleden, 
vry  groot  is;  echter  noch  niet  in  vergelyking  van 't  na- 
buurig  GromytgerlaKdt en  Oofl  Frieslandt .^ii-x-xx  de  herftellin 
ge  meer  dan  byna  hoopeloos  is;  doch  laat  ons  dezen  arty- 
kel  volenden.  Het  eerde  en  oudlle  Kloofter  in  deze  Pro- 
vintie  is  dat  by  Dokkum  heeft  geüaan:  de  Utrcchtfche  Bif- 
fchop  72/Ar/r/V«/ maakt 'er  in  zyne  brieven,  omtrent  het  jaar 
830.  gewag  van.  In  'tjaar  1463  waren  de  Eetwaren  in Frieslandt  zeer  goede  koop;  men  kocht  het  lalt  rogge  voor 
9  Rynfche  guldens,  de  ton  boter  voor  3  diergelykc  gul- 

dens, enz.  TAQ  Schotanus. 
L  R  IS  O,  van  veele  der  oude  Schry veren  voor  Stam- 

vader der  Friezen  gehouden;  naar  wien  zoo  't  Landt,  als 
't  Volk  dien  naam  zoude  gekreegen  hebben  ,  cn  't  laatfte 
van  hem  derwaarts  gevoert  zyn:  maar  vermits 'er  geen  be 
wys  van  is,  word  het  meelt  voor  een  fabel  geacht ,  ten 
minden  dat 'er  veele  verdichtzels  onder  gemengt  zyn;ech 
ter,  om  te  weeten  wat 'er  de  Ouden  van  gefchreven  heb 
ben,  te  gelyk  ook  om  den  onkundigen  daar  in  te  vol- 

doen, zullen  wy,  zoo  kort  als  mogclyk,  voorflellen  wat 
'er  d' oude  boeken  van  berichten.  Trithemius  %e]it,  dat  der 
Francken  Koning  Clodio  zynen  zoon  Frifo  ftelde,  om  de 
Provintiën  naait  aan  de  Duitfchers  grenzende,  als  ook  aan 
de  Noordtzee.,  te  bellieren  ,  dat  ze  het  landt,  naar  zynen 
naam,  het  Frifoos  landt .,hy  verkortinge  Frieslandt  noemden. 
Maar  dat  hier  een  misfiag  is,  blykt  uit  Tacitus  en  Plinius; 
ook  dat  dffe  naam  van  Frifii  wel  vier  of  vyf  hondert  jaa- 
ren  eer  dan  der  Francken  regeeringe  in  Gallia  bekent  ge- 
weeft  is.  Zelf  kent  de  Franfihe  riittoryfchryver,^«?r^jy, 
dezen  Frifo  niet,  veel  min  eenen  zoon  van  Clodso  te  zyn. 
Van  eenen  anderen,  veel  ouder heeft  men  deze  ver- 

telling. Uit  het  geflacht  van  Sem.,  Noachs  zoon,  was  ge- 
fproten  een  zoon  Adel.,  Prins  van  Benedióia  Frefia  ,  by  de 
Indiaanen  genoemt  Falibothra  ,  by  de  Grieken  Phrafia;  hy 
had  dat  Prinsdom  of  Koningryk  van  zyne  Voorvaderen  ge- 
ërft:  maar  wierd 'er  door  eenen  Tyran //^ra««>»i?j  onrecht- 
vaerdig  van  berooft, en  met  zyne  drie  zoonen ,/r//è,óWo, 
en  BrunOy  uit  het  landt  gedreven.  Adel  begaf  zich  naar 
Athcenen;  zyn  zoon  Frifo  hoorde  daar  eenen  tydt  lang  de 
leflen  van  Plato  ;  begaf  zich  eerft  in  dienft  van  Koning 
P  hi  lippus ,  en  na  zyne  doodt,  in  dienft  van  zynen  zoon 
Alexander  den  Grooten\  had  den  roem  van  zonderlinge  dap- 
perheit:  zou  ter  Gemalinne  genomen  hebben  //1//0,  doch- 

ter van  AgathocleSy  die  zoon  was  van  Lyfimachus ,  vermaart 
onder  de  Vorltelyke  Helden  van  Alexander  Magnus.  Deze 
Frifo  won  by  HHlo  zeven  zoonen  en  eene  dochter :  deedt 
met  Alexander  eenen  togt  naar  /?/;e»;Quam  weêr  \n  Indien, 
en  droeg  zich  ongemeen  ridderlyk  in  de  oorlogen  ,  zoo 
dat  Alexander  hem  ten  Befchermheer  van  de  landen  aan  *t 
Ernodifihe  gebergte  ftelde.  Na  de  doodt  van  Alexander, 

toen  Sandrocottus  van  de  Macedoniers  afviel ,  d' Indiaanen  op- hitltc  ,  en  Macedonifche  bezettingen  wegdreef,  moft 
ook  Frifo  met  zyne  twee  broeders, fira«o, en  Saxo,  nevens 
veele  zyner  goede  vrienden,  van  daar  wyken.  Keerde  daar 
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op  weêr  Xi^Ht'Bettcd\BaFrefia\mxtiX  Agrammesvzx^oo$,\.  hem 't  Landt.   Toen  verliet  hy  met  de  zynen  Indien,  quam  na veelerleie  voorvallen  by  Ptolom.<:us  van  Egipten  :  van  daar 
by  Lyfimachus  in  Thracièn  ;  daar  hy  kcnniÜe  met  eenigc 
Duitfchers  hield  ,  en  vernam  uit  hen  dc  gelcgcntheit  van 
Duitfchlandt;  ruftte,  met  bewilliginge  van  zynen  Schoon- 

vader, eene  Scheepsvloot  toe;  voer  daar  mede  de  Middel- 
landtfche  zee  uit,  door  de  Straat  x^wHerbiks ,  in  denO<r?<j«», 
voorby  .$/>^?«/V»,  Vrankryk,  en  Engelandt,  het        in.  Daar 
tradt  hy  te  lande,  en  bouwde,  "ter  eerc  van  zynen  afgodt ÓV<JTO,  eene  Kerke:  lei  ookdegrondtveften  \ Stavoren ,  tot 
eene  Sterkte  tegen  de  Suêvcn,  toen  Inwoonders  van  Fries- 

landt.  Hy  deedt  ook  verfcheide  togten  tegens  hen,  en  de 
Sclaven;ioo  dat  hy  hen  het  Landt  deed  ruimen,  en  noem- 

de 't  geen  hy  verovert  hadde  ,  naar  zynen  naam  ,  Frifoos Landt,  cn  de  niewe  Inwoonders FnV^f».  Wanneer  zy  nu,  Suff 
na  dertig  jaaren  verloops,  zoo  vermeenigvuldigt  waren,  Pet, 
dat  Frieslandt  hen  niet  langer  voeden  kon  ,  wierden  Saxo  deo,. 
en  Bruno,  op  zekere  voorwaarden  ,  van  Frifo  met  eene  ̂ rij 
groote  heirkracht  uitgezonden:  zy  voeren  deElve  op, ver-  ̂ '"n 
meefterden  de  landen  aan  deiVefer,en  de  Natiën  daar  om-  ̂ ''^'< heene,die  zy  toen  Saxifehen  noemden ,  ftichtten  eene  Stadt 
die  ze  den  naam  van  Brunoos  wyk  (Brunswyk)  gaven :  Frifo  f'^'" 
nam  ondertulfchen  den  geheelen  zeekant  ,  tot  aan  Dene-  -^^ 

marken,  in;  en  verdeelde  het  landt  in  xcwtn  Zee-landen,'"'^'*'- onder  zyne  zeven  zoonen,  die  zy  wel  verzorgden  met  r"^" 

dammen  en  Huizen,  bouwden  daar  huizen,  en  maakten  p^'^'^' met  de  Standen  van  Duitfchlandt  een  eeuwig  verbondt ,  ■ 

waar  by  hun  de  bewaringe  der  Zeekuften,  tegen  de  Rovers,  pet'J' toevertrouwt  wierd.  Verder  maakten  zy  Wetten  enOrdon-  Ned:, 
nantiën ,  rechtten  Schooien  ter  Krygsoeffeninge  op ,  als  me-  Repu. 
de  om  goede Konften  te  leeren;  Frifo  zou  zelf  befchreven ,  pag.:-^, 
en  fchriftelyk  nagelaten  hebben  zyne  Verbonden  met  de  P.^u 
Duitfche  Vorften  aangegaan:  desgelyks,  hoe  verre  zich  het  '""«'j 
erf  van  yder  zyner  zoonen  ftrekken  zoude,  met  aanwyzin-  '^"'^ 
ge  wat  zy  te  doen  of  te  laaten  hadden,  om  in  goeden  vre-  M 
de  te  zitten,  nevens  meer  andere  dingen  ,  den  welftandt 
van  Frieslandt  betreffende,  Zynen  oudften  zoon  Adel,  ftel- 

de hy  tot  Erfgenaam  in  het  Prinsdom  van  Stavoren.  De 
andere  les,  If^itto,  Hetto,  Hayo ,  Schelto,  Gaulo,  en  Aefgo^ 
gaf  hy  yder  een  deel  der  gedachte  Zee-landen  van  Frieslandt, 
bepaalt  door  zekere  Stroomen  ,  die  vyf  in  getal  waren , 
tulfchen  het       en  de  Eider;  namelyk  de  Lauwers  ,  de 
Eerns,  de  IVefer ,  dejada,  en  de  Elve..  TulTchen  het 
en  de  Eerns  waren  drie  van  deze  Zce-landen  aan  de  Zuidt- 
zyde  zeer  Vv?el  bewoont; te  meer  omdat  het  Noorder-quar- 
tier  niet  wel  bewoonbaar  was,  wegens  de  ftille  wateren  , 
moerafTen,  en  gebrek  van  dyken,  die  hen  tegen  de  zee 
konden  bevryden.   Het  befte  gedeelte  van  dit  Geweft  was 
Stavoren,  de  Zevenwotden,  Steenwyk,  Tvjcnth ,  Drenth ,  een 
ftuk  van  Groningerlandt ,  Benthcm,  en  Oldenbnrg.  Voor  den  Stiffri 
tydt  szwKarel  den  Grooten  V{\eïd  ditQuartier  genaamt//oo^-  Petr. 
Frieslandt.    Voorts "zegtmen ,  dat  al  wat  Prins naliet, 
in  de  Friefche  taal,  met  Griekfche  letteren,  gefchreven  zou  ̂ ^J'" 

zyn  geweeft.    Men  ftelt  dat  hy  over  Fneslandi  68  (of  60)  ̂'"*h jaaren  geregeert  zou  hebben,  na  de  Scheppinge  3710.  of  •^"'^ 
voor  Cbriflus  geboorte  245-  (of  247  )  jaaren.   Dus  verre  't 
verhaal  van  Frifo;  de  lezer  diene  zich  hier  van  zoo  hy  wil, 

met  te  verwerpen,  of 'er  van  af,  of  aan  te  neemen  naar  zyn 
behaagen.Wy  zouden  meenen  dat  de  Friefen  en  Frieslandt  hun-  pdt 
nen  naam  van  deFirjfi,  eer  dan  van  deeien  Frifo,  beko-  j^eder 
men  konnen  hebben.    Zy  waren  eertydts  eene  Natie  der  Rejiub 
H^efler-Gotthen ,  op  't  Landtfchap  dat  nu  den  naain  van  fag.r., 
Fieringe  drza^^t;  zie  op  FIR^SI. 
FRIS9  DE  JONGE,  of  JUNIOR,  Zoon  van  Wt»fe,\ 

Grunus,  die  de  Stadt  Groningen  gebouwt  zou  hebben.    Hy  Fr.  K  • 
had  ter  Gemalinne  de  Dochter  van  C/^io, derden  Prins  van /"^«p- 
Frieslandt,  haar  naam  was  Frouïv,en  rechtte  hy  eene  niewe  'o.  i 
Colonie,  of  Volkplanting  der  Friefen  op.   Met  een  deel 
van  hen  trok  hy  over  't  Flie  ten  Weften  ,  en  quam  aan 
een  woeft  Eilandt,  daar  hy  zich  neerzette,  en  noemde  het  ̂'f*^ 
Nievj  Frieslandt ;  en  de  Inwoonders  die  hy  daar  plaatfte  ̂ "^'^^ 
Frifiabones.  Omtrent  een  myl  weegs  van  de  plaats  daar  nu 
Alkmaar  ftaat,  zou  hy  eene  Stadt  hebben  gebouwt ,  die  hy 
naar  zyne  Vrouwe  den  naam  van  Frouwgajl,  of  Frowgeijl^ 
zou  gegeeven  hebben ;  zie  FROUWGAST.    Dus  wierd 
hy  Koning  vun  IVeflfrieslandt :  maar  dit  is  alzoo  zeker  als 
de  hiftori  van  den  Ouden  Frifo:  evenwel  zeggen  zy'er 
noch  by ,  dat  hy  hondert  jaaren  voor  Chri/lus  geleeft  zou- 

de hebben. 
FRISO,  (JAN  WILLEM)  Prins  van  Oranje  en 

NafJ'au,  was  d'eenige  Zoon  van  Hendrik  Cafimier  ,  Prinfe 
van  Naffau,  Erfftadthouder  van  Frieslandt ,Sfxdtho\xdei  van 

Groningen,  d'' Omlanden ,  en  Drenthe,  enz.  en  Vrouwe yfw- lia,  PrinfefTe  van  Anhalt ,  enz.  is  geboren  te  Deffau, den  4 
van  Oogftmaandt  ,  1687.  Na  de  doodt  van  zynen  Heer 
Vader,  H.  L.  G.  verving  de  doorluchtigfte  Vorft  WIL- 
LIAM,  Koning  van  (?roo/-fir7«a«/É-«,  enz.  omtrent  het  beftiex 
zyner  opvoedinge,als  wylen  zyn  Vaders  plaatze.  Wakkere 
Verftanden  wierden 'er  gekoren,  om,  na  't  verloop  zyner 
kindtfe  jaaren,  hem  in  Taaien,  Wetenfchappcn,  en  ken- 
niüe  vau  oude  en  niewe  Gefchiedeniüen  dermaaten  te  on- 
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derwyïen,  dat  hy  bequaam  mogte  worden  tot  het  beklee- 
den  der  Hooge  Staatbedieniugen ,  waar  toe  hy  door  zyne 
VorÜelyke  geboorte,  en  het. daar  uit  gefproten  Erfrecht, 
zoude  opltygen.  Eerfl:  was  Franeker  ,  daar  na  Utrecht:  de 
Queekfchool  zyner  leeroetfeningen ,  voornamelyk  onder 
de  twee  wydberoemde  Oudheitskundigen  Georgius 

Grcevim,  die  den  Prinfe,  in  't  midden  dezer  lotfelyke  be- 
zigheit ,  door  de  doodt  ontviel;  en  l-V  ilhelmus  Coetier  ̂  
thans  noch  Hoogletraar  in  Frieslandts  Wyshcitsfchoole ; 

wiens  Tulliaanfche  tong  d'onüerfelyke  gedachtenifle  van 
den  doorluchtigften  Prinfe,  na 't  ongelukkig  lot  van  7yn 
levensend,  in  eene  voortretfelyke  Lykrede,  in  de  gedach- 1 
te  Pallasfchoole,  heeft  uitgebromt.  Niet  lange  voor  de  , 

doodt  zyns  grooten  Leermeefters  t" Utrecht,  wierd  zyne 
Hüügheit  ook  van  zynen  grootften  Befchermheer  ,  zynen 

tweeden  Vader,  Koning  WILLIAM,  door 't  gemeen 
fterflot,  berooft,  en  Prins  FRISO  daarop,  by  uiterRen 

wille  des  Konings,  tot  zynen  eenigen  en  algemeenen  Erf- 
genaam verklaart  ;fchoon  hy  nimmer  op  verre  na,  wegens 

aanfpraake  en  eifch  van  eenen  anderen  Voril  (des  Prinfen 

nabellaanden  in  den  bloede)  op  deze  goederen,  in  't  be- 
ïit  is  geraakt  ;  waar  uit  dan  ook  die  allerongelukkigüe 
tydt  en  Üonde  is  geboren  van  zyn  beklaaglyk  einde;  hier 
nader,  voor  't  fluiten  van  dit  verhaal,  te  melden.  Onder- 
wyle  nam  de  Prins,  na  d' aanvaarding  der  erttcnifle,  ook 
de  Tytelen  van  't  Huis  en  Prinsdom  van  Oranjen  aan ; 
fchüon  zich  de  Koning  van  Prwpn  dieswegen  een  gelyk 
recht  toeeigende,  daar,  gelyk  ook  over  andere  voornaame 
deelen  der  goederen,  hevige  gedingen  over  vielen,  thans 
noch  niet,  ( 1718)  door  uitfpraake  der  Rechteren,of  min- 
nelyk  verdrag,  bcflecht.  In  het  twintigfte  jaar  van  des 
Prinfen  ouderdom,  nam  hy  't  volle  bewint  aan  van  zyn 
Erfftadthouderfchap  ,  over  Staats-  en  Krygszaaken  ,  zoo 
binnen  als  buiten  'slandts;  gelyk  hy  dan  hier  toe  op  den 
22  van  Slagtmaandt,  1707.  van  de  Ed:  Mog:  Heeren  Staten 

van  Frieslandt,  te  Leeuwarden ,  zeer  heerlyk,en  op  't  aller- 
plegtigrte  wierd  ontfangen , onthaalt , en  beveiligt;  en  kort 

daar  na,  in 't volgende  jaar  i7o8.te6>(/«/'»^fK,doorde  beide Leden  van  Staat,  tot  Siadthouder  dier  Provintie  verklaart; 
zonder  dat  het  erfrecht  van  't  Stadthouderfchap  aldaar  den 
Prins,  zoo  luttel  als  wylen  zynen  Heer  Vader,  H.  L._  G. 
ooit  opgedraageii  is;  waar  door  dan  ook  de  jonge  Prins, 
eenige  mannelyke  Spruit  van  FRISO,  en  na  zyn  over- 
Jyden  geboren  ,  tot  nu  toe  aldaar  van  de  verkiezelyke 
Stadthouderlyke  rcgeeringe  blyft  uitgefloten ;  dat  echter, 

by  't  rypen  zyner  jaaren ,  en  dat  d' Oranjetelg  tot  eenen 
Boom  zal  opgefchoten  zyn  ,  ligtelyk  eenen  anderen 
keer  kon  neemen.  Prins  FRISO,  nu  diervoegen  tot 
Stadthouder  deezer  beide  Landifchappen  verklaart  ,  was 
vervolgens  bedacht,  om,  door  een  wettig  Huwelyk,  zyn 
Vorftelyk  geflachte  en  doorluchtigen  naam  voort  te  zet- 

ten;  waar  toe  hy  dan  verzocht,  en,  met  alle  tekenen  van 
hoogachtinge  voor  zynen  Voritelyken  Perlbon,  verkreeg, 

M  ARIA^LOUISE,  Prinfefle  van /^#>^-A'^#/ ,  doch- 
ter van  den  Landtgraave  en  de  Landtgravinne  van  dat  Vor- 

ftendom.  D' ondertrouw  gefchiedde  te  Kajfel ,  den  18 
April,  i7c8.  daar  de  Prins  toen  zyne  Bruidt  liet,  en  naar 

Brabandtin  't  leger  trok,  om,  voor  't  plegtig  voltrekken 
zyns  huwelyks,  den  aanftaauden  veldttogt  by  te  woonen. 
Hoe  dapper  hy  zich  ook  ,  kort  na  zyne  aankomlte  ,  met 
zyne  Krygsbenden  in  't  gevecht  van  Oudenaarde  droeg  ,  en 
hoeveel  hy  daar  tot  dieloffelyke  zege  toebragt,is  de  plaats 
hier  niet  om  naar  vereifch  uit  te  breiden ,  maar  zal  altydtin 

's  Landts  GefchiedenilTen  vereeuwigt  blyven.  Hier  op  kreeg 
den  Prins,  nevens  dien  grooten  Veldtheer  Prins  Eugentus 
•van  Savoijen,  het  opperbevel  over  die  allerzwaarfte  en  be- 

roemde belegeringe  der  (lerke  Stadt  RyJJ'el ,  en  het  byleg- gend  Ka/leel;  waar  in  hy  zyne  heldthaftigheit  ,  kloek  be- 
leit,  en  onbezweken  moedt  dermaaten  toonde,  dathy,na 
't  uitftaan  van  duizent  lyfs-  en  levensgevaaren  ,  eindelyk 
de  Stadt  en  Velling  zag  buigen  voor  de  wapenen  derBondt- 
genooten,  en  hy,  nevens  Prins  £;<^É';?/a; ,  als  Verwinners , 
over  beide  met  de  zege  praalde.  Na  dat  daar  op  verder 
Ge»?  was  herwonnen  ,  vertrok  Prins  FRISO  in  Louw- 

maan  dt ,  1709.  terwyl  d'overfelle  koude  alles  op 't  vin- 
nigfl:  aantaftte,naar  Leeuwarden ,  van  waar  hy  omtrent  het 

midden  van  Grasmaandt  naar  KaJJ'el  verreifde,  daar  zyn Huwelyk  den  27  dier  zelve  maandt,  met  groote  ftatie  en 
pracht,  voltrokken  wierd.  Door  de  geürenge  lange  kou- 

de van  dien  winter  ,  begon  de  Veldttogt  vry  fpade,  en 
vertrok  de  Prins  niet  voor  in  't  midden  van  Zomermaandt 

Tan  Ka[jel  naar  't  Leger; daar  hy,by  zyne  aankomfte,  flux 
werk  vondt  ,  en  St  Amand  nevens  Mortaigne  ,  als  twee 
hinderpoften  der  beraamde  belegeringe  van  Doornik  ,  door 
de  wapenen  uit  den  weeg  ruimde  In  deze  belegermg,  en 
die  van  het  allerllerkft  Kafteel  dier  Stadt,  gaf  FRISO 

■weder  geene  kleine  blyken  van  zynen  NalTauichen  inborft, 
fchoon  hy'er  niet  als  Opperhooft  het  gebiedt  over  hadde. 
Ka  de  bemagtiging  van  beide  ,  viel  die  merkwaardige  en 
bloedige  Veldtllag  voor  van  Malplaquet ,  of  Tanieres ,  daar 
*t  Frayifch  leger  achter  drie  zwaare  en  hooge  befchanlTingen 
begraaven  lag,  waar  tegen  de verboiide  Krygsmagt  op  het 
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vlakke  veldt ,  door  d' uitgegraave  griften  ,  moft  indringen- Prins  FRISO  had  het  bevel  over 't  Voetvolk  van  den 
Staat,  aan  den  (linker  vleugel  van  't  vereenigt  leger;  die, 
volgens  't  beraamt  beftek  in  den  krygsraadt,  om  overal  te 
gelyk  het  gevecht  aan  te  vangen,  op  den  Vyandt  met  alle 
dapperhcit  los  ging;  en  tartte  hem  aan  daar  hy  't  fterkfte 
was,  niet  alleen  met  de  drie  gemelde  verfchanffingen  voor 
zich,  maar  daar  de  genaakwegen  ook  waren  verhouwen 
met  afgekapte  en  dooreengevlochte  boomen,  die  ondoor- 
komelyk  fcheenen.    Met  30  Batailjons  moft  hy  hier  80 
Batailjons  der  Fr anfchen ,ond&r[\t\int  van  's Konings  Huis, 
en  tot  de  keel  toe  befchanil,  befpringen;  tefwyl  hy  bloot 
llont  voor  't  vuur  en  gefchut  der  vyanden,  dat  geenen 
kleinen  oogfl  van  heldenlyken,  by  en  rontom  den  Prins, 
maaide.    De  twee  voorfte  befchanffingen  brak  hy  echter 
kloekmoedig  door,  doch  kon  de  derde, by  gebrek  van  ge- 
noegzaame  manfchap,  en  't  geduurig  Horten  der  vyanden op  hem  met  verfch  volk,  niet  veroveren,  dan  nadat  de 
flinker  vleugel,  en  middelhoede  ólci Franfchen den  an- 

deren kant,  overweldigt  waren;  wanneer  hy  telfens  in 
d'overwonne  legerplaatze  drong,  en  de  welverdiende lauweren  op  den  grondt  der  vyanden  plukte.    Hier  op 

kreeg  de  Prins  't  Oppergebiedt  over  't  beleg  van  Bergen^ 
waar  mede  hy  zoo  üerk  voort-ylde,  dat  hy  binnen  een 
maandt,  na 't  openen  der  loopgraaven,  meefter  van  die fterke  Stadt  en  Veiling  wierd.    In  het  volgende  jaar  1710. 
kreeg  Prins  FRISO,  nevens  zyn  Oom  den  Prins  van 
Anhah,  weder  't  opperbeftier  over  de  belegeringe  der  fter- 

ke Stadt  Donay,  en  het  Fort  de  Scarpe;  die  beide  binnen  6 
weeken  ,  na  't  openen  der  loopgraven  ,  voor  de  beleg- 

gers moften  zwigten.  St.  Venant  viel  ook  dat  jaar  noch  ter 
veroveringe  voor  den  Prins, als  Opperhoofdt  van  't  beleg, 
binnen  13  dagen  na  't  openen  der  loopgraven.    Dus  heb- 

ben wy  de  voornaamfte  gevallen  en  heldendaaden  van  de- 
zen doorluchtigen  Prinfe, hoewel  flechts  gedoodtverft,  of 

als  in  eene  ruuwe  fchetze  (naar  vereifch  van  't  beftek  de- 
zes werks)  vertoont,  dies  moeten  wy  nu  noch,  met  wei- 
nige woorden ,  den  beklaaglyken ,  en  droevigen  uitgang  zyns 

levens  voor't  Gemeenebefte  aantekenen, De  Prins,  op  't  Üerk 
aanhouden  des  Konings  van  PruiJJen  (in  Zomermaandt, 

1711.  in  den  Haage  gekomen)  van  d' Algemeene  Staten  tot driewerf  toe  uit  het  leger  ontboden  ,   neemt  eindelyk  , 
hoewel  zeer  tegens  zyn  zin  en  gcnegentheit,  de  reize  aan, 
om  den  Staten  zyne  gehoorzaamheit ,  en  bereidwilligheit 
tot  een  redelyk  verdrag,  met  den  hooggedachten  Koning, 
te  toonen.  Den  11  van  Hooimaandt,  des  gemelden  jaars, 
trok  de  Prins  ,  met  klein  gevolg  verzelt,  uit  het  leger; 

fliep  des  nachts  te  RyJJ'el,  en  quam  den  14  aan  den  Moer- 
dyk,  daar  hy  den  ftroom  van  den  Biesbofch  moft  overvaa- 
reii  ;  hier  ftapte  hy  met  zyn  meefte  gevolg  in  een  roei- 
fchuit,  doch  liet  zich  op  't  water,  wegens  den  opkomen- 

den regen  en  ftormwiadt,  aan  de  Pont,  daar  zyn  Opper- 
ftalmeefter  de  Heer  Hilken  in  was,  aanzetten,  om  zich  te 
veiliger  in  zyne  uitgefpannekoetze,  tegens  den  windt  en  re- 

gen, te  konnen  befchermen.  Maar  dichte  by't  landt ,  en  met 
dat  de  Schippers  het  naar  't  klein  haventje  van  het  Strycnfe 
Sas ,zAn  d'andere  zyde,  (dat  door  hunne  onkunde  niet  wel 
beftevent  was )  willen  wenden ,  werpt  een  bulderende  dwar- 

relwind! het  vaartuig  over  zy.  De  Prins  ftort,met  alle  die 
by  hem  waren,  in  den  ftroom,  en  zich  een  tydt  lang  aan 

een  touw  vaft  gehouden  hebbende,  komt 'er  een  geweldi- 
ge golf,  die 'er  hem  afrukt,  en  naar  den  grondt  dryft,waar 

over  hy  uitriep:  Heer,  ontferm  U  over  my ,  vjy  vergaan!  daar 
na  zagmen  hem  niet  meer.    Dus  (tekent  zyne  Levensbe- 
fchryver  aan) bleef  deze  Prins, die  zoo  menigmaal  vuur  en 
vlam  doorgeftaan  had ,  in 't  water,  in  zynen  levensbloei 
en  lentetydt  ,'en  noch  geen  volle  24  jaaren  bereikt  hebben- 

de.   Hy  liet  na  zyne  bedroefde  en  hooggeliefde  Gemalin- 
ne,  hoog  zwanger  gaande ,  die,  onaangezien  deze  aller- 
fmartelykfte  doodt  van  haaren  doorluchtigen  Gemaal ,  om- 

trent 6  weeken  daar  na,  dat  is,  den  i  van  Herfftmaandt 
171 1.  eenen  fchoonen  volfchapen  Prins  baarde;  die  reeds, 
in  zyne  tedere  jeugt,  groote  blyken  geeft  van  een  fchran- 
der  vernuft,  gezont  oordeel,  en  eene  lotfelyke  niewsgfe- 
righeit,  om  alles  dat  hem  voorkomt  in  den  grondt  te  on- 

derzoeken ;  dat  veel  aan  d' uitbreidinge  zyner  kenniüe, 
met  het  ryzen  der  jaaren,  belooft.  Voorts  heeft  deze  jon- 

ge Spruit  een  gezont  fris  lichaam,  en  is  heel  zachtzinnig, 
hoe  fchrander  ook,  van  aart;  zoo  dat  Hy,  in  zyne  kindt- 
fche  jaaren,  den  wandel  op  't  fpoor  zyns  Vaders,  en  zy- 

ner doorluchtigfte  Voorouderen  reeds  fchynt  te  beloo- 
ven ;  waar  toe  de  Hemel  zynen  zegen  geeve !  Naar  wylen 
den  Koning  van  Engclandt ,  en  zynen  Heer  Grootvader 
den  Landtgrave  van  Heffen- KaJ] el;  ook  wylen  zynen  Heer 
Grootvader  den  Erfftadthouder  van  Frieslandt,  enz.  en  zy- 

nen Heer  Vader,  is  hy  Willem  Karel  Hendrik 
Fr  ISO  genaamt.  Hy  heeft  noch  eene  eenige  Zuller , ge- 

boren den  2  Oftober,  1710.  en  gcnaamt  Anna  Char- 
LOTTE  ^milia;  welke  PrinfeÜe  ook  zoo  begaaft , 
fneedig  van  oordeel,  en  zedig  in  gelaat  en  gedrag  is,  dat 
men  alle  heil  van  haar  voor  't  Gemeenebefte  en  de  Ker- 

ke ,  naar  haar  vermogen ,  hebbe  te  wachten. '  ^    '  FRO- 
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541   FRO  FRU  FUG  FUL  FUM  FUR 
FRONEKERA,  is  een  Kerk  aan  den  üoftkant  van 

don  Rbv»,  met  dtie  Kapellen  die  daar  van  afhangen,  vol- 
gens den  brief  van  ruilinge  van  het  jaar  loSf.  Het  blykt 

dat  decie  benaming  t' zamengelkit  is  uit  twee  Dmtjche 
woorden,  nanientlyk  Frö»  en  Akker  ̂   dat  is,  in  Akker  Godts 

of  des  lleeren.  Van  deze  Kapellen  is  de  Noordelyke  al- 
leen overie;  een  uur  gaans  ten  oolten  van  iTtipDltCljt. 

F  R  O  UW  G  A  S  T ,  of  FRü  U  WGE IST ,  eene  Stadt 

gevvcefl  daar  nu  Atkr^iaar  ftaat,  ïou  gebouwt  2yn  van  Frifo 
den  Jongen,  1 20  jaaren  voor  C/;r///«j  geboorte ;  wierd 
inct'cr  tydt  eene  ryke  en  v.ecr  grootc  Stadt ;  iie  F  R 1 S  ü 
DE  J  ü  N  ü  E.  De  Romeinen  noemden  2e  Ferona :  Hoe  nu 
yerofta  verwoelt  wierd  ;  en  Alkmaar  i\chi<:  by  de  puinhoopen 

gebouwt,  enz.  7. ie  op  ALKMAAR  en  VÈRONA. 
In  alle  lYiefihe  fchriften  vinden  wy  Frouiugaft  met  een  F: 
maar  de  Hollanders  fpellen  het  met  een  V.  VROUW- 
GAST,  VROUWEGEEST. 

F  R  U  G  E  R  S  A.  Daar  is  een  plaats  aan  den  Weftkant 
van  den  Rbsn,,  dicht  by  Zwieien  {Stteia)  die  Diderik  de  K 

in  zynen  Giftbrief  van 'het  jaar  1083.  noemt  Frugcrj'a.  Me- lis Stoke  wocmKXt  Vragers  ̂   by  beide  heeft  2e  den  toenaam 
van  Graaf.  In  deze  plaatze  heeft  Graaf  Diderik  de  III.  aan 
de  Kerke  Egmor.dt  gefchonken  een  Landtgoedt,  met 
eene  rente  van  XVI.  oneen;  gelyk  de  Rymkronyk  zegt; 

<Dn3cn  ̂ .  'H'lbicdjt/ 
%\\  fin  3D?PtgcriJ  ui  bccecljt 
^tfiim  oneen  penningen/  enz. 

Beide  de  fpreekwyzen  toonen  genoeg  dat  dit  een  foort 
van  eene  gemeene  benaming  is  ,  gelyk  daar  zyn  Hanbt/ 

ïjage/  JjlSoec/  l?oeh/  ïDeutljen.  Doch  wat  het  op  zich zclven  beteekent ,  kan  men  ligtelyk  afneemen  uit  het  woordt 

;^ry;^frj,  het  geen  naar  vryheit  of  ontheffing  zweemt :  name- 
lyk  ,  ejaafljiMjeit^  ©jyöom/  3D?pe  25an  /  of  diergeiyk. 
Wat  landerijen  nu  iitPrytgers omtrent 2tü;e;e« , eigentlyk 

toegekomen  hebben ,  zullen  zekerlyk  weeten  de  Hoog-aan- 
zienlyke  Heeren  Rekenmeeders  dev Dorfiainen  van  Hollandt. 

Idem         FUGENHOUTE.    Dus  wordt  in  zekeren  Gift- 
^Itin^    brief  van  Anfridi{s,B\ffchop  van  Utrecht^y^n  den  jare  1006. 
fol.  65.   gcnaamt  een  Bofch  in  het  landtfchap  Drenthe  ;  milTchien 

al  overlang  met  den  naam  en  al  uitgerooit. 
FULNAHO,  nu  wordt  het  FoUenhoven  genoemt, 

vpeleer  Follenhoe,  een  Steedtje  in  OveryJJel.,  aan  de  Zuider- 
zee; zie  VOLLENHOVEN. 

Idem         F  U  L  N  A  H  O  A.  Dit  noemt  Keizer  Otto  de  Groote ,  in 
.dlting    zynen  Giftbrief  van  den  jaare  943.  een  Bofch,  waar  op  hy 
ibid.      het  Bofchrecht,  of  Houtvefterfchap  vergunt  aan  Balderich, 

Bilfchop  van  Utrecht.,  zoo  wel  als  op  de  boflchen  van  het 
IVundtgerecht ,  of  IVoudt landt.  In  eene  ruime  beteekenis  be- 
grypt  het  een  gedeelte  van  leggende  tulFchen 
de  vveflelyke  grenzen  van  Drenthe  en  het  VUemecr.,  van  de 
Vecht  af  tot  aan  de  rivier  de  Linde  :  Van  welke  gifte  de 
zeer  gt\tftïé.QBjichelius  vryfchrander  gift,  dat  de  beveiliging 
in  den  jaare  1042.  van  Keizer  Hendrik  den  III.  onder  den 
naam  van  Uml?alaha,  a\düs  bedorven  uit  het  woordt  FUL- 
NAHOA,  gedaan  is  aan  Bernoldus.,  den  Herder  der  Kerke 
van  Utrecht.  Ook  wordt  deze  Landtftreek  in  dien  zelfden 
brief  de  naam  gegeeven  van  AgridiocenJïs;mhïch\en  gehaalt 
zynde  van  de  landen  (al?  Agris)  die  van  de  zee,  of  het  ̂ //V- 
jMi-cr  aangefpoelt  waren ,  die  den  ZirtW/^e^r  ,  oï Souverein 
gcrckent  worden  toe  te  koomcn:  en  die,  by  gevolg,  tot 
het  Stift  (Diocce/is)  behoorden,  en  de  opkomften  aan  het 
zelve  moften  opbrengen.  Het  Perkamenteboek  van  Ut- 

recht,Beka,  en  anderen, noemen  het  voornaamfte  Steedtje 

van  dit  Graaffchap,  of  Droftampt,  ̂ ^«//^«/^o ;  en  met  dien 
zelfden  naam  dat  geheele  gedeelte  van  het  Stift  Overyffel. 
Hier  ter  plaatze  heeft  BifTchop  Godefroy  y  omtrent  het  jaar 
115-6.  een  zeer  vafte  Sterkte  gebouwt  tegens  de  Friezen, 
en  daar  ook  een  Munt  aangeftelt.  Hedendaags  wordt  het 
gcmctnlyk  Fttllenho'Oe ,  oï  Follenhove ,  genoemt,  leggende 
twee  gemeene  Duitfche  mylen  min  een  vierde  van  Kam- 

pen, en  drie  diergelyke  min  een  vierde  van  Zwol. 
'Idem  FUMERGHARA  is  de  naam  van  een  plaats ,  waar 
ibid.  van  Biflchop  Alfricus,  of  Alfridus,  in  den  jaare  838.  de  in- 

komften  toegeftaan  heeft  aan  den  GïVit  Rutgerus ,  tot  ver- 
geldinge  van  eenige  goederen,  aan  de  Kerke  van  Utrecht 
gefchonken.  Het  is  nu  ter  tydt  een  Dorp,  behoudende 
het  achterfte  gedeelte  van  den  ouden  naa:m  HAREN 
(HARA)  leggende  een  gemeene  Duitfche  myl  en  een 
vierde  Zuidooïiwaarts  van  Utrecht. 
FURMERIUS  (BERNARDUS  GERBRANDUS) 

een  Fries;  van  geboorte  een  Leeuwerder :  der  Beide  Rech- 
ten Doctor ,  en  ,  na  óV^j7''''-'^^-f-P'^^'"'iVerhaalfchry  ver  der  Sta- 
ten van  Frieslandt:  bloeijende  ontrent  voor  en  na  het  jaar 

i6co.  Van  hem  zyn  in  het  Latyn  befchreven  negen  Frie- 
yï/&^  Jaarboeken  ;  zynde  drie  (L^^r;  tres  Annaimm  Phrifico- 
rum  )  eerft  uitgegecven.  In  het  eerfte  boek  handelt  hy  van 
de  Vorften:  in  het  tweede  van  de  Hertogen;  in  het  derde 
van  de  Koningen  dcx  Friezen.  Het  wcrK  \s  IQ  Franeker  in 
het  jaar  1609  gedrukt.  Na  zyne  doodt  zyn  de  drie  naafte 
uitgekomen,  1Ó12.  vervolgende  den  draad  van  't  verhaal , 
van  den  tydt  van  Karei  den  Grooten  af,  tot  het  einde  van 
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Karei  den  Dikken  toe.  En  noch  de  drie  laatfte  boeken  in  het 
jaar  1617.  daar  in  bellillende  de  gefchillen  tuffchen  de//o/- 
landers  cn  Friezen,  van  dien  tydt  van  Karei  de»  Dikke».  Al- 
zoo  oploflendc  de  bevattingen  die  Janus  Dotija  ,  Heer  van 
Noortwyk  ,  heeft  gedrecven  in  zyn  Batavia  Hollandi.eque 
Annalcs. 

Zoo  dat  Ftirrnerius zync  Jaarboeken ,  een  kort  en  be- 
knopt verhaal  der  oude  FnejUoe  gefchiedeniflen  heeft  be- 

grccpcn,in  een  zeer  bondig  vervolg  van  zaaken , behelzen- 
de de  oude  daaden  en  verrichtingen  der  zelve  ;  recht  van 

de  eerfte  tyden  af,  in  eenen  aaneen  gefchakclden  loop,ge- 
duurig  afgeleidt.  Alles  uit  zoodanige  beginflelen  en  grondt 
van  zaaken,  die  uit  het  eigen  wezen  der  inlandtfche  ge- 
Ichicdeniflen  zyn  afgehaalt.  Allereerft  door  Siiffridus  Fe- 
tri ,  een  man  van  bondige  en  geachte  geleertheit,  in  haren 
rechten  grondt  eigentlyk  aangemerkt.  (De  Antijuitate  zsf 
Origine  Frifiorum  in  8.  Culon:  15-90.  inPrafat.)  En  aldus  van 
Furmerius  ,  met  veel  geleertheit,  beknoptelyk  uitgevoert. 
De  pooginge  die  Ubho  Emmius,  om  zyn  groote  geleertheit 
zeer  vermaart,  byfter  fterk  gedreeven  heeft ,  om  hen  den 
voet  dwars  te  zetten:  (in  verfcheidene  voorreedens  van 
zyn  Keriim  Frificar.  Hifiur.cn  in  twiftfchriften  )  zulks  moet 
maar  aangemerkt  worden  uit  eenen  bitteren  haat  voort- 
fekomen  tezyn  :  dienhy  hadde  opgevat  tegens  het  ampt  van 

r/Vyi-Zje  Verhaalfchryvers,  dat  zy  vervolgens  bekleedden. 
En  daar  uit  komt  het ,  dat  hy  onze  Friefche  V  erhaalen ,  in  hun- 

ne beginflelen,  eenen  groote  krak  heeft  zoeken  te  geeven. 
Het  welke  Suffridus  en  Furmerius  ,  in  eene  breede  Verant- 
woordinge  ,  krachtig  hebben  tegengeftaan  en  verholpen. 
(in  Apologia  pro  A»t.  ̂   Orig.  Frijior.  in  4.  1603  )  en  Furmc 
rius  noch  nader  (in  zyn  Hyper  Afpifies  Apulogij:  1604.)  Em- 

mius echter,  op  het  gemeene  vooroordeel  daar  de  Geleer- 
den, op  den  grondt  der  bekende  Verhaalen  der  Ouden,  aan 

vaft  zyn  ,  meeft  aanhang  krygende;  is  het  niet  meer  te 
verwonderen  ,  dat  zich  niemant  heeft  bemoeit  om  de 
Friefche  verhaalen ,  daar  tegen ,  te  verdedigen :  fchoon  het 
behoorde  gezien  te  worden;  dat,  indien  die  oude  Friefche 
dingen  eenigzins  moften  gewraakt  worden  ,  ook  nood- 
zaa^elyk  alle  beginflelen  der  Aalouden  wel  duidelyk  mof- 

ten aan  het  waggelen  raaken  :  alzoo  die  op  geenen  an- 
deren grondt  beftaan,  dan  dien  zy  in  de  Friefche  laaken. 

En  alzoo  kon  de  vader  der  aaloude  gefchiedeniffeu,  Hero- 
doot,  van  geenen  H.  Stephanus  meer  befchermt  worden; 
noch  Livius  in  de  Oudroomfche  eenigzins  beftaan  ,  noch 
zoo  grooten  geloove  behouden:  en  voorts  alles  in  duigen 
vallen.  Zoo  dat,  wie  den  tydt  neemen  konde,  of  mogte, 
om  zyn  pcnne  daar  eens  op  te  fcherpen  ,  en  zyne  handen 
daar  aan  te  flaan  ,  de  bcwyzen  zoo  fterk  voor  handen 
zyn  ,  dat  Emmius  noch  zyne  voorftanders  de  zelve  niet 
ligt  zouden  verkrachten :  zonder  hunne  eige  ingewanden 
alzoo  te  fcheuren,  dat  zyne  eigen  verhaalen  maar  verflen- 
terde  lappen  en  leuren  zouden  moeten  worden  ;  als  de 
fraaijigheit  der  optooijinge  daar  eens  af  geligt  wierde.  Maar 
het  zyn  de  vooroordeelen  die  de  Geleerden  tot  noch  toe 
daar  van  af  houden ;  en  niemant,  derhalven,  daar  op  be- 
dagt  is  om  deze  bewyzen  by  te  brengen  ,en  met  kracht  uit  te 
haaien.  Dat  Chrifiianns  Schotanus,  om  zyn  veelvuldige  ge- 

leertheit, alom  wereltkundig,  al  mede  het  fpoor  van  Em- 
mius inflaat,  zulks  is  op  geene  verdere  aanmerkinge, noch 

dieper  inzicht,  dan  den  voorgang  van  £»7»7/»/,  en  de  geruft- 
heit  op  het  gemeen  gevoelen  en  vooroordeel.  Dat  Adr. 
Pars  (in  zyne  Naamrolle)  deze  Furmerius  vntx.  verachtely- 
ker  naam  van  Fumcrius  opftelt,  (op  het  72  bl.)  en  elders 

meermaalen:  (75-  en  81)  zulks  is  eerft  uit  de  haatelyke 
vindinge  van  Emmius;  en  voorts  uit  verachtelyk,  of  gewis 
van  ongetrouw  uitfchryven,  uit  fchriften,  die  wel  duide- 

lyk FURMERIUS  hebben:  gelyk  die  eerlyke  man  zyn 
eigen  naam  zoo  fchreef,  als  boven.  Pars,  die  de  naam 
aldus  met  een  letter  vermindert ,  zou  ten  minften  niet 
geerne  zien,  dat  men  den  naam  van  zyn  boek,  in  het  mid- 

den, met  een  G  vermeerderde. 
De  befchuldigingen nu, zyner gemelde Tegenftreeveren,  Vtnfem. 

koomen  hier  op  uit  :  dat  Furmerius  veele  Fabulen  voor  Kro>tyk 
waarheit  heeft  willen  veilen  en  verkoopen  ;  en  onzekere  "^'an  Fr: 
giffingen  als  voor  vaftigheit  ftellen  ;  en  dat,  of  fchoon  Schotan. 
zyne  Beftryders  hem  wat  hard  handelen,  men  echter  niet 

kan  ontkennen,  dat  hy  veele  verdichtzels  wat  te  greetig  ̂""'^'''^ aangenomen,  en  als  zekerheden  voorgefteIt,ja  verdeedigt 

heeft.   Waar  op  dit  befluit  valt :  dat  hy  wat  te  Hgt  geloof  ̂ "l^^' 
heeft  geflagen  aan  de  berechten  der  Oudheit,  zonder  de 
deugdelykheit  der  Schry  veren  te  kennen  ,  die 'er  hunne  ̂ crha- 
fchriftcn  meê  vervult  hebben  ;  een  gebrek  by  veele,  an- 
derzins  wakkere  luiden,  vry  gemeen,  doch  echter  wraak-  schryv. 
baar;  naardien  men  weet  in  welk  eene  diepe  onweetenheit  pag.  71, 
zommige  eeuwen,  omtrent  rechtfchape  wetenfchappen ,  8r. 

zyn  bedolven  geweeft  ,  en  dat  'er  byna  niet  anders  dan  A.Mon- 
plompe  verdichtzelen,  die  hunne  verwyzinge  op  't  voor-  tanusin 
hoofdt  draagen,  zonder  oordeel  enfchaamte,  uit  de  pen-  ~y» 
nen  der  onweetenden  zyn  gevloeit.  In  zulke  verlichte  ty-  AmfltlU 
den  nu  als  d'onze,  zich  door  een  onvaft  verhaal  te  laaten 
blinthokken,  is  voor  fchrandere  vernuften  ,  verheldert  in 
't  gezichte,  niet  wel  te  dulden  i  en  uit  dien  hoofde  is  het 

ver- 
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vermoedelyk  (behalven  d' opgevatte  eenzydigheit,  boven 
gemeldt)  dat  d' aangewezene  üchryvers  zoo  tegen  dcezcn 
Friefchen  Frumeriits  lyn  los  geborften  :  want  wat  anders  is 

't  eene  zaak  voor  te  draagen,  gelyk  men  die  van  d'Ouden 
befclireven  vindt;  dewyl  fomtyts  aan  haare  kennille  kan 

gelegen  zyn  :  wat  anders  die  te  willen,  zonder  genoeg- zaam bewys,  voor  waarheit  aanneemen,  en  zelf,  tegens 
alle  waarfchynlykheit,  beweeren  en  (taande  houden. 
FURS.  Zekere  brief  van  verruiiinge,  van  het  jaar 

loSj-.  noemt  het  een  Warande,  oi 'B)o£ch{^alum)  paaien- de aan  die  van  Tremhten^  en  te  gelyk  met  het  zelve  aan- 
fchietende  tegens  de  Moeren  of  Veenen,dic  zich  uitftrek- 
ken  tot  aan  Everejldorpe.  Nu  is  FURS,  of  F  U  R  S  T , 
niet  anders  te  zeggen  als  een  Forceft^  Bofch,  of  Warande. 
Het  behoudt  hedendaags  den  naam  van  Bofch  ,  tuffchen 
Mydrecht  en  Woerden^  in  een  ftreek  van  veertig  Hoeven, 
FYN  AART,  een  Zutd-Hollandtfch  Dot"^  in  de  Lan- 

geftraat;  zie  op  FIN  AART. 
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GAARNEWER
T,  een  Dorp  in  de

  Gro-^l»- 
gcr  Ommelanden ;  zie  op  G  A  R  N  E  W  E  R  T. 
GAASBEECK,  een  voornaam  Geflacht 

in  deeze  Nederlanden  geweeft.  Eenige  uit  dat 
gcflachte  hebben  zeer  aanzienlyke  Ampten  be- 

kleedt ;  als  het  Zegelbewaarderfchap  van  Dordrecht ,  het 
Stadthouderfchap  over  Hollandt:  als  ook  groote  en  hooge 

Heerlykheden  bezeeten  ;  na.mf:\'^\  Gaasbeek  Stryen.,  Put- 
ten., U^yk  te  Duurftede  Abkoude enz.  en  zommige  on- 

der hen  ook ,  gedurende  de  Hoekfche  en  Cabeljauwfche  Fac- 
tiën, groote  onruften  in  deze  landen  gemaakt,  't  Verhaal 

van  allen  zou  hier  te  wydloopig  vallen  ;  ook  worden  hun- 

ne bedryven  onder  d''Uirechtfe  Billchoppen ,  en  Graven  van Hollandt  hier  en  daar  ingevoegt.  Een  onder  hen  ,  groot 
Zegelbewaarder  van  Dordrecht toonde  zich  zeer  ondank- 

baar tegen  Bilfchop  Freder'ik  van  Blankcnheim  ,  die  hem  de Heerlykheit  van  Abkoude.,  in  weerwil  van  Breederode,  toe- 
gewezen hadt:  want  hy  fpande  tegens  hem  aan, met  Her- 

WgReynoudvan  Gelder,  onaangezien  hy  den  Biffchop  pleg- 
telyk  gezwooren  hadde,  nooit  de  wapenen  tegens  die  van 
Utrecht  op  te  neemen.  Hy  reclitte  boven  dat  groote  ver- 
woeftingen  in  het  Sticht  aan:  flelde  zich  met  deCab^ljauw- 
fchen  tegens  Vrouwe  Jacoba,  Gravinne  van  Hollandt.,  enz. 
zie  't  volgende. 
GAASBEECK  (JAKOB  VAN). Heer  yanGaas- 

beek.  Putten,  Stryen,  IVyk  te  Duurfiede ,  Abkoude,  enz.  Hy 
heeft  zichverfcheide  maaien  tegen  denBiflchop  y-xxvUtrccht 
opgemaakt  :  maar  moft  evenwel  eindelyk  aan  hem  Wyk 
en  Abkoude  afftaan.  Hy  was  een  zeer  onruftig  en  te  gelyk 
korzelig  m.enfch  :  welk  laatüe  gebrek  hem  de  doodt  van 
zynen  eigenen  eenigenZoon  veroorzaakte: beide  te  paerdt 
ïittende,  en  Jakob,  nu  al  vry  oudt,  zich  inbeeldende  dat 
gemelde  zyn  Zoon  niet  aardig  genoeg  naar  de  kunfl:  reedt, 
wierd  daar  over  zoo  grimmig,  dat  hy  met  zyne  fpitsroede 
naar  hem  floeg  ,  en  ongevallig  het  llaap  zyns  hoofts 
zoodanig  trof,  ciat  hy  den  geeft  gaf.  Dus  ftorf  hy  zonder 

wettigen  Lyfserfgenaam  in  't  jaar  I4J'9.  of  1460.  hoewel 
verfcheide  natuurlyke  kinderen  nalatende.  Eenigen ,  't  zy 
uit  misverftandt  ,  of  pluimltrykcrije  ,  noemen  hem  Prins 

van  Gaasbeek.  Ter  dier  tydt  gingk'er  van  hem  een  gemee- 
nen  roep,  of  verdichtzel ,  dat  hy  van  zekeren  Toveraar 
eenen  gemeenzaamen  geeft  gekocht  zoude  hebben, dien  hy 

in  een  doosjen  by  zich  droeg;  eene  verziering  naar  't  ge- loof van  die  tyden. 
GAASFAERN,  GAASPEREN,  GASPARN,enz. 

Het  is  een  Stecdtjen  geweeft  dicht  yyanen,  den  Heer 
van  Arckel  toebehoorende :  doch  toen  hy  door  hoogmoedt 
de  Hollanders  gctergt  hadde,  haalde  hy  zich  den  oorlog  op 
den  hals,  en  deze  plaatze  wierd  door  den  Grave  van  Hol- 

landt belegert, ook,  neftens  de  daar  bygelegene  Kafteelen  , 
Hagejlein  en  Everjlein ,  verovert,  verbrandt,  en  tot  den 

grondt  toe, in  't  jaar  1405-.  vernielt; daar  hem  Biffchop /re- 
derik  van  Blankenheim  met  alle  magt  in  ter  hulpe  gekomen 
was. 

GA  AST,  een  der  zeven  Dorpen  van  de  Friefche  Grie- 
tenije  IVonferadeel ,  in  het  Quartier  IVeflergoo. 
GAASTERLANDT,  eene  Friefche  Grietenij  e  in 

het  Quartier  der  Zevenvjolden ;  maar  zy  heeft  voor-  en  in 
den  tydt,  dat  de  Hertogen  van  Saxen  daar  't  gebiedt  had- 

den, onder  het  quanler M'^ejlergoo  gchoort:  ook, naar  vee- 
Ier  gevoelen,  met  de  Noordtwolden en  Hemelumer-Oldevaart , 
maar  eene  Grietenije  gemaakt.  Onder  Gaajlerlandt  behoo- 
ren  zeven  Dorpen,  namelyk  IVyckcl,  Sondel,  Niemardum, 
Oldemardum ,  Mirns  en  Bakhuizen ,  Harig ,  en  Ruygehuizen. 
Het  is  een  landt  van  middelmatige  vruchtbaarheit;  inzon- 
derheit  naar  het  Zuidooften ,  daar  het  over  den  ftroom  van 
Takozyl  legt.  Deze  Grietenije  heeft  in  het  Zuiden  en  Wef- 
ten  de  Zee;  in 't  Noorden  Hemelumer-Oldevaart ,  en  een 
gedeelte  van  IFimbntzeradeel ;  ia  't  Ooften  de  Grietenije 
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Donjewarftal ,  en  de  Stadt  Shoten  ,  loopt  uit  het  Wellen 
voorby  \Mirnzer  klif,  tot  het  einde  van  den  dyk,  zich  dan 
weer  draijende  naar  Z?^/7ja/^;f»,  langs  de  Flui£èn,  enden 
waterkant  tot  aan  Hanch,  in  welk  dorp  deStinfcn  Minne-  Idem 
ma  enTietcrna  leggen, of  ecrtydts  lagen.  Onder  deze  Grie-  JVififm. 
tenije  hoort  het  fchoone  vlek  B^//',  eene  zeer  fierlykc  en  nee-  >^><i' 
ringry  ke  plaats ,  daar  digtebyjaarlyks  eene  voornaamc  merkt 
van  allerlei  koopmanfchap  gehouden  wordt;  zie  voorts  op 
BALK.  Deze  Grietenije  wordt  by  anderen  GEESTER- 
LANDT,en  het  bovengenoemde  Dorp  GEEST  geheetcn. 
GALAMA,  een  adelyk  Slot  of  Huis  in  Frieslandt,  on-  idem 

der  de  Grietenije  Menaldumadccl ,  in  't  quartier  IVcflergoo.  ibid. 
GALAMA,  een  zeer  oudt  Adelyk  Geflacht  'm  Fries-  wh,f,m. landt  ,  en  van  groot  aanzien.    Omtrent  het  jaar  iioo. 

bloeide  deze  Familie  zoodanig,  dat  ze  niet  alleen  gemeene 
Edelen,  maar  zelfs  den  Graven  van  Hollandt  tegenweer 
dorfl  bieden;  nu  ter  tydt  is  dat  Geflacht  op  een  mans  oir 

na  uitgeflorven,  en  zal 't  mogelyk  met  diens  aflyvigheit 
geheel  voleindt  zyn;  hoewel  wettige  afzetzels  en  lyfs-er-  ̂ . 
ven  zulks  konnen  weeren.    Hun  gebiedt  grenfde  ook  aan^ 
dat  van  Hollandt;  zie  iets  aanmcrkelyks  op  GALAMA. 
(GALO  IGES) 
GALAMA:  (IGO)  hy  was  de  vyfde  Poteftaat  van  idem 

Frieslandt,  en  in  den  krygshandel  wel  ervaaren  ;  wierd  114. 
daarom  in  de  Noordtfche  onluflen,  na  de  doodt  van  Hefj'el 
Hermana ,  door  de  Edele  ingezetenen  tot  deeze  waar- 
I  digheit  verkoren.    Hy  verzekerde  Frieslandt  tegen  de  in- 
j  vallen  der  Noormannen;  maar  Itorf  in  het  eerflejaar  zyner 
Iregecringe,  omtrent  het  jaar  910.  nalatende  eenen  Zoon 
Jglo  Galama.  In  de  Friefche  Kronyk  vindtmen  zeer  veel  van 
[  de  bedryven  der  Edelen  van  Galama. 
i    GALAMA.  (GALOIGES)  In  oude  tyden  lagen  Schots», 
tuii'chen  Stavoren ,  Enkhuizen,  en  Texel  zeer  vruchtbaare  Kr.  var» 

I  beemden  en  luftige  boffchagiën,  die  door  invt^ateringen  in  ̂riesl 
\  eenen  zeeboezem  verandert  zyn.  Onder  de  verdronke  bof-  M 
fchen  was  het  bofch  de  Kreyl  het  voornaamfte  ;  't  was 
I  het  eigendom  der  Edelen  van  Galama,  die'er  te  gelyk  Hout- 
'vefters  van  waren:  blyk  daar  van  is  d'oncenigheit  ,  ont- flaan  tulFclien  Grave  Floris  de  Feite  ,  en  Galo  Iges  Galama ; 
Idit  droeg  zich  dus  toe  :  „  Grave  Floris,  te  Enkhuizen  o{ 

!„  daar  omtrent  zynde  ,  had  zyn  oppcrftc  vermaak  in  de  ̂'^^''l- 

j„  jagt,  dies  vondt  hy  zich  menigwerven  in  het  bofch  de  V'^'"""^- ,,  Kreyl,  dat  Galamaas  eigen  was, en  had  op  zekeren  tydt,  ̂"^^ 
„  zyne  dienaars ,  geweldiger  wyze ,  hunne  honden  en  vangll 
„  ontweldigt.  Dit  fpeet  dat  Edel  gemoedt  dapper  ;hy  ftaaf- 
|„  de  eenen  eedt,  dat  hy  die  wandaadt  aan 's  Graven  goedt 
I  „  en  bloet ,  ahvaar  het  ten  koften  van  zyn  eigen  leven ,  zoude 

wreeken.De  Grave  fpotte  met  des  Edclmans  toornigen 
,,  moedt,  en  fchroomde  geenzins  in  het  gedachte  woudt, 
,,  wanneer 't  hem  luftte,  te  jaagen.    Galama,  dat  gewaar 
,,  wordende,  heeft  eenige  zyner  trouwflie  medeverwan- 
,,  ten  de  weete  gedaan,  die  aanllondts  opzaten ,  en  tot  hem 
j„  quamen,  als  des  verpligt  om  hem  alle  hulp  te  doen  te- 
„  gen  zyne  vyanden.    Hy  komt  by  den  Graaf,  zoo  als  hy 
!„  ter  jagt  was,  en  ranlt  hem,  in  euvelen  moede,  met  felle 
i„  woorden  aan,  eifchte  vergocdinge  van  de  aangedaane 
j,,  fchade,  of  wilde,  by  weigeringe  van  dien,  zich  zelf 
{ ,,  recht  doen  met  de  wapenen  ,  die  Godt  en  de  natuur 
„  hem  hadden  gelieven  te  verleenen.  Grave  F/om,  verwon- 

„  dert  over  't  (lout  fpreeken  van  eenen  Edelman,  die  hem, 
„  zoo  hoogen  Grave,  durfde  dreigen,  en  dat  noch  in  zyn 
„  aangezicht,  berifpte  hem  wel  Itraftelyk  :  doch  Galama 
„  voer  voort  en  fprak;  zoo  waar  als  ik  een  Edele  frye  Fries., 
„  (  in  d' aaloude  Friefche  taaie  ELA  FRIA  FRÊSENA) 
„  geboren  ben ,  zal  ik  't  myne  voor  u  we  overweldiging  befchermen  , 
„  of  ""t  Zal  my  aan  magt ,  en  niet  aan  den  wil  ontbreeken ;  en  viel 
„  te  gelyk  den  Grave  aan,  dien  hy  gewilfelyk  zou  door- 
„  itooten  hebben  ,  had  hy  't  niet  ontwecken  ,  doch  zoo 
,,  tydelyk  niet,  of  hy  werdt  noch  in  den  rechter  arm  gc- 
„  wondt.  Toen  trokken  des  Graven  Edel  luiden  mede  van  ̂ ^'^ 

„  leêr,  en  befchutte  hunnen  Hecre;  echter  fchooten'er  ̂ f]^^- „  twee  van  des  Graven  dienaars  het  leven  by  in,  die  zoo 

„  forlTen  daadt  van  den  Fnes  niet  verwagt  hadden:    Dus  ̂''■S'  5'* verre  Gabbema. 
GALEN,  (CHRISTOPH  BERNHARD  VAN) 

BilTchop  vanMunJler;  zie  op  CHRISTOPH  BERN- 
HARD, enz. 

GALEN  (JAN  VAN)  van  Effen,  een  dapper  Zee-  l.  vdé 
heldt  in  dienft  van  den  Staat :  zvn  Overgrootvader  was  den 
Adam  van  Galen,  getrouwt  met  Margareta  B ongaar d ,  uit  Hofih, 
den  ridderlyken  ftam  van  Papendorp:  zyn  Grootvader  Gyf-  leven  et» 
bert-  zyn  Vader  Jan  van  Galen.    Hy  was,  hoewel  van  een  daaden 
goedt  geflachte,  echter  van  geringe  middelen:  nam  daar- 
om  voor  zyn  geluk  in  den  oorlog  tezoeken : koos  de  zee,  l^^^detty wierd  eerft  Bootsgezel,  klom  van  trap  tot  trap  op,  en  wierd 
eindelyk,  zes-en-twintig  jaaren  oudt  ,  Kapitein  ter  Zee. 
Veele  braave  daaden  zyn  vanhem,tentyde  van  zyn  Hooft-  ̂   n^a 

manfchap,  uitgerecht  ;  de  Duinkerkers  zat  hy  zoo  op  den  ̂   ' 
tabbert,  dat  hy  zesmaal  in  een  jaar  hun  t'elkens  een  van  jj^^ 
hunne  roof-  of  vrybuitfcheepen  afnam:  daarenboven  heeft  Mer'$tfi 
hy  menigmaal  van  de  Turken  enMooren  zeer  ryken  buit  be-  ̂ ^j/ 
komen;  hen  grootcn  fchrik  aangejaagt,  en  zich  allerwe-  ̂ ^g.  zo. 

X  X  gen  ■ 
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Rcn  ecncn  ontïachclyken  nnam  gemaakt.    Maar  boven 
a!lc  muiit  uit  7yne  roemruchtige  daadt  en  bedryf  in  de 
J\linc!b>iJtfchc  Zee.    Hy  was  in  liet  jaar  i6)2.  Comman- 

deur over  cenigc  fcheepen  van  den  Staat  in  de  MidUellaMdt- 
fchezee,  hield  daar  mede,  in  de  Haven  \m  Livorno ,  tcs 
kloeke  £*;^e//:7j^  fcheepen  bezet.    Bodicy,  die  met  dc  relt 

der  Engelfche  magt  aan  het  Eilandt  Elba  lag,  daar  van  be- 
richt, maakte  ïich  vaardig  om  zyne  makkers  te  ontzetten. 

Van  Galen,  daar  van  kennille  gekregen  hebbende,  wacht- 
te hem  ,  ten  llrydc  bereidt  ,  in.    Zy  kregen  tegen  den 

avondt  malkanderen  in  'c  gezicht,  ïynde  de  Engcljcbe  acht 
in  getal,  bchalvendc  zes ,  inde  gedachte  haven  beflotcn. 

üp  den  13  van  Maert  quamen 'cr'alleen  vier  van  hen  op van  Galen  af,  latende  de  andere  vier  noch  wat  achter. 
Daags  daar  aan  den  14.  naderden  de  eerde  vier  wat  meer, 

gelyk  ook  de  laatfte,  maar  weer  wat  achterwaarts  met  ee- 
nen  brander  by  zich.  Van  Galen ,  16  fchepen  llerk, maak- 

te daar  op  zeil,  houdende  dicht  aan  den  wal  om  deEKgcl- 
fcben  uit  dc  Haven  niet  te  verliezen  ,  die  zich  gereedt  maak- 

ten om  uit  te  komen,  als  zy  ook  deeden.    De  Ncderlandt- 
fche  fchepen,  alreeds  met  de  anderen  aan  't  vechten  ,  dat merkende,  wendden  z.ich  flux  naar  hen  toe,  en  taftten  ze 
dapper  met  hun  gefchut  aan:  waar  door  terllondt  het  vuur 
in  de  kruitkamer  van  dQBonaventura^G^wAcrhQ'ücEngelfcbe 

fchepen ,  met  zes-en-veertig  metaale  Iluk  ken  gewapent ,  vat- 
te, ïoodat  het  in  de  lucht  fprong,'t  geen  de  andere  vyf  zoo- 

danig ontltelde,  dat  ze  aan'twyken,en  verder  aan 't vluch- 
ten raakten;  maar  alzoo  de  windt  wat  opkoelde,  waren  de 

Nederlanders  hen  zoo  dicht  achteraan ,  dat  zy'er  vier  van  be- 
zetten. Het  eerfte  dat  aangetaft  wierd  was  de  Samfon,  dat, 

óooi  Cornelis  Tromp  aangegreepen  ,  ZOO  gehavent  wierd,  dat 
hy'er  eenen  brander  by  bragt,  die  het  in  brandt  üak  ;  dit 
was  zoo  naby  deStadt,  dat 'er  een  gedeelte  va.n  ,St.  Bar^a- 
ra  genaamt,in  de  vlam  raakte,  doch  wierd  haaft  geblufcht. 
Het  fchip  de  Zon  wierd  in  den  grondt  geboort  door  Kapi- 

tein Bo^^j^r/.    JuliusCcfar,  van  Kapitein  Rocher  gevoert, 
viel  dat  van  Appelton  (het  fchoonde  van  de  Engelfchen  met 
j-4  metale  Hukken  voorzien)  aan; dat  eindelyk  zich, alzoo 
Jakob  de  Boer  het  mede  aan  boort  quam,  fchoon  't  groote 
tegenweer  deede,  overgeeven  moft.    Ondertuffchen  was 
het  Engelfche  brandtfchip  gedurig  bezig,  om,  onder  gunfte 
van  't  gefchut  der  anderen,  aan  van  Galens  boordt  te  ko- 

men :maar  die  braveZeeheldt  weerde  het  zoodanig  metïyn 
gefchut  van  zich  af,  dat  het  neftens  hem  zonk.  Daar  op  volgde 
het  veroveren  van  noch  een  Enge Ifch  Koopvaardyfchip ;  ne- 

vens noch  een  ander, dat  van  Kapitein  de  Haas  vermeeftert 
wierd  ,en  andere  meer  ;  zoo  dat  de  refl;  der  Engelfchen,  noch 
vier  of  vyf  in  getal ,  toonen  mollen  zich  beter  op  vluchten , 
dan  op  vechten  te  verflaan;  waar  door  dat  gevecht  ten 
einde  liep.    De  dappere  van  Galen ,  in  den  eerften  aan- 

val aan  zyn  been  zwaar  gequetft,  liet  daarom  niet  na  zyn 
volk  moedt  te  geeven,  en  de  vyanden  te  vervolgen.  Hy 
was  in  't  begin  van  dien  flag  (als  gezegt  is)  door  een 

kogel  aan  zyn  been  gewondt  ;   doch  d'Onderftuurman bemerkte allereerfl:  de  wonde,  en  waarfchouwdehem,dat, 
indien  hy  zich  niet  aandondts  liet  verbinden,  hy  doodt  zou 
bloeden,    Gemakkelyk  (antwoordde  hy  )  valt  het  voor  Fa- 
derlandt  midden  in  de  vtéiory  te  fierven.    Op  den  ballafi:  neêr- 

gelaaten,  wierd  hem  het'been  onder  de  knie  afgezet.  Het verbandt  was  nauwelyks  gedaan  ,  of  hy  wou  weer  naar 
boven  :  doch  wierd  (door  het  veel  bloetlaaten  verzwakt  zyn- 
de)  daar  in  verhindert.  Van  beneden  riep  hy  den  zynen  ge- 
duurig  toe,  en  fprak  hun  dapperheit  en  moedt  in ,  waar 
op  de  bovengedachte  zege  volgde.    Hy  ftorf  den  negen- 

den dag  nad'ontfange  wonde  teLivome:  het  lyk  wierd 
naar  Amjlerdam  gevoert,  en  aldaar  in  Wintermaandt  ióy3. 
begraaven.    De  Hoog  JVlog:  Heeren  Staten  hebben  hem 
ter  eere,  en  zyner  onllerfelyke  gedachteniffe,  te  Amjler- 

dam in  de  niewe  Kerk ,  ten  Noorden  achter  den  Preêkftoel, 

eene  Tombe  opgerecht ,  daar  hy  in  wit  mar.mer  op  't  bedde 
van  eere,  geharnaft ,  met  den  gepluimden  helm  aan  zyne 
voeten,  uitgehouwen  leggende, gezien  wordt: daar  boven 
een  bekranit  ovaal -rondt,  met  vlaggen,  ftanders ,fpieifen, 
ïwaerden ,  en  ander  oorlogs-  of  fcheepstuig  verfiert ,  in 
een  tafereel  van  wit  marmer  uitgehouwen;  in  't  Ovaal 
vindtmen  met  goude  letteren  zyne  heldendaaden  aldus  in 
*t  Latyn  opgehaalt; 

GENEROSISS.  HEROI 

JOANNI   A  GALEN 
E  S  S  E  N  S  I. 

QUI  OB  RES  SiïPE  FORTITER  ET  FELICITER 
GESTAS  SEXIES  UNO  ANNO  DUINKERKANO- 
RUM  PR^DATORIAM  NAVEM  GAPT  AM,  ET  A 

BARBARIS  OPIMA  SPOLIA  REPORTATA;  ORDI- 
NUM  CLx\SSIN  MARI  MEDITERRANEO  PRE- 

FECT US,  MEMORABILI  PR^LIO  AD  LIVOR- 
NAM,  DEO  AUXILIANTE,ANGLOR.  NAVIBUS 
CAPTIS,  FUGATIS,  INCENDIO,  ET  SUBMER- 
SlONEDELETIS,  COMMERCIUM  GUM  DIGTI 

GAL  GAM  GAN 
MARIS  ACCOLIS  RESTfrUfF  IDIBUS  MART  11. 

A".  Crj  FJ  C  LIIF  ET  AL  TERO  FEDE  TRUNCA-  ! 
TUS  NONO  DIE  POST  VICTORIAM,  ANNOS  : 
NATUS  XLVIII  OBIIT.  UT  SECULA  PER  GLü- 
RIAM  VIVERET,ILLUSTR.  ETPR^POTENTISS. 

0  R D I N  U  M  DECRETO ,  NOB.  E'F  POTENTISS. 
ARCHITALASS.  QUI  EST  AMSTELODAMI  1 
M.  H.  P.  i 

Dat  is  in  't  Nederduitfch  : 
Den  Manhaften  Zeeheldt ,  JAN  VAN  GALEN,  va»  comni. 

Effen.    Die  om  zyne  mannelykc  en  gelukkig  uitgevoerde  daaden ,  Amf. 
als  ook  dat  by  in  een  jaar  zes  Duinkerkfche  roofjehepen  veroverde,  IVBotk, 
en  van  de  Barbaarfche  Turken  zeer  grooten  bmt  bequam  ,  hetfol.  4^ 
üppergebiedt  over  een  Vloot  van  den  Staat  in  de  Middcllandt- 
fcbe  ̂ ee  aanbevolen  zynde,  in  een  wel  gedenkwaardige  flag' b^t Livorno,  met  Godts  hulpe,  door  de  fchepen  der  Engelfchen  te 
neemen ,  te  verjaagen ,  te  verbranden ,  of  in  den  grondt  te  boor  en , 
den  koophandel  met  de  by  gelegene  volken  aan  de  gedachte  zee  herfielt 
heeft ;  is ,  na  dat  hem  zyn  eene  been  afgefchoten  was ,  den  negen- 

den dag  na  de  zege ,  oudt  X  L  V  1 1  L  jaar  en  ,  gejlorven ;  om 
eenwig  op  de  vleugelen  van  de  Faam  te  leeven.    Volgens  befluit 
van  de  Hoog  Mog:  Heeren  Staten ,  heeft  de-  Zeeraadt  van  Am- 

jlerdam dit  gedenkteeken  opgerecht. 
Noch  leeftmen  onder  dien  kunflig  afgebeelden  Zeeflag, 

onder  het  bedt  van  eere,  daar  die  Heldt  op  legt,  deze  vier 
regelen  in  rym: 

Hier  leit  in  ̂t  graf  van  eer  de  dappere  van  GALEN, 
Die  eerfl  ging  buit  op  buit  Cajiilièn  af  haaien. 
En  met  een  leeuwenmoedt ,  naby  Tojcaner  Jlrandt, 
De  Britten  heeft  verjaagt,  verovert,  en  verbrandt. 

GALKEHIEM,  een  Stins  of  adelyk Huis  in  ieFrie-Winfm. 
fche  Grietenij  e  Tietjerkfteradeel ,  onder  't  quartier  Oojiergoo, in  het  dorp  Garyp. 

GALO  VAN  HANMA.   Nadat 'er  om.trent  httWi>,fm. 
jaar  1404.  tulTchen  de  Graven  van  Hollandt  en  Frieslandt^''-i<^. 

eene  wapenfchorfTmge  was  beraamt,  traden  de  Friezen  in/""'- «4. 
overleg  om  het  Potellaatfchap,  dat  nu  al  lang  achter  ge-^'^^^"""- 
bleven  was,  weer  op  te  rechten  ,  cn  daar  toe  eenen  uit  J'^'^''" hunne  voornaamlte Edelen  te  verheffen,  om  hen  als  Hooft' 
te  befchermen,  en  hunne  vry heit, als  algemeenen  Protedor 
des  Vaderlandts ,  voor  te  ftaan  tegens  hunne  vyanden  ,  de 
Graven  van  Hollandt  ,  en  BilTchoppen  van  Utrecht.  Na 
veele  beraadtflagingen ,  verkozen  zy  Sixtus ,  oïSicke  vanDe- 
kama:  doch  hy  een  man  ganfch  vreemt  van  alle  eergierig- 
heit ,  en  vyandt  van  ftaatzucht ,  bedankte  de  Staten  des  Landts 
van  de  eere  hem  aangeboden, en  weigerde  ganfchelyk  dien 
(laat,  of  dat  ampt  aan  te  neemen:  maar  wees  hen  aan  Gala 
van  Hanma,  als  een  manhaftig  en  zeer  verftandig  Heer. 
Dees  dan  verkozen,  floeg  desgelyks  deze  waardigheit  af, 
en  prees  de  Staten  ten  hoogden  aan  Odo  Botnia  ,  die  zich 
ook  deeze  hoogheit  niet  wou  aanmatigen;  zie  't  vervolg 
van  deze  zaak  op  B  O  T  N I A  ( O  D  O. ) 

GAMEREN,  een  van  de  vyftien  of  zeftien  Dorpen '^""^ 

van  de  Bommelerwaerdt,  Toen  geheel  Gelderlandt  met  Zut-  f^"»^'", 
pben,  in  het  jaar  i5'47.  eene  fchattingc  van  yyooo  guldens 
opgelegt  was;  flont  het  quartier  van  Niewmeegen ,  een  der '   i  ' 
vier  quartieren  van  dat  Vorftendom ,  daar  in  op  24342  gul-'"'  ̂  dens.    In  die  fom  moft  de  Bommelerwaerdt ,  een  der  zes 
verdeelingen  van  het  Niewmeegfcb  quartier,  3400  guldens 
draagcn;  welke  omgeflagen  over  de  dorpen  van  de  Bom- 

melerwaerdt, flont  Gameren  daar  in  op  201  guldens  9  ftui- 

vers  41  penning  begroot. 
G  ANA,  het  GEYN,  is  een  zeer  beroemde  plaats  'mAltini 

de  Jaarboeken  en  oude  Gefchriftcn;  wel  niet  ver  van  dej^""- 

rivieren  de  L^^  en  <i' 227^/ ,  echter  niet  op  den  oever  van^^''"** een  van  beide.  Het  welk  de  reden  is  geweeft  dat  de 

1  dien  de  Biffchop  van  Utrecht,  door  vergunning  der  Keize-'^'"''",'/' 
!  ren,  daar  gehadt  heeft,  overgebragt  is  naar  een  bequamer^'''^"  ' 
!  plaats;  gelyk  men  zulks  vindt  in  een  Giftbrief  van  Keizer 
i  Philippus  van  den  jaare  1200,   Het  is  geweeft  een  vaft  Bif- 
I  fchoppelyk  Slot,  met  een  Hofftede,  het  weXk  Diderik  ds 
VIL  Graaf  van  Hollandt,  volgens  het  Perkamenteboek  van 
Utrecht,  in  den  jaare  1201.  te  vergeefs  aangetall  heeft  : 
maar  in  het  jaar  1224.  van  Giz^if  Floris  den  IV.  als  hy  dc 
Lfj^  opgevaaren  was,  verbrandt  is.  En  wederom,  nadat 
het  weer  opgebouwt  was,  ten  anderen  maale  van  Graaf 
iVillem  den  II.  volgens  't  getuigenis  van  Beka.  Het  Per- kamenteboek noemt  het  GEYNUM  ;  Beka  G  E  Y  N  A  ea 
GHEYN,  hedendaags  hiet  het  OUTGEYN,  leggende 
eene  gemeene  Duitfche  myl  van  Utrecht,  een  vierde  van 
een  myl  van  den  naaften  oever  van  de  Lek. 

G  A  N  S  O  Y  E  N ,  een  der  1 6  of  1 7  Dorpen  van  het  Oof  "^"^^ 
tervjykfche  quartier, in  de  Mcijery  van  ̂ s Hertngenbofch .  Toen 
voortyds  geheel  Brabandt  moft  opbrengen  eene  jaarlykfche 

fchattinge,  Beede  gemamt ,  van  140C00  guldens,  was  de^  ̂ '^^ 
ganfche  Meijerye  in  die  fom  geftelt  op  19379  guldens,  ló' 
ftuivers  3  penningen:  daar  toe  molt  het  quartier  Oojlerwyky 
een  van  de  vier  quartieren  dezer  Meijerye,  laften  4902  gul- 

dens  10  ftuivers  9  penningen ;  welke  omgeüageu  over  dc 

voor- 







Jdsm 
Houvt, 

Idem. 

Idem. 

idem. 

Idem. 

Winfem. 

GAN  GAP  GAR  GAS  GAU  GAY  &c. 
voorfchreven  Dorpen  moft  Ganfuyen  daar  in  draagen  200 

guldens  19  duivers. 
GAPINGEN,  een  der  ZeeuwfcheTiox'^tn  in  het  Ei- 

landt  H'^alcheren :  't  heeft  Kerlv  en  Predikant  ,  ftaande  on- 
der 't  Claflis  van  H^alcheren. 
GARMERSWOLDE,  een  Dorp  in  de  Groninger 

Ommelanden .,onAtx  /iW;»^o-quartier ,  met  een  adelykHuis. 
GARNEWERT,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omlan- 

den, onder  't  Munfter-(\\iz.xücx. 
GARREESWEER,  een  Dorp  in  de  Groninger  Om- 

landen onder  ivW//»£o-quartier. 
G  A R S  H  U I ZE  N ,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omme- 

landen,  onder /vW//?5o-quartier. 
GARYP,  een  der  veertien  Dorpen  van  de  Friefche 

Grietenije  Tietjerkfteradeel in  het  quartier  IVeJlergoo:  heeft 
gehadt  veertien  Stinfen  ,  daar  van  noch  in  wezen  zyn, 
(immers  noch  waren  ten  tyde  van  IVinfemius)  Solckema 
Stins,  Schrocrfma  Stins,  en  Galkehirum.  Aldaar  zyn  veele 
fchoone  bouwlanden  en  veenen. 
GASPAERN 
GASPAREN 
GASPERNE 

voortydt  een  Steedtje  by  Vyanen;  ïie 
GAASPAERN. 

Hot. 
Germ, 
Infer. 
Tom.it 
fol.  66. 
hijlor. 
Celr. 
lib.  VI. 

Houve 
handv. 
Kronyk 
2  deel, 
fol.  366 

Piard 

j  Winfem 

Vetit 
Hederl. 
Repuil. 
foUl^r 

O.H.Kr, 
fol.  585. 

Pontan. 
Ceiderf. 
fefchied. 
3.  deel , 

htuve 
Handv. 
I\ronyk 
I  deel, 
fol.  144. 
Idem 
Hriuve. 
V.eigersb, 
M.  van 
ialens 
Dordr. 

har- 
tatide. 
Scriver. 

^.  ̂e 
Beka  in 
ter- 

GASPERWERDE  is  een  Kafteel,het  welk  de  Heer 
van  Govegoye  van  de  Gelderfchen  te  leen  gekregen  heeft  in 
het  jaar  125-5'.  gelyk  biykt  uit  den  brief  by  Pontanus  aaiige- 
haalt.  Het  fchynt  te  zyn  GA  SPER  DE  in  het  midden 

■  van  de  Hooge-  en  Neder-Beiuwe. 
GASSEL,  GASTEL,  een  Dorp  in  het  landt  van 

Bergen  op  Zoom.  Toen  geheel  Brabant  voortydts  eene  fchat- 
tinge  of  beede  van  14C000  guldens  opbrengen  moft,  was 
het  landt  van  Bergen  op  Zoom  daar  in  op  305-0  guldens  ge- 
ftelt:  welke  fomme  verdeelt  over  de  Stadt  Bergen  ,  en  de 
tien  Dorpen  van  d-it  Mar kgraaffc hap quam  het  dorp  Gaf- 

fel, of  Ga/iel,  op  381  guldens  ii  ftuivers  te  ftaan :  hooger 
dan  de  Stadt  zelfs,  en  't  hoogfte  van  alle  de  andere  Dor- 

pen, behalven  Hoeven,  't  Heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaan- 
de  onder  het  Claflis  van  Tholen,  en  Bergen  op  den  Zoom. 
GASSELTE,  een  Dorp  in  het  landtfchap  Drsnih, 

,  onder  't  Dingfpil  van  Ovjlermoor:  *t  heeft  Kerk  en  Predi- 
kant, ftaande  onder  het  ClalTis  van  Noordevelt ,  in  't  Oof- termoor. 

GASTEL;  zie  GASSEL. 
GAUDRIAAN;  zie  GOUDRIAAN. 
GAUW,  een  der  28  Dorpen  van  de  FriefcheGxxQttni]^ 

Wimbritzeradeel.,  in  H'^efiergoo  \  't  heeft  eene  jaarmerkt. 
GAUWERAK;  zie  GOUWERAK. 
GAYCKEMA,  een  adely  k  Huis  of  Slot ,  in  de  Frie- 

fche Grietenije  Kollumerlandt ,  onder  üoflergoo. 
GEELMUIDEN,  GEELMUYEN,  heeft  voor- 

tyds  een  goedt  Kafteel  gehadt;  legt  omtrent  een  myl  van  | 

Voltenhoven,  een  myl  van  HafJ'elt,  en  even  zoo  verre  van Kampen,  op  den  mondt  van  de  rivier  de  Fider  (Fidrus  ÖE 
©ecyt)  llrekt  zich  uit  naar  de  Zuiderzee ,  en  fchiet  aan  de 
landtzyde  tot  aan  de  fchoone  weiden  van  Maflenbroek.  In 
den  oorlog  tuflchen  Keizer  Karei  de  V.  en  Hertog  Karei 
van  Gelder,  om  't  bezit  van  het  Hertogdom  Gelder  ,  heeft 
Georg  Schenk,  uit  bevel  van  zync  Majefleit,  Geelmuiden  in  't 
jaar  ip2.  of  IP3.  belegert:  maar  Hertog  Karei  quam  om 
het  te  ontzetten,  en  floeg  Schenk  wech  :  daar  binnen  lag 
Kafpar  van  Moerwyk :  Schenk  eifchte  het  met  eene  groote 
trotsheit  ,  fchoon 't  wel  gefterkt  was,  op;  immers  zoo 
fier  was  de  antwoort  die  Moerwyk  hem  liet  toekomen.  Na 
het  ontzet  keerden  de  Overwinners  naar  Zwol ,  met  130 
Keizerlyke  gevangene  Ruiters ,  en  400  Voetknechten.  Het 
Kafteel  van  Geelmuiden ,  daar  naderhandt  deSpaanfchen  hun- 

ne bezetting  in  hadden ,  is  in  den  oorlog  tulFchen  Spanjen 
en  den  ̂ /aa;  ganfch  vernielt. 
GEERSDYK,  een  der  tien  Dorpen  onder  de  ver- 

dronke  Stadt  Cortgeene  in  Zeelandt,  op  het  Eilandt  Nonrdt- 
Bevelandt.  Deze  overftroominge  der  zee  ,  waar  door  de 
genoemde  Stadt,  en  de  tien  onderhorige  Dorpen  onder  de 
golven  begraaven  wierden,  gefchiedde  in  'tjaar  ifso.  de 
Dorpen  waren  deze,  Cats,  Emeliffe,  Colynsplaat ,  Tonerge- 
hem ,  W ijfekerk ,  Campen ,  Noorddyk ,  Soetelingikerke  ,  Vlyew 
(anders  U^ellis)  Geersdyk. GEERTRUID,  dochter  van  Hertog  Herman,  of, 
volgens  anderen,  van  Hertog  Barent  van  Saxen,  weduwe 
van  Floris  den  I.  Grave  van  Hollandt  ,  in  eenen  veldtflag 
gefneuvelt;  zie  op  FLORIS  DEN  I.  Zy  heeft,  wegens 
haren  jongen  zoon  Diderik  den  V.  Hollandt,  Zeelandt,  en 
Frieslandt  omtrent  twee  jaaren  lang  beftiert;  waar  na  zy, 
met  toeftemminge  of  raadt  der  Edelen  en  Steeden,  in  hu- 
welyk  tradt  met  Robert  de  Vries  (daarom  van  zommigen 
voor  den  VUI.  Grave  getelt)zie  ROBERT  DE  VRIES. 
Haare  regeeringe  als  Voogdeffe  heeft  geduurt  van  'tjaar 
1062.  tot  1064.  Dat  zy,  gedurende  dezen  tydt ,  eenigen 
oorlog  gevoert  zou  hebben,  vinden  wy  niet.  Zy  had  by 
Grave  Floris  twee  zoonen  gewonnen,  üiederik,  en  Flons, 
(zie  beider  naamen  )  nevens  eene  dochtex  Machtild  ,  van 
uitnemende  fchoonheit ; geworden  Gemalinne  van  Koning 
Phthps  van  Vrankryk  ,  die  by  haar  won  Louis  den  Dikken. 
Dc  Franfche  Schryvers  noemen  haar  Bcrtèa^  in  plaatze  van 
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Machtild;  maar  d  waaien,  en  onder  hen  noch  meer,  die haaren  Vader  Grave   van  Hol/andt  noemen. 
mezeray  heeft  al  mede  Bertha ,  maar  noemt  echter  te  recht  den  ,  JT,! ' naain  van  haren  Vader  Flons,  Grave,  enz.  Andere  Uitland-  *^  4/7 
fche  Schryvers  feilen  noch  vry  meer  omtrent  deeze  Geer-  odèrilit/ truid,  en  haare  dochtex  Machtild  ;d!Lt  Robert  de  Vries  ter  Ge-  Vitalis 
nialinne  kreeg  de  dochter,  in  plaatze  van  de  weduwe  van  üh.^. 
Floris,  V 01  ü.  dex  Friezen:  Wederom,  du  Philips  Koning,  e?"  7. 
enz.  ten  huwelyk  nam  Bertranda,  dochter  van  floris.  Heer 
der  Friezen:  daar  doch,  volgens  Mezeray,  en  veelc  andere  i<fem 
Franfche  Schxyvexs ,  Bertranda ,  de  dochtex  was  vanSimonvan  Oderit, 
Montfort,  en  de  tweede  Gemalinne  van  Philips,  na  Mach- 

tild.   Vrouwe  Geertruid  heeft  by  Robert  de  Vries  ook  ee- 
nige  kinderen  gewonnen.   Haar  fterfdag  is  onzeker ,  hoe- 

wel de  Vlaamfche  Meijerus  haaren  doodt  op  11 13  ftelt.  Meyerut 
Eenige  zeggen  dat  ze  te  Veume ,  in  Vlaanderen,  geftorven  lib.  3. 
en  begraaven  is :  anderen  te  Gent,  en  te  Egmond,  by  haren 
eerften  man,  begraaven.    *  Melis  Stoke  noemt  haar  eene  R-jmkr. 
dochter  van  Hertog  Herman  van  Sajfen.  fol  zo. 
GEERTRUIDEN-BERG  (SAINCT)  is  eene  i^eRaey 

fterke  Stadt  in  Nederlandt,  in  het  Zuiderdeel  van  Hollandt,  Dlclion. 
aan  den  Biesbofch  by  de  Brabantfche  grenzen.    Het  legt  op  Gm,  r. 
de  fiinker  zyde  van  de  Merwe,  even  verre  van  Dordrecht,  fl-^^^- Heusden,  en  Breeda;  te  weeten, van  yder  drie  mylen.  Het 
is  eene  zeer  oude  Stadt,  welke  dien  naam  heeft  naar,  o(^"'"' 

van  Geertruid ,  dochtex  \an  Pipyn  ,  Groothofmeefter  des  y^^'""". 
Konings  van  Vrankryk,  overleden  in  'tjaar  664.  en  onder  ff^"^' 
de  gecanonifeerde  Heiligen  geftelt.    In  een  zeer  oudf^^ handtveft  van  Vrouwe  Htlfewyd,  Gravinne  van  Steyn,  by 
Dordrecht,  gegeeven  in  de  Abdije  van  Z/^oorw,  by  H^eerdt^ 
den  I  Junius  992.  vindtmen  deze  woorden,  uit  het  Latyn 
vertaalt  als  volgt  :    „  Ik  hebbe  gebragt  tot  de  voorfchre- 
„  ve  Kerk  al  myne  allodiale  goederen ,  die  de  hoog  ver- 
„  heven  Koning  Svuendebolch  in  myn   landt  Stryen  my 
„  voortydts  gegeeven  hadde.    Voor  ecrft  d'cige  kerk  vaa 
„  Stryen,  die  gewydt  is  ter  eere  van  de  Maagdt  ikf<»r/«; 
„  den  Berg  van  den  Oever  ,  daar  de  heiligfte  Geertruid 
„  lichamelyk  verkeert,  en  eene  Kapél  heeft,  gewyd  vaa 
„  S.  Amandus;  de  Hoeve  of 't  Doxp  Gillezeel i't  dorp  Baer- 
„  Ie,  met  den  altaar  van  my  gefundeert,  ter  eere  van  den 
„  H.  Confeflbor ^fw/^;a/;  'tSlot  Sprundelheim  in  't geheel, 
„  gelyk  het  gelegen  is  op  de  rivier  Murbajla,  enz.  Deeze 
Swendebolch  was  Koning  van  Aujirafia,  daar  Hollandt  (toen 
Frieslandt)  een  gedeelte  van  maakte, na  datVrankryk,ondet 
de  nakomelingen  van  Karei  den  Grooten,  in  verfcheide  Ko- 
ningkryken  verdeelt  was;  zie  op  AUSTRASI A.    Uy  Goudh. 
leefde  in  't  jaar  900.  wierd  om  zyne  Tyrannije  verdreven,  /«zy»* en  in  eenen  veldtflag  by  de  Maas  dootgeflagen.  Zyn  broe-  byvoegf. 
der  Lodevjyk  wierd ,  volgens  Rhegino,  die  in  dien  tydt  leef-  fot  do. 
de,  in  het  ryk  gezet.    Boxhorn  ftelt  dien  Giftbrief  op  899.  ̂iionjk 
Goudthoven  \  92.  doch  vermits  hy  zelf  zegt  dat  Swendebolch  f"^-  '■>'• 

in 'tjaar  900  geleeft  heeft,  en  toen  verdreven  en  dootgefla-  ̂ "^^'^f* 
gen  wierd,  ton  Hilfewyd  niet  wel  zeggen,  op  't  jaar  992.  '"""^ 
dat  hy  haar  zulke  goederen  gegeeven  hadde  ,  of  zy  moft  ̂ ""^ boven  maaten  oudt  geworden  zyn.    In  deezen  brief  ftaai 
wel  dat  St.  Geertruid  in  dit  geweft  lichamelyk  verkeert  g"!^  I heeft;  maar  andere  gaan  verder,  en  willen  dat  het  landt 
omtrent  den  Berg  haar  vaderlyk  erfgoedt  zou  zyn  geweeft.  antia 
Over  't  woordt  Berg, en  Berg  des  Oevers,  vallen  verfchei  Germ, 
de  bedenkingen.    Of  dat 'er  een  Berg  gelegen  heeft  ,  die  cap.  4. 
naderhandt  is  weggefpoelt,  en  dat  die  berg  aan  d'inkomft  putem. 
van  de  haven, aan  den  oever  van  de  Merwe,  moet  gelegen  de  Fluv^ 
hebben :  doch  vermits  het  Meer  de  Merwe  eerft  lang  na  Germ. 
de  gifte  is  ontftaan  ,  word  dat  verworpen  ;  alhoewel  an-  f»/».  J. 

X  X  2  dere 

*  Wy  brengen  hier  mede  voor  't  ooge  Vrouwre  Geertruid  van 
Saxen,  met  haaren  Zoon  aan  de  handt ,  gelyk  ze  van  deKarmeliter 
Monnikken  te  Haarlem  ,  onder  de  Graven  van  Hollandt ,  naar  or- 

der des  tydts.uitgefchildert  is ,  en  in  Melis  Stoke, hoe  weinig  hy  van 
haar  meldt,  haare  plaats  vindt.  De  Rymfchryver  (zegt  de  Heer 
Alkemade  ]  roert  maar  met  een  woordt  aan  de  regeeringe,  of  voog- 
dye  van  Vrouwe  Geertruid,  nu  weduwe  geworden  van  den  Grave 
van  Hollandt:  Echter  getuigen  dc  meelïe  Tydfchryvers  ,  dat  zy 
twee  jaaren  lang  ruftelyk  en  wylTelyk  het  Landt  in  vrede  heeft  ge- 
regeert  en  gehandhaatt,  als  Voogdeffe  over  haare  jonge  kinderen. 
Zy  was  de  dochter  (vervolgt  hy  ,  van  den  Hertog  van  Saxen , éis 
by  zommigen  Heyman,  by  anderen  Heyneman,  Herman  ,  Bernard 
genoemt  wordt;  over  welke  naamen  zoo  grooten  verfchil  is,  dat 
die  naaiilige  onderzoeker  P.  Scriverius  getuigt,  niet  te  weeten  wer- 
waarts  hy  zich  zal  keeren  :  Ja,  200  zeker  en  ontwyfelbaar  als  Zy 

is,  zoo  onzeker  is  haar  Vader,  't  geen  vreemd  is.  Ook  is  't  op- merkelyk  dat  haar  Vader  in  dcSaxenfe  Kronyk  genaamt  word  Didt- 
rik  van  Wifterlande  ,Gx'3i\e  van  Arensber^e ,  dat  geene  andere  Schry- 

vers toeftaan.  Het  Byfcluift  onder  haare  printverbeelding  luidt  als 
volgt; 

«©bcertrupt  JFloti^  ttipf  regecrbe  ï|ollant  önen 
(OLmcc  )aac  (foo  bliirt )  san  öaac  jyiiiiDcr  tocgen» 
*©oe  nam  fn  cciicn  lElan  (tian  Ijcrtcn  rocn/ 
5Baac  't  l)ctte  met  jontle  toai?  toe  gbcncufjen) 
l^objcrljt/  ötn  lonaiicn  .t)Oone  Den  €öcicn  DejjFjni 
5Drjs  &imn  nan  J^lacnöetcn/  foo  ift  üeï|la/ 
©le  tofirlic  ijroote  ccrc  beeft  öcrcccüben/ 
5D00J  firn  J&^omjrljeiit/  wi  enöe  na. 
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dere  mccnen,  dat  fchoon'cr  j;ccn  Meer  de  Merive,  echter 
dc  rivier  <ie  ALrwe,  ot  Mail^atte,  gcwecll  is,  g<-*lyk  het  in 

B>xhffrn  dici»  bsi^l'  ter  dier  plaan.e  gevoudcu  wordt.    2i/.  Z.  Box- 
iiid.       ijruiuj  wil  ddt  Berg,  in  dc  Oude  Nedeniiiitfche  taal ,  wierd 

genomen  voor  een  oever  ot'  have»,  als  cene  bequaame  ber- 
ging voor  de  Ichepen;  daar  van  het  woordt  bergen,  ïoo 

veel  als  be^waaren^befcbermen  tegen  uitwendig  gewelt,noch 
heden  in  gebruik  is.  Muur  dit  wordt  ai  mede  van  anderen 

verworpen;  het  klinkt  ook  wat  vreemt  dat  men,  als'er 
geen  ic-r^  gevveelt  ware  ,  deexe  plaats  den  naam  ̂ er^  van 

Sttfhin.  het  bergen  lOü  gegeeven  hebben.  Voor  dexeStadt  St.  Geer- Oldenx..  trtitdenaerg,  en  langs  heenen,  fpeelt  een  groot  Meer,  dat 
dtvt,     tynen  oorfprong  heett  uit  het  opdringen  van  den  Maas- 
Germ.    Jlruom  in  het  jaar  T411.  toen  een  vervaarlyke  llorm  de  zee 
f*S'i7i'  door  en  over  de  Dyken  joeg,  en  72  Dorpen  met  haare 

golven  bedekte.    In  dit  Meer,  de  Merwe  genaamt,  loopt 
ter  rechter  handt  de  ftroom  Dorige  ,\m  de  omgelegene  vel- 

Crotius  den  zeer  breedt  afzakkende.    De  Stadt ,  onaangeiien  zy 
^'»rb.   op  eenen  vreemden  bodem  legt,  behoort  owécr  Hollacdt: 
/tl.  i5»o.  iiiiniers  de  Hollanders  houdenze  voor  hun  eigendom ,  uit  hoof- 

de van  't  langduurig  bezit,  fchoon      Brabanders  daar  recht 
van  aanfpraake  op  maaken  ,  als  ftaande  aan  hunne  zyde. 
Voortydts  is 'er  ook  een  zwaare  twilt  over  Geertruidenberg 
tuUchen  Hollandt  en  Brabant  geweell  ,  elk  zich  het  recht 
daar  over  aanmatigende.    Het  quam  zoo  verre  dat  de  Sta- 

te» van  Hollandt,  hunne  Graven  huldigende,  hen  plegtig 
deeden  zweeren,  dat  zy  deze  plaatze  aan  Hollandt  zouden 
behouden.  Die  van  Brabant,  daar  tegen,  namen  ook  hun- 

ne Hertogen  den  Eeat  af,  dat  zy  hunnen  uicerlten  vlyt 
zouden  aanwenden  om  de  Hollanders  deze  Stadt  te  ontwel- 

digen.   Wanneer  de  Hollandtfihc  Graven,  uit  het  huis  He- 
Kegiiuwe»,  zich  uit  Hollandt  naar  Henigouwe»  begaven  ,  ge- 

leidden de  Hollanders  hen  tot  St  Geertruidenberg  toe:  weer 
te  rugge  komende,  verwelkomden  zy  hen  daar  ook.  Het 
Kafteel  is  daar  in  het  jaar  132.1  opgerecht.  Hertog  Jan  -va» 
Brabant  had  St.  Geertruidenüerg  de  Hollanders  afgenomen, 
even  op  dien  tydt,  wanneer  hy  geflagen  en  geheel  uit  Z«/^^- 

verdreeven' was  ;  toen  heett  hy  deze  Stadt  ook  wtêr 
moeten  verlaaten.  In  't  jaar  1420.  onder  de  oorlogen  tuf- 
fcnen  Jan  van  Betjeren  en  Vrouwe  Jacoba,  Gravinne,  enz. 
overquam  deze  Stadt  een  el endig  onheil ;  Diedenk  van  Mer- 

fat  184.  wede ,  Bailjuw  van  Zutd-Hoilandt ,  was  van  Vrouwe  Jaco- 
ba het  Ka'leel  van  St.  Geertrmdenberg  toevertrouwt  :  hy 

waarfchouvvde  en  vermaande  de  Burgers,  zich  voor  de 
Dortfchen  te  wachten,  die  den  Beijertiurji  begunlligden ,  en 
eenen  aanflag  voor  hadden,  om  de  Stadt  le  overweldigen: 
gelyk  zy  ook  met  een  groot  leger  daar  op  aanquamen,  en 
de  Stadt  opeifchten.  De  onvoorzichtige  inwoonders  gaven 
zich  terdont  over:  maar  Üiederik  behield  het  Kalleel,  dat 
hy  tegen  de  beleggers  mannelyk  befchermde  ;  fchoot  t.ok 
cene  meenigte  vuurwerken  in  de  Stadt,  waar  door  zy  in 
brandt,  en  t'eenemaal  in  d'aflche  taakte;  echter  wierd  hy 
eindelyk  gedwongen  het  by  verdrag  over  te  geeven.  In 
het  volgende  jaar  wierd  de  Stad;  (eerft  zoo  jammerlyk 

fag.6\i.  (^oor  't  vuur  vernielt)  van  het  water  deerlyk  bezogt ;  zie 
£,jxhorn  zuiDHüLLANDTSCHE  WAERD.    Onder  de  re- 

'"T  R    geeringe  van  Maximiliaan  ,  als  Voogt  over  zynen  zoon 
^liont'^'  ̂ ^'^'P'i  naderhant  Koning  van  Spanje»,  hebben  die  van •,       Rotterdam  ̂ on^Qt  Heer  fohan  van  Naaldtwiik  ̂   in  't  jaar  14S0. 
fol  ixn,Geertrutdenberg\r\^i^nom^a,  doch  weer  verlaaten:  d  oor- 

O  H  Kr.  ̂ aak  en  breeder  berecht  vindt  men 'er  van  in  d'Oude  Hol- 
fal  44?.  landtjche  Chronyk.  In  het  jaar  I5'73.  den  28  Augullus,  heeft 

Prins  iVillem  van  Oranje  door  t'uyet  ,   eenen  Fransman,  de 
Stadt  by  de  Breedaafche  Poort  doen  beklimmen  ,  en  vero- 

vert: daar  na  wieid  de  Stadt  zeer  verlterkt  ,  en  met  eene 

goede  Bezetting  vcrzeekert,  die  in  't  jaar  15-88.  oproerig 
wierd,  en  verraderlyk  handelde:  Prins  A/««r;>;  quam 'er 
wel  voor  om  haar  te  dwingen,  maar  molt  opbreeken  ;  ver- 

mits Parma  met  een  Uerk  ontzet  afquam,  dewyl  d' Engel- 
fchen  de  Stadt  aan  hem  verkocht  hadden.    De  Staat  ver- 

klaarde den  Kapitein  en  Soldaaten  voor  fchelmen ,  veroor- 
deelden hen  tergalge,  wierden  ook  alle,  die  men  gevan- 

Meteren  gen  kreeg,  opgehangen.    Van  dien  tydt  af  bleef  Geertrut- 
fol.gj.   denberg  tot  i«)3  toe  aan  Spanje»;  wanneer 'er  Prins  Mau- 
O.H.Kr.  rits  den  28  Maart  voor  quam.   Hardnekkig  was  de  tegen- 

in'tvtr-  Qant  der  belegerden,  die,  geholpen  door  de  gelegi-ntheit 
"""'^       der  plaatze,  zich  trots  weerden  :  Mansvelt  quam  ook  af 
f"^-  l??-  om  de  belegerden  te  ontzetten  ;  maar  zag 'er  geen  kans 
Boxoorn  j^g^  daarom  inoll:  de  bezettinge  zich  by  verdrag  overgee- 

o-<  ven;  echter  wierden  daar  buiten  gefloten  de  voorige  ver- 
^"^■^    ■  raderfche  verkopers  :  zy,  die  de  Stadt  in  het  jaar  15-88 

verkocht  hadden,  waren  meer  dan  650.  Hunne  naamen  ,  zelfs 
der  voornaamften,  vinden  wy  niet  waardig  te  herhaalen  : 

Crotius  nullen  alleen  maar  zeggen,  dat  Str  john.i  tnkjield,  Engeljih 
^tturb.    Rijtmeerter,  de  grootlte  der  fchelmen  was.  Die,indienll 

'94-  van  de  Spaanfche»  overgingen,  kregen  den  naam  niet  van 
'v'"""^"  Soldaaten,  maar  van  Kooj/lui  tot  eenen  eertitel:  de  Stadt 
Cuicc     "^^^^^  overgegeeven  op  den  28  Junius,  zyndeSt.  Jans  dag. 
fol  i'o  Sedert  het  bovengedachte  iiineeinen  van  Prins  Maurus  is 
Meuren  de  Stadt  alty  t  aan  den  Staat  gebleven.  Dc  State»  lieten  ee- 

f  c  301.  nen  Gedenkpenning  ter  gedacntcniffe  flaan  ;op d'eene  zyde 
jib.      ftoiit  Geertruidenberg-y  om  den  randt  ÜRDIN.  PKüV. 

Idem 
Vojjius 

O.H.Kr, 
fol.  544. 
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GERM.INFER.DECRET.PUBL.CUDI  JUSSER.  Dat  j;^^, 
is  ■,  DeState»  der  IWeenigde  Nederlanden  hcbbc»  door  een  raadsbe-  Medail. 
Jluit  dezen  penning  doen  Jlaan.    üp  de  andere  zyde,  GER-  Htflor. 
TRUDIS  BERGAM  AB  HISP.  VINDICANT  ORD. /"'i- 6» 
CÜNFOED.  DUCE  PRINC.  NASSAV.  IN  CONSP. 
EX  ERG.  HOST.  CI3.  ID.  XCIIl.    Dat  is;  De  Staten 

der  Vereemgde  Nederla»den  vjr  'tnge»  Spanje» ,  onder  '/  beleidt 
van  de»  t^orjl  van  NaJJ'auiv ,  Geertrttidenberg ,  i»    gezicht  van  , 
't  yyandelyk  leger ,  Hit  de  hande»  1 593. Tot  de  Ik'rkte  dezer  Stadt  ̂ ■ doet  veel  dat  ze  met  wateren  en  moeraffen  omringt  is. 
Het  gouvernement  wierd  aan  frederik  Hendrik  ,  broeder 
vanGraveil7<a«n/r, gegeeven, die, toen  maar  9  jaaren  oudt, 
den  kryg  in  deze  belegeringe  al  begon  te  volgen.    In  het 
leger  voor  deze  plaats  wierd  zoo  goede  krygstucht  gehou- 

den, dat  de  boeren  zelfs  met  hunne  goederen  daar  in  qua- 
men  vluchten,  en,  als  in  eene  verzekerde  vryplaatze,zicli 
verfchuilden.    By  deze  Stadt  plag  zulk  eene  menigte  Elft  G«/«.' 
gevangen  te  worden,  dat  men 'er  op  eenen  dag  meer  dan  Nederl. 
180C0  in  de  netten  heeft  getelt,  dat  noch  niet  ophoudt.  M  Ï19, 

Die  vifch  wordt  van  daar,  zoo  verfch,  als  gerookt,  enz.  ̂ e"'* 
naar  andere  landen  en  plaatzen  verzonden  ;  ook  wordt 'er  ̂ ^M, 
veel  Zalm  en  Steur  gevangen,  'tis  aangetekent  het  geen,  '^'^/'«W. 
kort  voor  den  aanvang  deezer  achtiende  Eeuwe  ,   een  /""o  '4i' 
voornaam  perfoon  van  Geertruidenberg  heeft  getuigt,  dat 
op  de  merkt  daar  dichte  by  in  een  jaar  verkocht  waren 
40000  Zalmen  ,  en  dat  het  getal  der  Steuren  op  8999  be- 

liep.   Een  dag  of  twee  voor  het  eindigen  van  't  jaar,  be-  Houve 
loofde  de  Gouverneur  aan  den  geenen,  die 'er  noch  eenen  Haniv, 
ving,  om  't  getal  vol  te  maaken,  eene  aanmerkelyke  ver-  Kron^k 
eeringe  :  maar  wat  moeite  ook  wierd  aangewendt ,  het  « 
wou  den  viflchers  toen  niet  gelukken.    De  Prinffen  van  M  lou 

Oranje»  zyn  Heeren  van  St.  Geertruidenberg:  daar  ook  on-  ̂ ''"l- derhoorig  is  het  bofch  tuflchen  Oojlerhout  en  Sche»loo;  de 
Dorpen  Oofterhout,  Schenloo,  (^eene ,  Drummeien,  dc  Meede  ,  P'^l- i^' 
ell  Sianhefe ,  Stryen  ,  Zevenbergen.     St.  Geertruidenberg  en 
Breeda  plagten  oudtydts  maar  eene  Heerlykheit  te  zyn. 
GEERTZEE,  of  GHEERTZEE,  een  Dorp  in  Houvt 

J^laandere» ,  onder  het  Ambacht  vzn  Axel.    Voortyds  (in  tiandv, 
de  fchattingen  over  dat  geheel  Graaffchap)  mollen  de  vier  Kron-jk 
Ambachten  18  ponden  Plaams  in  elke  duizent  opbrengen:  ̂   ̂"K 
welke  acntien  ponden  verdeelt  over  de  vier  Ambachten  Z"^- 43?' 
(  namelyk  Hulfi  en  Huljlerambacht ,  Axel  en  Axel-ambacht ^ 
Ajjenede  en  Ajjeneder-ambacht  ̂   Bourchaute  en  Bourchauter^ 
ambacht)  molt  Axel  en  Axel-ambacht  6  pondt  en  4  grooten 
geeven  :  die  dan  omgeflagen  wierden  over  het  fteedtjen 
Axel,  en  de  zeven  daar  onder  hoorende  Dorpen;  in  dien 
omflag  quam  Geertzee  (een  der  zeven)  te  ftaan  op  3  fchel- 
lingen  in  de  6  ponden  4  groottn  o\er  Axel  en  Axel-ambacht ; 
of  in  de  1000  ponden  over  geheel  Flaa»dere». 
GEERVLIET,  is  een  zeer  klein  oudt  Steedtjen  in  DeRuf 

het  Zuiderdeel  van  Hollandt,  op  't  eilandt  f^oor»,  omtrent  Difiim, 
anderhalf  uur  ten  Zuidooften  van  den  Briel.    Den  naam  Gwjr. 

haaien  ze  af  van  het  draaijen  en  gieren  der  Vliet,  zoo  dat  pig'i-ii. 
d'eige  en  eerde  naam  GIERVLIET  zou  zyn:  zoo  veel  ̂ ^'i*'^' 
als  de  Gierende  f^liet.    Geervliet,  zegt  Boxhor»,  is  weleer  Handv. 
onder  de  fteden  van  Holla»dt  gerekent  geweeft,  blykens  ̂ '^"ï* 
het  glasvenfter,  dat  noch  in  de  groote  kerk  van  ̂ s Graven-  ̂   ƒ "  » 
hage  gezien  wordt ;  daar  in  de  naam  en  't  wapen  van  Geer-  I'*' 
vliet  kan  getoont  worden.    Anderen  willen  dit  Steedtjen  "* 
geen  meer  oudtheit  geeven  ,  dan  federt  de  Provintie  van  J^^' Hollandt  de  landen  van  Voome  onder  zich  getrokken  ,  en 

van  Zeelandt  afgefcheurt  heeft.    Want  het  is  klaarblyken-  pg,' i\, de,  dat  de  Graafiyke  tollen  van  Zeela»dt  voor  deezen  aan 
die  van  Geervliet  ,  en  Yerjikker-Oordt  geweeft  zyn :  maar 
toen  Hollandt  zich  het  landt  van  ̂ ^oor»  aanrnatigde ,  is  de 
tol  van  Geervliet  ook  vernietigt  geworden:  maar, die  van 
Yerfikker-üordt  is  noch  heden  de  groote  en  Graaflyke  tol 
van  Zeelandt,  het  befte  en  voornaamfte  der  Zeeuwjche  Do- 

mainen.    Tot  bewys  van  het  oudt  en  goedt  recht  der  ' Graaflykheit   van  Zeelandt  tot  den  Geervlietze»  tol  ,  be- 
hoeftmen  alleen  te  hooren  het  vonnis  uitgefproken  in  den 
grooten  Raadt  van  Mechele»,  den  11  Oétober  1504.  onder- 

teekent, de  Longeville;  daar  in  ftaat  uitdrukkelyk :  „  Recht 
„  doende,  verklaaren  wy  dat  de  Graaf  van  Zeela»dt  recht 
„  heeftom  te  ontfangen  ,  en  in  te  vorderen ,  door  zync 
„  Licentmeefters,  Ontfangers,  en  Commifcn,  zynen  tol 
„  van  Geervliet  en  Terjikker-Oordt  in  't  gemeen,  zonder  iet 
„  daar  van  uit  te  zonderen,    't  Vervolg  zou  te  lang  zyn 
hier  in  te  voegen  ;  men  vindt  het  geheel  by  Smallegange.  smiUéf- 
Goudhoven  noemt  de  Heerlykheit  van  Putte»,  en  't  ifeedt-  cr.Kr. 
jen  Geervliet,  een  der  oudfte  Heerlykheden  van  Hollandt,  va» 

(de  Zecuwe»  Zouden  Zeelandt  zeggen-)  en  't  heeft  al  voor  letl. 
600  (nu  al  700)  jaaren  byzondere  Heeren  g«hadt  ,  onder  (qI.  iÖJ- 
hen  is  geweeft  Heer  Gerard  va»  Putte»,  Ridder  ,  onder 
wiens  bcleit  de  Grave  van  Hollandt  de  ftadt  Dordrecht,  in 
het  jaar  1049.  herwon.    Van  Heer  Klaas  va»  Putte»  word 
gewaagt  in  het  jaar  1229  Een  ander  Klaas  van  Putte»,  uit 
des  voor-gedachten  nakomelingen,  heeft  1304.  met  huipe 
der  Dordrechtjche»  ,  de  Brabanders  gewapender  handt  uit 

Zuidhollandt  gedreven  ;  hy  had  ter  Gemalinne  Vrouwe  AU'  ' 
da  van  Strye»^  oudtUe  dochter  van  Heet  li^'illem  vanStrye»; 
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ly  beide  ftichtten  de  Kerk  van  Geervliet, en  begiftigden  die 
met  eeneii  Dceken,  en  een  Collegia  van  tien  Canonikken 

in  het  jaar  1307.  De  muuren  van  GVfrW/f^zyn  van  ouderdom 

vergaan.  Goudhoven  zegt  verder  ,  dat  Geervliet  in  't  jaar 
145-9.  aan  de  Domainen  van  Hollandt  gekomen  is  :  dat  het 
water  de  Vliet  veel  ouder  is  dan  de  plaatzen  Geervliet, 

Heenvitet,  Biervliet,  die  haaren  naam  van  deze  F/'V*  voe- 
ren, daar  zy  aan  lagen.  Dat  te  Geervliet  een  to!  voor  rneer 

dan  400  (nu  al  foo)  jaaren,  door  eenen  Roomfche»  Keizer 
aan  de  Heeren  van  Puiten  is  gegeeven.  Hy  Itelt  de  oor- 

zaak dat  ze  te  niet  ging  hier  in  ;  dat  het  Diep,  dat  dicht 
voorby  dit  Steedtjen  plag  te  loopcn  ,  verlandt  is.  Men 
heeft 'er  eene  houte  brugge  over  gelegt,  om  naar  Heenviiet 
te  konnen  gaan; daar  doch  dit  water  in  het  jaar  ifyo.  ruim 
zoo  breedt  was  als  nu  de  Merwe  ,  tuflthen  Dort  en  Pa- 

fetidrecht.  De  Kerk  en  Predikant  van  Geervliet  flaan  on- 
der 't  ClalTïs  van  Foor»  en  Putten. 

GEERVLIET,  (HET  KASTEEL  VAN)  is  in 
oude  tyden  van  een  der  Heeren  van  Putten  en  Stryen  ge- 
bouwt.  Het  is  nu  de  refidentie  van  den  Ruaart  van  Putten. 
GEERVLIET  is  hedendaags  een  gering  Steedtje, 

ter  plaatze  daar  de  Maas  en  de  U'^aal  weleer  t'zamen- 
ftroomden,  het  welk 't  inheemfche  woordt  zeer  nadruk- 
kelyk  te  kennen  geeft.  (Deeze  inrtorting  van  dc  Maas  in 
de  IVaal,  kan  men  klaar  vertoont  zien  in  de  Kaarten  van 
den  HcGte/llting,  die  den  titel  hebben  vun  Defcnptio FriJiiC , 
en  Frifta  hcreditariic  inter  Scaldim  iff  Kinnemum ;  hoewel  de 
naam  van  Geervliet  alleen  uitgedrukt  ftaat  in  de  Kaart 
van  K'^asda,  nunc  Zelandia,  daar  deeze  arm  van  de  Maas, 
in  een  klein  watertje  verandert,  vertoont  wordt.)  De 
bequame  gclegentheit  van  deze  plaats,  tuffchen  twee  zeer 
groote  Stroomen  en  de  nabyheit  van  de  Noordtzee  ,  flaaft 
Jigtelyk  het  geloove,  dat  dit  weleer  een  aanzienlykeStadt 
is  geweeft.  In  de  Rymkronyk  en  by  Beka  wordt  dezelve 
inzonderheit  geroemt  wegens  den  Tol,  die  de  voorby  va- 

rende fchepen  daar  moften  betaaien.  De  eerrte  zegt  ook , 
dat  de  arm  van  de  rivier  by  Geervliet  den  toenaam  gehad 
heeft  van  IVidel;  om  dat  namentlyk  de  Helius ,  het  welk 
de  bynaam  is  van  de  Beneden-Z/^aa/,  daar  ter  plaatze  door 
het  t' zamenftroomen  van  groote  rivieren  wyder  is.  Deze 
naam  van  WIDELE  ziet  men  in  de  Kaart  van  li'asda, 
nunc  Zelandia,  uitgedrukt  in  den  breedeii  üroom  tuffchen 
Flardtngen  en  Geervliet,  daar  de  Maas,  IVaal,  en  hek  zich 
te  zamen  in  uitftorten.  Zie  meer  hier  van  op  het  woordt 

//?/;'«»«, insgelyks  boven  de  aanteekeningen  van  denHeere Aki»?,  op  B  ATAV  I. 
GEEST,  een  Dorp,  en  GEESTERLANDT ,  eene 

Grietenije  in  Frteslandt;  zie  op  GA  AST  en  GAASTER- 
LANDT. 
GEESTWATER;  zoek  LISSEPOLDER. 
GEEST  WATER.  Keizer  Otto  de  I.  heeft  in  den 

jaare  948  hier  ter  plaatze  het  Koningklyk  recht  van  vif- 
fchery,  gelyk  hy  hernoemt,  toegedaan  aan  de  Kerke  van 
Utrecht,  te  gelyk  met  eene  rente, die  gemeenlyk  Cogfchuldt 
genaamt  wordt.  De  Blaffert  van  de  Utrechtfihe  goederen 
toont  aan  dat  het  een  Rivier  of  Meer  is  ,  waar  in  veele 
dammen  lagen,  in  de  landtstaale  JlDeerctl  genaamt  ,  waar 
van 'er  VII  aan  de  Kerk  gegeeven  zyn  om  te  vilTchen  in 
45etr£tuat/  hedendaags  het  Geejlwater  ,  met  twee  vaarten 
komende  aan  den  weftkant  van  het  Kagermeer ,  of  Kogermeer , 
als  het  water  overgeloopen ,  of  hoog  geworden  is.  Dit 
wordt  in  den  Latynfchen  brief  AM  uSON  genaamt. 

GEFFE,  een  Dorp  in  de  Meijery  van  ̂ s Hertogenhofch , onder  het  quartier  van  Maaslandt.  Toen  geheel  Brabant  in 
vorige  tyden  was  opgelegt  eene  fchattinge  van  140000  gul- 

dens jaarlyks,  ftont  de  geheele  Meijery  van  den  Bufch  in 
die  fomme  op  19370  guldens  en  16  Huivers  3  penningen. 
Het  K\\iiixx.\tx  Maaz,e  landt ,  eender  vier  quartieren  van  ge- 

melde Meijerye ,ïnoü  daar  in  draagen  2294  guldens  13  dui- 
vers 9  penningen  ,  welke  omgeflagen  over  de  16  of  17 

Dorpen  van  dat  quartier,  molt  Geffe  voor  zich  opbrengen 
191  guldens  2  ftuivers;  het  hoogde  van  al  de  andere  Dor- 

pen van  dat  quartier,  behalven  Os  en  Rosmale. 
GEIN,  GEYN,  'T  GEYN,  is  eene  zeer  oude 

Plaats  in  het  Nederquartier  van  't  Sticht  Utrecht:  het  heeft 
voortydts  bequame  huizen,  ftraaten,en  herbergen  gehadt; 
maar  die  zyn  door  de  Hollanders  vernielt  en  verbrandt.  Het 
huis  te  Geyn  is  eene  zeer  fterke  Burgt  geweed,  tot  ver- 
fcheide  keeren  van  groote  legers  aangetad  ,  doch  altydt 
vergeefs :  maar  in  den  oorlog  van  de  Hollanders  tegen  de 
Sticht/en,  heeft  /irnuudt  van  Amjlel,  Heer  van  TJfelJiein  ,i-^n 
volk  by  een  getrokken,  en  het  huis  te  Geyn  ,  in  het  jaar 
I35'ó.  rondtom  belegert :  toen  was,  van  wegen  denBifTchop 
van  Arckel,  Gouverneur  of  Kadelein  daar  binnen  Snnyus , 
die,  na  dat  TJfelJlein  het  Slot  omtrent  een  half  uur  befcho- 
ten  en  bedormt  hadde,  eenen  der  zyncn  uitzondt  om  hem 
te  vraagen;  of  hy  niet  lang  genoeg  de  Burgt  eerlyk  verded:gt 
hadde,  en  de  pligt  van  een  goedt  Soldaat  betracht  ?  Eene  tref- 

.  felyke  vraag  aau  zynen  vyandt:  die  niet  mide  daar  ja  op 
te  antwoorden  :  Daar  op  gaf  Snoyus  ylings  het  Kadeel  aan 
hem  over;  waar  op  wy  aantekenen,  dat  deze  twee,  bui- 

ten twyfel,  hei  verdrag  al  te  vooren  gcdoten  hadden. 

GEL 

GELDER,  ook  GELRE,  eene  Stadt  of  Steedtjen 
m  de  Nederlanden,  in  het  üoderdeel  van  Geldcrlandt ,  ge- 

meenlyk het  quartier  van  Roermond,  of 't  overquarticr  van Gelderlandt  genaamt;  legt  aan  het  riviertjen  de  Niers  of 

Neers,  niet  verre  van  het  Hertogdom  Kleef ,  en  't  Aa'rts- bisdom  Keulen.  Gelder  is  grootcr  van  naam  dan  van  be- 
grip, en  de  Stadt  is  binnen  den  omtrek  van  haare  inuuren 

kleinder  dan  Fenloo;  doch  zeer  derk.  De  graften  trekken 
't  water  uit  het  gedachte  riviertjen  dc  Niers,  dat,  daar  dc 
/'Fye  inflokkende  ,  zynen  loop  door  de  Heerlykhcit  tn  't 
Slot  Niers  neemt  ,  voorts  door  Goch  en  't  niewe  Kluotler 
heen,  valt  het  eindelyk  by  Gennep  in  de  Maas,  Het  is  een 
overoudt  Kadeel  geweed,  en  de  refidentie  van  de  Heerea 
van  Pont,  Voogden  van  Gelder;  dat  voortydts  buiten, 
maar  nu  binnen  de  muuren  van  de  Stadt  daat  ,  op  eenen 

hollen  gebroken  grondt:  zoo  dat  men 'er  niet  Avel  by  ko- 
men, noch  gefchut  voorplanten  kan;  dat 'er  ook  niet  an- 

ders aangebragt  kan  worden  dan  over  horden  en  plan- 
ken. In  het  jaar  1626.  hebben  die  van  Gelder  de  watering 

doen  graaven  ,  de  Mariè'n-grift  genaamt ,  met  meer  on- 
koden  dan  nut:  geleidt  van  daar  af,  langs  het  Oude  Kloof- 
ter  ter  Kamp,  tot  aan  Rhynberk;  en  vervolgens,  aan  de 
overzyde  door  't  veen,  tot  aan  Fenloo,  doorgaans  aan  den 
kant  met  deenwerk  bezet.  Vermits 'er  eene  menigte  van 
droodakken  in  de  Stadt  plagten  te  zyn  ,  is  ze  al  dik- 
maals  brandt  onderworpen  geweed.  In  het  jaar  1530.  raak- 

te Gelder  meed  geheel  en  al  in  de  aflche.  In  het  begin  van 
de  Nedertandtfche  beroerten  raakte  Gelder  aan  der  Staten 
kant:  maar  nadat  Leicejler  den  Schotsman  Paiton  daar  in 
tot  Gouverneur  aangedelt  hadde,  en  dat  die  zich  aan  den 
Staat  zocht  te  wreeken  over  eenen  kinnebakflag,  hem  van 
den  Overden  Schenk  gegeeven;  heeft  hy  Gelder  fchelmach- 
tig  aan  Ptfr»7<«  verkocht  en  overgegeeven  voor  30000  kroo- 
nen,  behoudende  noch  daar  boven  voor  zich  al  de  paer- 
den  ,  en  den  onwaardeerlyken  huiscieraat  van  Schenk  :  fe- 
dert  dien  tydt  is  Gelder  een  roofncd  der  Spaanfihen  op  den 
Staatjchen  bodem  geweed,  tot  op  het  V redejaar  1648  toe. 
Den  22  December  1701.  is  deeze  ganfch  derke  Veding, 
na  een  langdurig  influiten,  belegeren  ,  en  bombardeeren, 
door  hetKrygsvolk  van  den  Koning  van  Pruiffen  verovert, 
die 'er  ook,  by  't  fluiten  van  den  Vrede,  't  bezit  van  be- 

houden heeft;  gelyk  dan  deze  Koning  zich  den  tytel  van 
Hertog  van  Gelder  heeft  begonnen  aan  te  matigen, en  daar 
van  ook  bewys  in  zyn  wapen  gebragt;  waar  in  echter  an- 

dere Mogendheden  niet  heel  ligt,  naar  men  vermoedt ,  zul- 
len bewilligen.  In  de  maandt  Oftober  1702.  had  de  Staat- 

fche  Generaal  Koehoorn,  door  vervaariyk  fchieten  en  bom- 
bardeeren, Roermond  tot  overgave  gedwongen ,  en  dus  is 

Spanjen  ook  het  geheele  Roermondfche  quartier  van  Gelder- 
landt  quyt  geraakt.  Van  des  naams  oorfprong,  zie  op 
GELDERLANDT.  De  Dorpen  onder  GV/^^fr  behoorende, 
zyn  Aldekerk  cn  Nijekerk  met  de  buurfchappen  ,  Wetten, 
Kevelaar,  Kapelle ,  Viert,  met  de  Heerlykheit  van  Pont, 
het  damhuis  van  die  zeer  hoogadelyke  Heeren.  Pontanus 

noemt  het  geen  Kevelaar  ,  maar  St.  T'homas  en  Kappelen\ echter  maar  een  getal  uitmakende. 
GELDERLANDT,  een  der  zeven  Vrye  Vereenig- 

de  iV^^er/öW/y^^^  Provintiën ,  en  in  rang  d' eerde  ,  gelyk 
het  in  de  vergaderinge  der  algemeene  Staten  ook  altydt  de 
eerde  dem  heeft.  Het  is  al  voor  een  der  vrye  Vereenigde 
Provintièn  erkent  als  het  Roermondfche  quartier  ,  nevens 
de  dadt  Gelder  (ecrd  in  de  jaaren  1702.  en  1703.  verovert) 

noch  aan  i'/'<ï>?/>»  onderhoorig  waren ;  zie  op  GELDER. 
Het  is  eerd  door  Voogden,  daar  na  door  Graven  ,  in  't 
laatd  door  Hertogen  geregeert.  Des  naams  oorfprong 
zou  uit  een  verdichtzel,  of  uit  gifllngen,  deze  zyn.  In  't 
jaar  878  zou'er  in  't  Keulfch  landt,  by  de  Heerlykheit  van 
Pont,  een  vervaariyk  Dier  zyn  geweed,  dat  menfchen  en 
beeden  verdondt :  dit  dier  zou  een  geluidt  geflagen  heb- 

ben als  van  Gelre,  Gelre,  Gelre,  en,  by  nacht,  brandende 
oogen  als  vuurvlammen  hebben  gehadt,  en  zoo  verwoedt 
zyn  geweed,  dat  meed  alle  inwoonders  daar  om  heene 
van  daar,  wegens  dat  alvernielende  Monder  ,  weeken. 
De  Heer  van  Pont  had  twee  zoonen, dappere  Jongelingen, 
IVichard  en  Lupold  :  Beide  gingen  zy  wel  gewapent  by 
nacht  uit,  om  het  fchrikdier  tc  bevechten:  zouden  het  by 
't  licht  dat  het  uit  zyne  oogen  fchoot  gevonden,  bedree- 
den,  en  verflagen  hebben  :  het  daarom  heen  woonende 
volk,  boven  maten  verblydt  over  deze  zege, begaven  zich 
onder  deze  twee  broeders,  IVichard  en  Lupold,  en  namen- 
ze  aan  voor  hunne  Prinflen ;  zouden  eene  Stadt  ter  plaat- 

ze, daar 't  monder  om 't  leven  gebragt  was,  gebouwr, 
en  die, naar  het  Schrikdiers  gekryfch,  Ge/r?  geheten  hebben. 

Andere  Roomfch-Catholyke  Schryvers  vcrhaalen  wel  't  zelf- de, doch  noemen  het  een  mirakel,  en  fchryven  het  toe 
aan  Muinwerk,  Bilfchop  van  Paderborn,  uee{  v^nlVicbtnan 

van  Gelder,  uit  zyne  dochter  Adelheid:  maar  't  een  zal  zoo 
wel  de  waarheit  tot  een  grondt  hebben  als  't  ander.  Le- 

nige haaien  't  van  Gerlachs  landt,  die  Voogdt  van  Gelder  is 
geweed.  Anderen  van  't  Beekje  Gaal ,  dat  in  de  Niers 
valt  ,  en  't  geheele  daar  omtrent  leggende  landt  zou 
overlkoomt  hebben  ,  en  daarom  door  gedachte  Heeren 
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5fo  GEL 
Wicbitrd  en  LupolJ  bedykt ,  ook  daar  by  ecnc  Stadt  gc- 
bouwc  zyn,  die  ly  den  naam  van  GAEL-DEUR  gaven, 
dat  ciiidclyk  Gelder  geworden  is.  Noch  zyn'cr  die  nicc- nen  dat  Gelder  het  Gelduba  der  Romemen  is  :  dat  anderen 
voor  Gf/i»,  een  gerine  vlek  ontrent  Liinen  twee  mylcn 

boven  OrJjngeu.,  houden.  Anderen  wéér  houden  voor  't ïekerlle.dat  Gelderlandt  dien  naam  van  de  aldaar  gewoont 
hebbende  Geiten.,  of  Kelten ,  20U  gekregen  hebben,  en  dus 
20U  Gelderlandt  eene  verballeringe  7.yn  van  Celterlandt:  de 
reden  van  dit  gevoelen,  zie  by  Pontanus,  enz.  Gelderlandt 
met  Zutpben,  in  zyn  geheel  genomen,  is  byna  de  uitterfte 
fïreek  van  AW^r/<»Wf,  naar  het  Noorden  :  ten  Ooftcn  grenft 

het  jan  Kleef,  Overyflel,  en  U-^eJifaalen  ilcn  WeRen  aan  het 
Sticht  Utrecht  en  Hollandt ;  ten  Zuiden  aan  Brabandt;  ten 
Noorden  aan  den  inham  der  Zuiderzee.  Anders  wordt  Gel- 

dcrLindt  befchreven  te  leggen  in  't  Ooflerdeel  van  Neder- 
landt,  tuilchen  de  Z«/yfrcf^,  é.Qi\Tj}el,  en 't  Hertogdom 
Kleef,  het  Aartsbisdom  de  Hertogdommen  GuUk 

en  Brabant,  het  Graaflchap  Hollandt,  en  't  Sticht  Utrecht. 
Wat  de  lengte  van  Gelderlandt  betreft,  die  is  ten  hoogften 
26  mylen  ,  gerekent  van  het  dorp  Ooflerwolde ,  omtrent 
Elburg,  tot  aan  't  vlek  Echt,  in  het  Droftampt  van  Ruer- 
monde,  zynde  de  vcrfte  paal  naar  't  Zuiden:  de  breette  is 
ongclyk,  eng  en  wydt,  doch  op  het  wydlle  ruim  10  my- 

len, tuflchen  Gorhtm  en  't  begin  van  de  Betttw,  daar  de 
Jihyn  hy  het  Tolhuis  twee  armen  maakt,  en  de //'^«/ aan 
de  llinker  zyde  laat.   Het  geheele  landt  is  doorgaans  meer 
vlak,  dan  bergachtig,  echter  op  verre  na  zoo  laag  en  wa- 

terig niet  als  Hollandt.   De  Velden  zyn  mildt  genoeg  in  't 
voortbrengen  van  vruchten:  koeijen ,en fchapen  lyn'er  in 
menigte.    Een  Os,  voortydts  uit  de  weiden  aldaar  naar 
Antwerpen  gezonden,  heeft  3200  ponden  gewogen.    In  de 
Veluivfche  zantduinen  2yn  overvloedig  veele  konynen  ;  in 
de  bolFchen  haazen,  herten,  daflen,  wilde  zwynen,  enz. 

Boomgaarden  zyn 'er  in  menigte ,  200  dat  men  Gelderlandt, 
en  voornanielyk  de  Betuwe,  d'appellchuur  van  Hollandt 
enFrieslandt  plag  te  noemen ;  het  ontbreekt'er  ook  aan  geen 
riviervifch.  ÓmtientyuliusC^cfars  tydt,  en  daar  na,  bewoon- 

den de  Batavi  ,oi  Batanwers , Gelderlandt  •,Adi^v  na  zyn 'er  de 
/•><»«AV«ingevallen, vervolgens  delFtlten,deSaJfen ,  deFrie- 
zen,  door  Karei  de  Groote  getemt ,  of  verdreven;  eindelyk 

de  Noormannen,  die 'er  al  eenigen  tydt  bleven  ,  en 'er  vry 
flecht  huis  hielden.    In  dit  Hertogdom  leggen  vier  Graaf- 

fchappen,  namelyk  Ba«rf»,  Kulemburg,  ̂  s Heerenberg,  en Bronkhorfl;  zie  YDER  OP  ZYN  EN  NAAM.  Geheel 
Gelderlandt  wordt  in  vier  quaitieren  verdeelt ,  en  naar  de 
vier  Hüoftfteden  genoemt ;  het  Niewmeegfche  ,  het  Roer- 
mondfche,  het  Zutphenjche ,  en  het  Arnhemfche.    Men  heeft 

'er  dit  fpreekwoordt  van;  Niewmeegen  het  oudtfie  ,  Roer- 
mond het  grooiiiQ, Zutvhen  het  rykfte, /fraA^««  het  luftigfte: 

2ie  YDER  QUARTIER  OP  ZYNEN  NAAM. 
D' Aartsbiirchop  van  Keulen  plag  de  geellelyke  Jurisdièie 
over  Niewmeegen  te  hebben  ;  de  Biflchop  van  Utrecht  in 
de  Niewmeegfche  quartieren,  en  in  die  van  Arnhem;  deBif- 
fchop  van  Luik  in  het  quartier  van  Roermonde,  en  de  Bif- 
fchop  van  Munfler  in  het  Graaffchap  Zutphen.    De  zeer 
ryke  Abdy  van  Marienwaerdt  heeft  ook  in  Gelderlandt  ge- 
ftaan;  maar  is  verwoeft,  en  de  goederen  zyn  aan  byzon- 
dere  perfoonen  verkocht.    Yder  quartier  heeft  zyne  on- 
derhoorige  Steden ,  Dorpen,  en  Landen.   De  regeerings- 
wyze  vindtmen  by  J.  J.  Pontaan,  en  anderen  ;  waar  van 
de  korte  inhoudt  is  :   Dat  de  iJf^amegeeringe  vertoont 
wordt  by  de  Ridderfchap  en  Steden,  in  qualiteit  van  Sou- 
•veraine  Staaten :  de  Ridderfchap  beftaac  in  Bannerheeren , 
en  Edelen  :  het  geheele  Landtfchap  wordt  door  den  Stadt- 
houder  befchreven,  nevens  den  Cancelier  ,  enRaaden: 
gedurende  de  landtdagen  worden  de  gemeenezaaken  meeft 
behandelt  door  Gedeputeerden  :  die  der  Steden  mogen 
niet  befluiten  zonder  ruggefpraak  met  hunne  principaalen , 
elk  in  zyn  quartier:  yder  Stadt  mag  wel  veele  hoofden  en 
monden  op  de  landtdagen  hebben,  doch  die  alle  maaken 
maar  eene  üemme  voor  hunne  Stadt: de  gemeene  zaaken, 
door  hen  befloten,  worden  dan  in  yder  quartier  gebragt; 
daar  niet  de  Hooftftadt,  of  Hooftfteden  voor  aan  zitten, 

maar  d'eerÜe  onder  de  Amptlieden:  te  weeten ,  in  het  gebiedt 
v  an  Niewmeegen,  de  Burggrave;  in  de  quartieren  van  Zutphen , 
en  Arnhem,  de  Landtdroften :  daar  nu  de  Jonkers  zegt  Po«- 
tuan ,  hunne  eige  meellers  zynde,  hunnen  wil  onder  den 
hoedt  draagen,en  met  al  haaren  raadt  op  een  klein  paerdt- 
jen  ryden.  Het  ryk  van  Niewmeegen,  als  't  eerfte  quartier, 
heeft  altydt  d'eerfte  ftemme  op  cle  landtdagen  gehadt  :  de 
tweede  het  Roermondfche :  de  derde  het  Zutphenfche  :  de 
vierde  het  Arnhemfche.    De  landtdagen  zyn  eerft  ten  tyde 
van  Hertog  Arnaldian  Egmond  opgekomen  ,  omtrent  het 
jaar  1440.  wanneer  de  Bannerheeren,  Ridders,  en  Steden 
het  vorige  gezag  der  Vorftcn  zeer  befnoeit  hebben, en  hen 
de  beetcn  beginnen  voor  te  fnyden.    Ook  hebben  noch 
naderhandt  de  quartieren  Niewmeegen , Zutphen ,  en  Arnhem 
een  onderling  verdrag  opgerecht,  van  deezen  inhoudt: 
„  Indien  iemant  der  onderdaanen  door  den  Vorft  boven 
„  recht  bezwaart,  of  beledigt  wordt,  zoo  mogen  de  ver- 
„  üngelyktc  perfoonen  zich  aan  de  Stadt,  daar  hy  onder 
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„  hoort,  bek laagcn;  die  dan  gehouden  zou  zyn  de  kl.t?- 
„  te  tegen  den  Vorlt  te  vervolgen  :  zoo  hy  binnen  twee „  maanden  van  zynen  overlalt  niet  afliet ,  zou  men  alle 
„  de  Vorftelyke  inkomften  in  dat  quartier  in  bcilag  nee- 
„  men ,  en  inhouden ,  tot  dat  de  gelcede  fchade  vergoedt „  ware.    indien  de  Vorll  zulks  binnen  de  naafte  maandt 
„  met  deede,zou  die  Stadt  hier  van  de  naafte  Steeden  ver- 
„  wittigen,  deze  weêr  de  andere  ,  daarmen  zyne  Heer- „  lykheden  en  inkomllen  desgelyks  beflaan  zoude.  Daar door  verloren  de  Hertogen  den  beften  flip  van  hunnen 
rok,  en  konden  maar  alleen  met  eenen  vleugel  vliegen De  Franjche  Koningen  ,  vermoeit  door  de  wapenen  der Noormannen,  en  mlandtfchen  twift,  hebben  de  landen  die 
tot  dien  tydt  toe  door  hunne  Stadthouders  ,  op  de  wyze 
van  een  ryk,  beftiert  wierden,  beginnen  van  malkanderen te  Icheuren,  en  die  als  Leenen  uit  te  deelen  ,  het  zy  aan 
groote  Heeren,  of  aan  hunne  Gunftelingen.   Dus  is  Gel- derlandt, toen  noch  binnen  eene  enge  bepalinge  tuflchen 
de  Nters  en  de  Maas,  door  de  weldadigheit  van  Ludovicus^ Konmg  van  Aujlrafia,  omtrent  het  jaar  879.  geworden  het 
Erfgoedt  van  de  Heeren  van  Pont ,  Lupold ,  en  IVichard 
zoonen  van  Otto:  die  nevens  hunne  Nazaaten,tot  het  jaar loói.  m  Gelderlandt  als  Voogden  geregeert  hebben:  maar 
na  dat  ütto  van  Najfau  de  eenige  dochter  van  IVtchart  den 
I II.  Adelhetd  genaamt  ,  ter  Gemalinne  genomen  hadde 
raakte  de  naam  van  Pont  te  niet,  en  hy  maakte  de  Heer- 
lykheit  van  Gelderlandt  eigen  aan  het  huis  van  Naffauw 
na  dat  hy  te  voorcn,  met  zyne  eerfte  Vrouwe  Sophia,  het 
GraatfchapZa/fewbehuwelykt  hadde.  (DemeefteSchryvers  l^'"» ftellen  Adelhetd  van  Gelder  de  eerfte  Gemalinne  van  Vtto  ) 
Hy  werkte  ook  zoo  veel  uit  by  Keizer  Hendrik  den  11^.  dat 

de  Voogdy  tot  een  Graaffchap  verheven  wierd ;  ook  'daar  ̂"'^  '9 by  (door  Godevaart  van  Bouiljon,  Vorft  van  Lotharingen)  "1 inet  de  Feluwe  daar  by  te  voegen ,  vergroot :  ter  oorzaake 
dat  hy,  ten  oorloge  naar  het  H.  Landt  gaande,  geldt  van 
nooden  hadde,  dat  hem  Grave  Otto,  voor  de  beleeninee  * verfchafte.   Onder  zyne  Nazaaten  bequam  Grave  Otto  dl 
///.  in  't  jaar  1249.  de  Keizerlyke  Stadt  Ntewmeegen ,  het edelfte  deel  van  geheel  G^/^^rW?,  van  Koning //^///f»,, Grave  van  Hollandt,  enz.  in  pandtfchap;  en  dus  wierd  het 
Oude  Gelderlandt  vergroot,  met  het  vierde  en  wel  het  befte 
vierde  deel.  Waar  na  Grave  de  11.  in  het  jaar  1339. 
van  Keizer  Ludovicus  verworf,  dal  het  Graaflyk  Gelderlands 
ineen  Hertogdom  verandert, en  tot  een  Vorftendom verhe- 

ven wierd.  Wy  zullen  de  lyft  der  Voogden,  der  Graven., 
en  der  Hertogen  van  Gelderlandt ,mtt  de  jaaren  hunner  aan- 
komfte  aan  de  regeeringe,  nevens  hun  overlydeu  ,  alhier 
ter  neder  ftellen,  met  200  veel  zeekerhcit  als  in  de  Hifto- 
riën  daar  van  gevonden  wordt. 

Voogden  van  Gelder 
1 .  IVichard  de  I.  - 
2.  Gerlach      -       _       .       .  _ 

3.  Godefroy,  of  (a)  Godevaert    -    -  - 
4.  Wichard  de  II.       -        -  - 5-.  Mengers  (  b  ) 

6.  Wiking  (c)        -  - 
7.  IVichard  de  III.  - (a)  Anders  Gothfried,  of  Gothofredus. 
(b  )  Megingor,  ofMegegard^  Megengers ,  ook  Magengors. 
{c)  IVrndechin ,  of  Vilting. 

Gerlach,  was  de  zoon  van  IVichard:  Godefroy  van  Gerlacb: 
IVichard  de  zoon  van  Godefroy:  Mengers  de  zoon  van  Wic- 
hard  den  II.  IViking  was  wel  de  navolger,  maar  niet  de 
zoon  van  Mengers,  doch  van  Mengers  broeder  ,  Begrin  ge- 

naamt :  IVichard  de  III.  liet  geene  mannelyke  Erven 
na,  maar  wel  eene  dochter  Adelheid,  getrouwt  aan  Otto 
vanNafjauw;  die  door  Keizer  Heurik  den  LV.  tot  Grave 
van  Gelderlandt  verheven  wierd. 

Graven  van  Gelder  en  Zudphen. 

1.  Otto  van  Naffauw y  Voogd  1061.   Graaf  1079 

by  andere 
2.  Gerard  van  Najfauvf 
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1326. 
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3  Hendrik  van  Naffauw  -  -  -  I131 
4.  Gerard  van  Nafjduw  de  II.  -  -  -  ii 62 
f.  Otto  van  Najfauw  II.       -       -       -      1281  ■ 
6.  Gerard  van  Naffauw  III.        -       -       1 202  ■ 
7.  Otto  van  Naffauw  III.       -       -       _    1229  ■ 
8.  Reynald  van  Naffauw       -       -       -       1271  • 
9.  Reynald  van  Naffauw  II.       -       -     -    I32Ó  • Dcit  Reynald  van  Najfauw ,  oï  Reynond  de  11.  is  de  laatlfe  PoaMin 

Grave  van  Gelder,  tot  op  't  jaar  1339.  geweeft  ,  toen  gc- slicht. 
worden  eerfte  Hertog  van  Gelder,  te  gelyk  (als  ook  zyne  Hafelt» 
Voorzaten  de  vorige  Graven  van  Gelder  geweeft  waren) 
Grave  van  Zutphen.   Zoo  dat  nu  beginnen. 

Hertogen  van  Gelder.,  Graven  van  Zutphen. 
1.  Reynald  van  Naffauw  de  II.  Grave  tot  1339 en  Hertog      1339  -  1343. 

2.  Reynald  van  Naffauw  III.  -  -  -  1343  .  1361. 
Toen  hy  van  zynen  broeder  Eduard  van  Naffauw  gevangen 
genomen  wierd;  die  zelf  de  regeeringe  aannam 

3.  Eduard 
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3.  Edtiard  va»  NaJ/auw  -  -  -  1361-1371- 
Dc  gevange  Reynald  van  Najfauw  de  III.  na  de  doot  van 

zynen  htotdcx  Eduard  \i\t  de  gevangkenifTe  gekomen ,  raak- 
te weer  aan  't  bewindt;  doch  overleedt  na  drie  maanden ; 

dus 

Reynald  van  Najfauwwtétxom  -  -  -1371-1371. 
a^.  Wtllem  de  I.  van  Gtiltk  -  -  -  1371  -  1402. 
5-.  Reynald  de  IIII.  van  Gnlik       -       -      \■\o^  -  1443. 
6.  Arnold  de  I .  van  Egrnond       -       -     -    14^3  -  1473* 
7.  Adolph  van  Egmottd  -  -  -  -  14-73  "  1477- 

.  Deze  Adolph  van  Egmond  was  de  20on  van  Arnold  den  I. 
va»  Egrmnd.,  die  zynen  Vader  godlooslyk  in  de  gevangke- 
nilFe  wierp,  om  zelf  te  regeeren  :  maar  wierd  door  den 
ftrydtbaren  Hertog  Karei  van  Btirgtindièn  verloÜ  ,  en  de 
ïoon  uit  de  regeeringe  gezet:  dus 

yir«ö/<^  van 't  jaar      -      -      -      1423  tot  1461. 
Adolph  oxxvjttü^      _      ,      _     -    1465-  1471- 
Jrnold  weer  herftelt       -       -       -    1471  1473. 
Adolph  nu  wettig      -      -      -    -    1473  1477. 

8.  Karei  van  Gelder oi  Egmond  -  -  1477  ifS^- 
Deze  Karei  van  Gelder.,  zoon  van  Adolf.,  heeft  zwaare  oor- 

logen moeten  voeren  tegen  Keizer  Karei  den  V.  en  vooi- 
heen  met  Philips  van  Oojlenryk ,  Keizer  Kareis  Vader,  die 
Hertogen  van  Gelder  wilden  zyn. 

9.  li^tllern  de  II.  van  Kleef.,  doch  mofl:  af- 
flant  doen  aan  Keizer  Karei  den  -  15-38  -  i5'43- 

10.  A'«rf/^/<? //.  (Keizer  de  V.)  -  -  15-43  '  ̂^5^- 
jl.  Philips  van  Spanjen  -  -  -  If^ó  -  15-81. 
In  het  jaar  15-81.  raakte  Philips  door  zyne  gevveltdadige 

bedryven,  tyrannijen,  't  verbreeken  van 'sLandis  privile- 
giën en  gerechtigheden,  enz.  waar  door  het  quam  tot  ee- 

ne  afzweeringe  van  hem  en  zyn  gezagh ,  de  Vereenigde  Ne- 
derlanden quyt.  't  Zedert  is  Gelderlar.dt ,  behalven  't  Roer- 

mondfche  qnattier ,  als  gezegt  is  ,  ecne  vrye  Provintie  ge- 
bleven; en,  wegens  den  Hertoglyken  Tytel,  de  eerde  in 

rang  onder  de  VII  Provintiè'n  geÜelt.  De  bedryven  der 
Voogden,  Graven,  en  Hertogen,  worden  van  yder  op 
zynen  naam  verhandelt.  De  Gelderfchen  hebben  al  van 

oudts  den  naam  gehad  van  meeftersin  't  beryden  van  paer- 
den,  en  de  bede  ruiters  te  zyn,  ook  zeer  kloek  in  't  ver- 

richten van  oorlogsdaaden.  Het  oude  wapen  van  Gelder- 
landt  plag  drie  Mtfpelbloemen  te  zyn ;  maar  het  is  in  eenen 

NaJJ'auwfchen  Leeuzu  verandert.  Dit  Hertogdom  heeft veel  moeten  lyden,  zoo  van  nabuuren  als  vyanden  ; maar, 
daar  tegen,  is  het  hun  wéér  niet  veel  fchuldig  gebleven, 
en  heeft  hen  van  zyne  krygshaftigheit,  in  ouder  en  jonger 

tyden,  doorluchtige  blyken  gegeeven :  echter  is 'er  nu  en 
dan  al  wat  afgefcheurt,  ook  door  verkoopingen  ,  verpan- 

dingen, huwelyksgiften  aan  dochters,  enz.  vry  wat  ver- 
jnindert,  of  verzwakt :  Dus  miilGelderlandt  in  en  omtrent 
Kleefslandty  G ulikker landt het  Landt  van  Hensbergen.,  Bra- 
èandt.,  Hollandt Utrecht.,  enz.  de  volgende  plaatzen  en 
landen;  Goch,  Kalker,  Santen,  Burik,  Dinxlaken,  geheel 
D)JJel,  Sevenaer  met  het  landt  van  de  Lymersy  Emmerik, 
Rees,  Kranenburg,  Gennep,  Hueffen ,  het  Droflampt  £«f» , 
Gravenvjeerdt ,  Haexe ,  Bom ,  V  Ryxwoud  van  Nievjmeegen , 

Zittert,  Wajfenberg ,  Randerayd,  Lynich  ,_Sufieren ,  Millem  , 
Gangelt,  Vucht ,  Ravcnftein,  Weerdt ,  de  Stadt  Graaf ,  met 
de  Heerlykheit  van  Kuik  aan  den  Maaskant,  Heusden,  Bu- 

ren, 't  landt  met  de  ftadc  van  Mechelen,  het  Erfgoedt  van 
Sophia  van  Berthoiit ,  geweefl  Vorilinne  van  Gelder,  Wyk  te 

Dmtrjiede,  welke  plaatzen ,  nevens  eenige  Weerden ,'Z,vj&q.ï 
van  Abkoude  allereerft  in  't  jaar  1341-  van  Hertog  Reynald 
van  Gelder,  tot  een  Zutphens-leen  ,0\\X.Üï\^;  Eemlandt ,  om- 

tr ent  Amersfoort ,  l^ollenhoe ,  'm  OveryfJ'el ,  Gorinchera  ̂   en 't landt  van  Arckel,  Leerdam,  en  Goylandt. 
In  het  jaar  1672.  wierd  geheel  Gelderlandt ,  van  de  Fran- 

fchen  ,  als  aan  den  eerden  aanfloot  gelegen  ,  na  dat  het 
franfch  leger  over  den  Rhyn  was  gekomen,  bemagtigt,  cn 
omtrent  17  of  18  maanden  lang  overheert ,  wanneer  de 
Veroveraar  gedwongen  was  het  weder,  nevens  de  Pro- 

vinticn  van  Utrecht  en  OveryfJ'el ,  te  verlaaten  ;  nadat  hy 
geene  kleine  blyken  aan  d' mwoonderen  had  gegeeven  van 
drukkenden  overlafl,  zwaare  kneevelingen,  en  verwoef- 
tingen,  welke  laatfte  echter  voornamelyk  het  platte  landt 
heeft  moeten  draagen  ;  naardien  geene  Steden  ,  by  zyne 
komfte,  zwaare  en  lange beleegeringen  hebben  uitgedaan, 
en  zy  meed  alle,  by  zyn  vertrek,  zich  door  groote  gcldt- 
fommen  hebben  vrygekocht  van  brandt  en  plondcringe; 

200  dat  dé  Steden  in  't  gemeen,  door  die  overdroominge 
dcv  Franfchen ,  wel  vry  wat  verarmt  ,  doch  echter  niet  te 
vuur  en  zwaert  vernielt,  en  omgekeert  zyn;  waar  na  dit 
Landtfchap  binnen  korten  tydt  weer  zynen  voorigen  luif- 
ter  en  welvaart  kreeg,  en,  na  't  vertrek  der  Vyanden, 
ïich  mede  onder  de  Stadthouderlyke  regeeringe  desPrinfen 
van  Oranje,  Willem  den  I II.  naderhandt  ook  Koning  van 

Engelandt,  begaf,  waar  onder  het  in  bloei  ,  tot  d'aflyvig- 
heit  des  Koningklyken  Stadthouders,  gebleven  is.  Wat 
ïwaare  orkaanen  van  verwarringen,  tweefpalt,  en  onluf- 
ten  na  dien  tydt,  in  meed  alle  de  Steden  van  Gelderlandt, 
onder  de  Regeeringe  en  Inwoonderen,  zyn  ontdaan,  en 
wat  treurige  gevolgen  daar  uit  gefproten  ,  verdient  beter 
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I  in  een  eeuwig  flilzwygen  be^raaven ,  dan ,  voor  de  Nako- 
'  melmgichap,  van  duk  totdukin  de gcfchicdcniiren geboekt te  worden;  dicshalven  zullen  wy 'er  hier  niet  verder  van 
gewaagen;  en  hebben  liever,  tot  voldoeninge  der  niews- 
gierigen,  hier  in  eene  korte  rolle  nader  te  vertoonen  de 
verdcelinge  van  yder  Quartier  ,  met  zyne  onderhoorige 
Steden,  Drodampten,  Hccrlykheden,  Vlekken,  en  Dor- 

pen, zoo  als  zy  ons  in  dc  netde  Bcfchryvingen  voorko- 
men. Gelyk  wy  nu  boven  gemeldt  hebben  dat  Geldi-rlandt 

en  Zutphen,  tot  eenen  vrycn  Staat  gemaakt  ,  in  vier  dee- 
len  ,  of  veeleer  Hcerfchappyen  gedeelt  v/ordt,  daar  ge- 
nocmt;  200  wordt  elk  vierde  deel  weder  gefchifc  in  Ste- 
delyke  en  Dorpelykc  Stichten,  en  in  erfelyke  Drodamp- 

ten. De  vierdcndeclfche  Heerfchappye  Nievjmeegen  begrypt 
drie  Steden  ,  Nievjmeegen  ,  Thiel ,  cn  Bomr/iel,  Hiér  by 
wierden  eertydts  getelt  de  Steden  Grave  ,  Leerdam  ,  ea 
Buuren,  daar  van  gefcheurt  door  den  Prins  van  Egmond: 
ook  had  het  dorp  GV^^f,  in  Ovcr-Betuwe  ,  aan  Hendrik 
van  Gent,  in  den  jaare  15-06.  door  Prins  Karei  ter  befcher- 
mingc  gegeeven  ,  een  dem  onder  dc  Steden  behouden. 
De  Drodampten  der  Steden  cn  Dorpen  zyn  voornainelyk 

deze:  Het  ryk  van  Nievjmeegen;  d''  Over-  en  Neder-Beiuw ; 
't  Eilandt  van  Thiel;  't  Eilandt  van  Bommel;  't  Drodampt 
tufichen  de  Maas  en  Waal;  't  Drodampt  van  Bee/l  en  Re- 
noy  ;  in  welke  Drodampten  veele  Ridder-hofdeden  ,  en 
veele  erfelyke  Drodampten  van  Dorpen  zyn,  als;  Perzin- 

gen, Ubbergen,  Grucsbeek,  Doddendaal ,  Batenborg,  IlorfJ'um^ Luer,  O  yen.  Dieden,  Balgoy  ,  Gent,  Hemert ,  Miliir/gen., 
Pamerden,  Meynerswyk,  Rofjum,  Izeldooren ,  Loenen ,  Lin- 

den, Oudeweert,  Mars,  Wolfsweert,  Juddermitle,  Dalem, 
Puderoyen ,  Neder- Hemert ,  Amerzoyen ,  en  Hcdel. 
De  tweede  vierdendeelfche  Heerfchappye  is  die  van 

Roermond,  of  Ruremond,  wiens  hooftdadt  is  Roermond:  de 
kleine  Steden  zyn  Gebre ,  Venlo  ,  Stralen,  Wachtendonk, 
Montfort  en  Erkelens.    De  Drodampten  over  Steden  en 
Dorpen  zyn  acht,  onder  welke  eenige  dedclyke  iyn,Kef- 

Ifel,  Gebre,  Monifort ,  Kriekenbeek,  Stralen,  H''achtendonk , I  Erkelens  ,   en  Middellaar.    De  kleinder  en  erfelyke  zyn 
\  Vierzen,  Horfl,  Lenth ,  Wel,  Afferdcn ,  BUeribcek ,  Walbeek , 

I  Aarfj'en,  Griebenforfi ,  Blitterswyk,  Mirlo,  Elimpt ,  Stejj'ens- weert,  Hillenrade ,  Swalmen ,  Ajjel,  en  Gijleren. 
De  derde  vierdendeelfche  Heerfchappye  is  dc  Zutphenfche, 

De  voorzittende  Stadt  is  Zutphen.  De  kleine  bemuurde 
!  Steden,  die  in  de  Vergaderinge  demmen,  zyn  Doesburg, 
\  Doetekum,  Lochem ,  en  Grol.  Het  Stedenrecht  en  gebiedt 
:  word  in  vier  Drodampten,  en  ook  zoo  veel  Baronijen 
j  onderfcheiden.  Dc  eerde  vier  Voogdyen  bedaan  uit  het 
I  Drodampt,  en  't  Scholtenampt  van  Zutphen, \\ct  Rechter- 
[  ampt  van  Doesburg,  en  het  Drodampt  van  Breevoort.  De 
i  Baronijen  zyn  Bergen  (dat  ook  met  des  Graven  eernaam 
j  verheerlykt  v;ordt,en  daar  onder  hetSteedjen  s Heerenberg 
I  getelt)  Bronkhorjl,  Baar ,  en  Wifch. 

De  vierde  vierdendeelfche  Heerfchappye  is  d' Arnhemfcht, 
hebbende  tot  haare  Hooftdadt  Arnhem.  De  kleine  dem- 
mende  Steden  zyn  Harderwyk ,  Elburg ,  Wageningen ,  en  Hat- 
tum.  Dc  groote  Drodampten  zyn  twee,  del^eluwe,  en 
Veluvjenzoorn.  De  kleine,  van  't  zelfde  getal,  zyn  Olden- 
broek  en  Nijenbroek.  Men  telt 'er  ook  twee  erfelyke  Rich- 
terampten  van  Dorpen  met  halsrecht  ,  welke  zyn  Doren- 
weert,  en  Roozendaal:  de  Rechtsbanken  zyn  ook  zooveel, 
en  de  plaatzen  Scherpenzeel  cn  Hoevelaken. 
De  Landtdreek  van  Gelderlandt  heeft  ten  meeden  deele 

eene  heldere  en  gezonde  lucht  ;  en,  daar  bencven  ,  een 
vruchtbaare  grondt,  heel  bequaam  tot  den  bouw  van  al- 

lerhande Zaadt  en  Vruchten,  ook  is  ze  Hiet  grasrykc  wei- 
den overvloedig  verzien.  Doch  deze  zegeiiryke  vettigheit 

is  met  eene  m-agere  dofte  op  zommige  plaatzen  vermengt; 
want  de  meelte  Veluiue  is  een  dor  zant,  met  Heide,  Bof- 
fchen,  en  helmachtige  Heuvels  bezet,  vertoonende  meer 
Wilderniflen, dan  Akkervelden  :  ook  vindtmcn hier  en  daar 
meer  Veen,  dan  Zaaigrondt.  De  kant  ,  die  gemeenlyk 
Veluuiezoom  gcnoemt,  en  van  den  Tffel  e\\  Z^^^^tz  befpoelt 
wordt,  is  grasryk,  zeer  gefchikt  tot  Veedrift,  cn  de  Hol- 
landtfche  weiden  niet  zeer  ongelyk.  Zutphen  heeft  mede 
een  vette  grondt,  en  is  op  veele  plaatzen  laag  en  moer- 
achtig.  Men  zie  verder  van  elk  gedeelte  van  Gelderlandt., 
nevens  zyne  bovengemelde  Steden  ,  op  elks  byzonderen 

naam. GELDERLANDT,  GELRIA.   De  naam  van  Alihl 
GELDER,  eerd  eigen  aan  de  Stadt,  daar  na  aan  het  Not. 
Drodampt,  het  welk  noch  groot,  noch  aanzicnlyk  was,  Gfrw 
heeft  zich  uitgebreidt  over  ver  uitgedrekte  Landtfchappen ,  infcr. 

die  de  eerde  Stadtvoogden ,  en  hunne  Navolgers,  in  ver-  •^^'''•^ 
fcheide  tyden,  en  onder  verfcheide  voorwendzelen ,  nu  en/"'- 
dan  aan  zich  getrokken  hebben.    Indien  Furmerius ,  die 
men  dikwyls  op  leugen  heeft  bevonden,  de  waarheit  ver- 

haalde, dat  het  riviertje,  het  welk  ter  rechter  zyde  van  de 
Stadt  Gelder  loopt,  den  naam  heeft  van  GAL  of  GEL, 
zou  ieder  een  ligtclyk  toedemmen  dat  de  benaming  ha- 

ren oorfproi-tg  had  van  dit  droomtjc.    Inmiers  dit  blykt, 
dat  dit  Vordendum  zoo  wel  als  zyn  naam  vaii  geringe 

beginflelcn  voortgekomen  is.    D'alleroudtftc  verhaalcn, 

die 
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die  men  klaar  kan  7.icn  dat  met  vcrdicht7.clcn  zyn  ver- 
mengt, worden  by  geen  Schryvcr  gevonden,  daar  men 

flaac  op  kan  maaken.  Want  nocli  de  Schryvcr  van  de 
Dagregillcrs  ,  noch  de  ander  v,ondcr  naam  ,  noch  de 
Kronyktchryvers  die  jonger  zyn  ,  en  veele  ecuwen  laa- 
tcr  als  de  voorgevalle  znaken,  konnen  in  dezen  voor  geen 
onwraakbare  getuigen  aangcnoinen  worden,  voornament- 
lyk  als  de  tydtgcnootcn ,  en  die  naall  aan  die  tydcn  ge- 
lectt  hebben ,  daar  van  -/.wygen.  Men  vindt  geen  eerder 
gewag  van  (JcUL-r  (GELRIA)  dat  men  voor  valt  en  zee- 
Kcr  mag  houden  ,  dan  in  het  Roomfcb  Martelaarsboek  op 
liet  jaar  icoi-  in  het  leven  van  St.  Adelbcidis:  daar  Mcgcri- 
FoJ'us ,  Vorll  van  Gelder^  (  G  ELRA )  van  zy  nen  eenigen  zoon 
berooft,  geprezen  wordt  wegens  zyne  ingetogcndheit  en 
lieiligheit  des  levens.  Deze  nu  heeft  tot  opvolger  gehadt 
/jr;/-.W//.f,  onzeker  of  dezelvezyne  naafte  erfgenaam,  of  hem 
vreemdt  is  gewcclt;  immers  Vader  van  iVillem^  Billchop 
van  Utrecht^  en  \an  IVichtird,  aan  wien  hy  de  onderhoo- 
rige  Landen  van  Gelder  nagelaaten  heeft  ;  gelyk  deze  aan 
zynen  Schoonzoon  Otto  van  NaJJauvj^  die  in  zekeren  Gift- 

Bijior.  brief  (welken  Jf^^«  Izaük  Pontamts  ̂   een  deftig  en  geloof- 
Gf/r.W,  ■vpaardig  man,  getuigt  gezien  te  hebben)  in  het  jaar 
VLprm-  1064.  met  den  name  van  Graaf  van  GELDER  vereert 
^'Z'"'  wordt.  En  het  is  niet  te  verwonderen  dat  hy  zich  Graaf 

heeft  genaamt,  die  dezen  rang  vanHoogheit  nu  al  van  zy- 
ne  \'oorouderen  af  bezat.  Echter  is  Gelder  (  G  E  L  R  IA  ) 
zelf  met  dezen  eertytel  ecrft  vereert  in  den  jaare  1079.  op 
den  Ryksdag  te  Frankfort^  van  Keizer  Hendrtk  den  IV.  en 
ïulks  ter  gunfteenbede  van  ÜUu  zelf, die  voor  zyne  twee- 

de vrouwe  getrouwt  hadde  de  dochter  des  Graven  van 
Zntphe/}^  waar  door  hy  dat  Graaffchap  met  Gelder  veree- 
nigt,en  aan  zyne  nakomelingen,  zonder  kinderen  van  die 
vrouwe,  nagelaaten  heeft.  Heda  geeft  ons  op  een  lyft  van 
de  Vafallen,  of  Leenmannen  van  i7/rirf/j/;,  die,  naar  het  ge- 

tuigenis van  Buchelius,  vry  oudt  is,  waar  in  onder  Keizer 
Hendrik  den  II.  vermeldt  wordt  het  Graaffchap  Gelder^  nu 
al  met  Zntphen  vereenigt  zynde.  Maar  hier  uit  is  zelf 
blykbaar,  dat  het  hooft  en 'de  ftaert  daar  aan  geflanfl:  zyn 
van  een  Broedertje  der  liegende  Orden; op  dat  die  zotskap 
de  hoogheit  van  zynen  Billchop,  van  zeven  Vorften  om- 

ringt, met  eene  verdichte  oudtheit  ïoude  kunnen  aanwy- 
xen  in  zoo  verre  de  Keizerlyke  gelyk  te  zyn ,  en  na  by 

te  koomen.  Gelderlandt  nu  is  t' zamengeftelt  uit  ftukken 
en  brokken  van  verfcheide  volken;  als  daar  zyn  ̂ &Gitger- 
iien,Sicar/2bers  genoemt  eer  zy  over  dmRhyn  gebragt  wier- 

den ;  en  de  Menapiers.  Doch  dit  wordt  gemecnlyk,  naar  de 
Hooftlladt,  het  quartier  van  Roermond  genoemt,  en  is  van 
het  overige  afgefcheurt,  hedendaags  een  gedeelte  van  het 
SpaaKfch  {n\x  Ke,\ztï\^k)  Nederlandt .,  en  raakt  vervolgens 
ons  niet.  De  overige  deelen  van  Gelderlandt y  behoorende 

ondcï  de  f^ereenigde  rJ^ederlanden  y  legden  aan  deezen  kant van  den  Rhyn,  in  het  landt  der  Bataweren ,  zoo  v/el  bin- 
nen als  buiten  het  Eilandt,  van  het  begin  dezes  landts  tot 

daar  de  Niewe  Maas  zich  vereenigt  met  de  IVaal:  aan  den 
anderen  kant  des  Rhyns^  behooren  de  zelve  langs  de  beide 

oevers  van  dc  Drttfiaanj'che  Grift  ,  onder  de  Friezen  en  de Broekters;  aan  den  eencn  kant  onder  den  naam  van  het 
Graaffchap  Zutphen,  aan  den  anderen  onder  die  van  de 

Veluwe:  van  welke  elk  in  't  byzonder  op  xyne  plaats  en orde. 

GELDERMALSSEN,  een  der  dn'e-en-twlntig 
Dorpen  van  den  Thielerwaerdt  ̂   in  het  Niewmeegfche  Quar- 

tier. Toen  in  't  jaar  i.>r47.  geheel  Gelderlandt  en  Zutphen 
eene  jaarlykfche  fchattinge  van  ■/yooo  guldens  molt  op- 

brengen, ftont  het  quartier  van  Niewmeegen  (een  der  vier 
quartieren  van  dat  Vorftcndom)  daar  in  gefchat  op  24342 

guldens :  In  die  fom  molt  de  T'hielerwaerdt  ,  een  der  zes 
verdeelingen  van  't  Nicwmeegfch  quartier  ,  draagen  5-844 
guldens :  welke  omgeflagen  over  de  23  of  24  Dorpen  van 
dat  gedeelte ,  quam  het  dorp  GelderrmllJen  te  ftaan  op  368 
guldens  16  Ituivers  9  j  penningen. 

G  E  L  D  O  R  P ,  een  Brabantfch  Dorp  in  de  Meijerye  van 

'' s Hertogenhofch ,  onder  Peellandt.    Toen  in  't  jaar  I5'47  ge- 
YieeX  Brabandt  eene  fchattinge  van  140000  guldens  opgelegt 
was  ,  heede  genaamt,  ftont  de  geheele  Meyery  van  den  Bofch 
in  die  fom  getaxeert  op  19379  guldens  ló  ftuivers  3  penn. 
Daar  in  molt  het  quartier  Peellandt ,  een  der  vier  quartie- 

ren van  de  genoemde Tl'/e^Vrj'f, draagen 5'692 guldens  10 ftui- 
vers  3  penningen  ,  welke  omgeflagen  over  de  2Ó  of  28 
Dorpen  dezes  quartiers,  üont  het  dorp  GeUurp  daar  in  ge- 

fchat op  niet  meer  dan  5*0  guldens  6  (tuivers  ;  moet  der- 
halven  gering  7yn  ,  vermits  het  ,  behalven  Nedsrivetten , 
het  allerlaaglt  was  gezet,  en  andere  dorpen  op  200,  300, 
400  en  meer  guldens  (tonden. 

Tacitus      G  E  L  D  U  B  A ,  eene  Stadt  in ,  of  omtrent  onze  Neder- 
Bift.lib.  landen  gewccd.,  waar  van  de  Ror/teinfche  Tacitus die  kort 
IV.  cap.  na  Chnjlus  geleeft  heeft,  gewaagt  :  maar  men  kan  met 
26. gecne  zeekerheit  zeggen  dat  ze  bekent  is.    Hoewel  eenigc 
fïT feq.    vvillen,  dat  ze  het  hedendaags  Gelder  ïou  zyn:  wel  juilt 
Houve    niet  op  de  eige  plaats  gelegen,  maar  met  de  bouwltoffen 
t.  deel,   van  't  verwoefte  Gelduba  opgebouvvt.    Andere  houden 
f«l- S9'  Gelditba  voor  Celp  ̂   oi  Gclb  ,  omtrent  Lunen.,  beneeden 

Houve 
Hanfiv. Kronyk 
1  deel. 

Jol.  80. 

Houve 2  deel, 
fol.  367 
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Nuysy  nu  een  gering  Vlek  en  van  kleine  aangelcgentheit ; zie  de  ccrile  en  tweede  Kaart  van  den  Heerc  Altinz. 
GE  LEK  ING  EN;  (GELlCüNIDARUM  CAS-  Ahl, 

TR  U  M.)  Menco  Abt  van  IVerum  maakt  gewag  van  een  Hm. 
Slot  in  Lencrddwinkel daar  in  den  jaare  1242.  de  GELI-  Gtm 
CÜNIDEN  liunncn  toevlucht  hebben  geh.idt.   De  plaats  M». 
is  hedendaags  onbckent:  echter  kan  men  niet  twyfelen  of  ̂'f'.. 
het  is  in  Drcnth  gewecft  ;  eensdeels  wegens  de  verbintenis  f'^-^ die  de  Gcliconiden  met  de  Drcnthenaars  hadden;  andersdeels 
doordien  het  gelegcfi  is  gewecft  tuffchen  Groningen  en  Rel- 

de.   De  Geliconiden  nu  zyn  geweeit,  volgens  de  woorden 
van  £>«o,  eenige  oproerige  burgers  van  Groningen  ,  die  in  het 
jaar  1 226.  eene  verbintenis  gemaakt  hebbende  met  de  Drcnthe- 

naars ,  t' zamcngefpannen  zyn  tegens  Otto.,  den  tueede»  Bif- Jchop  van  Utrecht ,  en  tegens  Egbert  den  jongen  (  Juvenis  )  Stadt- 
voogt  van  Groningen.    Het  Perkamenteboek  van  Utrecht 
noemtze  G  E  L  E  K I N  GEN ,  en  zegt  dat  ze  geweeft  zyn 
ryke  en  magtige  Burgers  van  Groningen.,  die  een  zwaare 
twecfpalt  gehadt  hebben  met  den  Stadtvoogt  Egbert  eii 
de  Groenebergers ,  die  kort  daar  na  in  een  oorlog  verandert 
is,  waar  in  men  binnen  de  veften  zelfs  gevochten  heeft; 
terwyl  Biffchop  Otto  te  vergeefs  arbeidde  om  den  vrede  te 
maaken  ;  en  eindelyk  ,  na  dat  hy  verftaun  had  dat  de 
Gelekingers  door  die  van  Koevorden  ,  en  de  Drcnthenaars 
wierden  geholpen ,  zich  opentlyk  by  dc  party  van  de 
Groenebergers  voegde.    Waar  uit  een  zeer  droevige  oorlog 
is  ontltaan,die  voor  den  Billchop  zelf  verderfelyk  was:  en 
nauwelyks  geëindigt  werd  (dewyl  bei  dc  partyen,  door 
de  nabuuren  verlterkt,  dagelyks  magtiger  wierden  )  voor 
dat 'er  eene  niewe  verdeeltheit  van  dc  iichicringers  en  Vet- koopers  opgekomen  is.    In  de  eertte  vyftien  jaaren  heeft 
Groningen  de  meelle  ramp  geleden,  terwyl  de  Stadt  twee- 

maal geplondert  en  verbrandt  is:  doch  na  het  jaar  125-1  is 
het  overige  van  den  oorlog  voor  haar  meeftendecl  voor- 
fpoedig  geweert.    Dus  meldt  het  de  grootc  Ubbo  Er^mius ,  Rerum 
voor  wien  ieder  in  deze  zaaken  met  recht  achtinge  moet  Frijii 
hebben,  die  ook  het  Huis  der  GELEKINGEN  tot  het  Hooft  Hb.  IX 
van  de  partyfchap  maakt ;  alhoewel  men  den  geheelen  oor- 

log door  niemants  eigen  naam  gevoegt  vindt  by  dien  van 
het  geflagte;jadat'erzelfs  in  de  Jaarboeken  geen  gewag  ge- maakt wordt  van  iemant  der  GELEKINGEN.  Echter 
is  het  waar  dat 'er  een  geflagt  der  Gelekingen  geweeft  is, dewyl  het  zelve  in  de  Stadt  een  huis  heeft  gehadt  als  een 
Slot;  gelyk  de  meefte  Grooten  :  welk  foort  men  ̂ tni= 
ÏJUiSW  plag  te  noemen,  waar  van  de  naafte  ftraaten  haare 
benamingen  hebben ;  als  daar  zyn  de  Pottcringe-  Ebbinge- 
Harderinge- Folkeringe-  GELEKI N  G  E-(ruaat.    Want  de- 

ze Huizen  ,  of  Kafteelen  ,  gemeenlyk  hoekhuizen  zynde, 
waren  eigen  aan  de  POTTERS,  EBBINGEN,  HAR- 
DERINGEN  ,  FOLKERINGEN ,  en  GELEKINGEN ; 
gelyk  hier  van  de  zelfde  benamingen  noch  overblyven: 
hoewel  het  gemeene  volk,  in  plaats  van  Pottcringe.,  Folke- 

ringe en  Gelekinge  y  gewent  is  te  zeggen  Botteringe .Fohinge 
en  Geltinge.    Hier  komt  noch  by  dat  Snjfridus  G  E  L  Ê- 
KINGA,  hoewel  hy  was  een  uit  Hunfingo  ,  ondertcckcnt 
heeft  den  brief,  waar  in  het  Rechtsgebiedt  van  Selvjerdt  in  Ap»i 
den  jaare  1283.  aan  de  Groenenbergcrs  toegeflaan  wordt.  Emm. 
Oo^c  doet  Emo  ons  vermoeden  dat  het  GELEKINGERS  Rf- 

zyn  geweeft,  die  men  in  de  Regifters  ziet  dat  om  den  an-  'e'if■lih^ deren,  dan  eens  den  voornaam  vanlFigbold,  dan  eens  van 
Everhard  gehad  hebben;  hoewel  de  gefjagtnaani  verzwe- 

gen wordt  ;  dewyl  hy  verhaalt  dat  die  van  Hunefgo^  die 
van  de  Groenenbcrgfchc  party  waren  ,  in  het  jaar  1232.  in 
brandt  geftoken  hebben  IFigbaldeswerf,  zonder  iets  verder 
te  onderneemen  ;   dewyl   het  hun  genoeg   fchcen  het 
geleden  ongelyk  gewroken  te  hebben  aan  het  Hooft  der 
vyanden,  met  zyn  Slot,  dat  hy  te  lande  hadde,  te  ver- 

branden.  En  Menco  verhaalt  op  het  jaar  1241.  dat  IVig- 
bold  Wiggerszoon  op  Gelekingenburg  van  dc  Groenebergers 
doodtgeflagen  is. 
GELENTE,of  GELENTHE,  eene  Polder  ondet  Hotm 

Ooltjens  plaat  (waar  van  het  Oude  landt  in  't  jaar  1483  is  i  ''«^ 
bedykt;  en  1612  verkocht  aan  ]on\Ler  Franfois  van  AcrJJ'en  fol.  f-ij- voor  60000  kroonen)  deze  Polder  is  met  een  dyk  omringt 

in  't  jaar  i5'24.  en  1400  gemecten  groot. 
GELKENISSE,  een  Dorp  in  Ztiid-Hollandty  in  den  Gm^** 

Alblaffar-lVaerdt  y  onderhoorig  aan  Dordrecht. 

GELLEKUM,  een  Vlek  met  een  Slot,  aan  het  ne-  ̂ ''f* dereindt  sandenThtelerwaert.  Toen  het  geheel  Hertogdom  J 

Gelder y  nevens  't  Graaffchap  Zutphen  ̂   eene  jaarlykfche  ■'  '^ 
fchattinge  van  75-000  guldens  opbrengen  moft  ,  ftont  het 
quartier  van  Niewmecgcity  een  der  vier  quartieren  van  dat 
Vorftendom,in  die  fom  geftelt  op  24342  guldens, daar  toe 
moft  de  Thielerwaert ,  een  der  zes  verdeelingen  van  dat 

quartier,  opbrengen  5-844  guldens ;  welke  omgeflagen  over 
de  24  of  25-  Dorpen  van  den  genoemden  Waert, quam Gc/- 
lekura  te  ftaan  op  i45-guldens9 ftuivers  ii  \  penning.  In  den  ; 
oorlog  tulfchen  den  BiflTchop  van  Utrecht  en  den  Hertog 
van  Gelder y  die  deStadtUtrecht  in  het  jaar  15-27.  bezet  had- 

de-, hadden  de  Geldcrfchen  eene  bezetting  mGelUkum  gelegt; 
maar  twee  biflTchoplyke  benden  trokken  uit  l-Vyk  te  Duur- 
fiede, dwzïs  door  de  Betuwe  ̂ ov et  deLinge ^en  deeden  met 

moes- 
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moeskoppen  groote  Ichadc  in  denT^hiclerwaeri ;  de  gedachte 
GeUürfche  bezettinge  in  Gelleknm  viel  op  hen  uir,  drong 

van  achteren  in,  en  ontjoeg  hen  de  plonderinge  niet  al- 

leen, maar  bedreven  baldadighcit  omtrent  de  Bürchoppe- 

lykedooden,die  2y,tegens't  recht  van  alle  bezadigde  Vol- 
ken en  desOorlogSjin  flukken  hieuwen, en  hingen  ze  bo- 

ven uit  op  de  kappen  van  toorens  en  huizen.  De  BiJJchop- 

pelykcn,  daar  door  als  verwoedt,  keerden  te  rugge  ,  bele- 

gerden het  Slot  Gelkhtm^  beklommen  het,  en  wierden'er 
Pnntan.  meeller  van.    De  Geldcrfcheti  ,  kort  te  vooren  zoo  barba- 
Celderf.  rifch,  baden  zeer  erbarmelyk,  met  traanen  in  de  oogen, 
^efchkd.  joch  gcene  wraake  over  de  gepleegde  wreedtheden  te  wil- 
i  deel,        oettenen;  maar  te  vergeefs,  want  de  Bijjchopjchen  wa-- 
fol.  395.  re;j  te  jgej-  getergt  ,  en  de  wonden  bloedden  noch  :  zy 

■wierden  alle  uit  het  Kalteel  hier  en  gints  heen  gefleept,  by 
de  lyken  van  de  verflagenen,  en  de  levendige  by  de  doo- 
den  gelegt:  daar  na  pionderden  zy  de  Velling,  en  fiaken 
'er  den  brandt  in;  toen  begaven  zich  d'overwinners  weêr 
naar  IVyk  te  Duurftede. 
GELRE,  anders  GELDER;  zie  GELDER. 

AUing      G  E  M  E  R  C  H I.  Dat  dit  laage  landen  zyn  gewcefl  tuf- 
Not.      {chtn  de  ISileeren  Medemelacha ^  m  Mediinblik.,  enChimelo- 
Cerm.  f ara ,n\i.  Hcmelumer-OLlevaart  ^  is  op  die  plaatzen  gezegt,  of 
jnftr.     jal  daar  gezegt  worden.   My  ftaat  voor  dat  hier  boven 

Pari.n.  meer  dan'^cens  aangewezen  is  (zie  op  het  woordt  Budu- fol.  67. henna)  dat  dit  füort  van  landen  van dcFr/£'s;£'wHEMRlCH 
( l?cmnlilicn /  l^amriïiftcn)  genaamt  wordt:  insgelyks  dat 
de  Ouden  iiaare  blazingen  niet  alleen  uitgedrukt  hebben  door 
een  H,  maar  ook  door  CH.  C.G.  (zie  hier  van  een  voor- 

beeit  op  Cafp'mgium  en  Chimelum.)  En  hier  komt  het  van 
daan,  dat  men^in  de  Handtvelt  van  Keizer  Ono  den  III. 

Apud  van  den  jaarepSf.  GEMERCHI  vindt,  niet  HEMER- 
Dottz.    CHI,  volgens  de  hedendaagfche  blazinge.    Men  kan 
fit.  Am.  nauwelyks  twyfelen,of  de  Keizer  heeft,  met  het  fchenken 
Holl.     van  deeze  Landen,  Didcrich  den  weg  willen  baanen  naar 
y^^^-   Staveren.,  en  de  verder  gelegene  Friezen.    Van  de  zelve  is 

hedendaags  weinig  meer  overig,  als  iet  hy  Chime/ufara  (/ïV-j 
rnelumer-Ö Idevaart  )  zie  hier  van  boven  ,  en  de  Kaarten  van  ; 
den  Heere  /Ihrn?. 
GEMMA  FRISIUS,  anders  RAINERUS  GEM- ! 

MA,  een  Fries,  te  Dukhtm  geboren  in  't  jaar  ifo8.  den  8 
December,  een  zeer  vermaardt  Genees-  en  Wiskundige, 
daar  zyne  uitgegevene  boeken  getuigen  van  zyn.    Hy  ftorf 
den  25-  May  ifjf.  te  Leuven.    Zyn  zoon  CORNELIUS 
GEIVIM  A  Fnfius  was  desgelyk*  geo«ftent  In  de  Genees- 
en  Wiskunil.  \ 
GEMOND,  GEMONDE,  een  Dorp  in  de  Mei- ^ 

jerv  van  ' s  Hertogenbofch onder  't  quartier  Oofierwyk ;  zie  op GESTEL. 
GENA,  of  GENE, Gemalinne  van  D/WÉT/y^,  den  eerden  ! 

Grave  van  Hollandt.  Melis  Stoke,  in  zyne  Kyrnkronyk noemt 
■  45'  haar  GHEVE;  en  zegt  dat  zy  met  haren  man,  dien  zy 

M.Siokt  Dtder'\k  zynen  nazaat  gebaart  hadde,  te  Egmmd  bcgraaven 
rw.  II.  jggt_   'Yy-je  haar  Vader  was  is  onzeker:  zommige  noemen 

haar  een  dochter  van P/)))'», Koning  vnnltalien,em.  Doch 
dat  is  een  leelyke  misflag,  dewyl  die  Pifyn  ruim  hondert 
jaarcn  voor  dien  tydt  al  uit  den  tydt  is  geweeft. 
GENDEREN,  een  der  Dorpen  in  het  landt  en  on^ 

der  hetDroftampt  van  Neusden : de  Predikant  van  Douvere» 
bedient  ook  Genderen.,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Gorkum. 
GENDRINGEN,een  Dorp  in  hetGraaffchap  VZ/^^rÉ"»- 

iierg,  hoorende  onder  Gelder  landt.  Het  is,t'zamen  met  Et- 
\efchitd.  it'»,door  den  AartsbifTchop  van  Keulen  met  zyne  munt  be- 
!  dtel,  leent  geweeft  ;gelyk 'er  dan  noch  heden  >^>«^f/e«e»,  ook  hee- 

leen  halve Ryksdaalders  gezien  en  bewaart  worden, die  te 

Genderingen  gemnnt  zyn:  't  heeft  ook  eertydts  vellen  ge- 
hadt,maar  die  zyn  van  deHeeren  van'/ //ef^'wZ'^r^geflecht. 
GENNEP,  een  klein  Steedtjen  in  Diiitfihlandt ,  in 

het  Weüerdeel  van  het  Hertogdom  Kleef,  aan  't  riviertjen 
Niers ,  met  een  Kafteel  omtrent  een  half  uur  daar  van 
daan.   Het  is  voortydts  een  Gelderjch  Leen  geweeft.  In 

het  jaar  1413.  was  Hertog  Reynald  van  Gelder  zeer  t'on- 
V reden  op  Grave  Jan  va»  Henneberg,  Heer  van  Loo«,  Gen- 

nep, en  Leeuwenburg,  die  ter  Gemalinne  had  Margareta, 
zufter  van  j'ö».  Walraven,  ew  Willem  van  Br  eederode ;  om 
dat  hy  het  gebiedt  van  Gennep  als  eigen  bezat,  zonder  den 

'tl.  ii'i.  Hertog  voor  Opper-  of  Leenheer  te  willen  erkennen  : 
daar  doch  deze  Vefting  in  den  kring  van  Gclderlandt  was 
vervat,  en  haare  Heeren  altydt  het  Leen  by  de»  Hertog 
van  Gelder  verheft  hadden  ;  waar  over  naderhandt  veele 
twiften  zyn  ontftaan.  j 

GENNEPER  HUIS,  of 'T  HUIS  TE  GENNEP,! 
'iUlioTt.  of  GENNIP,  legt  daar  het  riviertjen , of  debeek  de  Niers\ 
'•'ogr-    in  de  Maas  valt,  by  of  aan  de  grenzen  van  Gelderkndt,  en  ! 
«^.zi4.  het_  quartier  van  Niewmeegen.    Onder  de  regceringe  van  l 

Keizer  Ferdinand  den  II.  wierd  tuiïchen  zyne  Majejieit  \ 
den  Koning  van  Spanje»  ,  en  de  Staten  Generaal  een  ak- 
koort,  of  verdrag  van  neutraliteit  gemaakt,  voor  de  plaat- 
zen  Ham,  hunen,  enz.  in  het  landt  van  dex  Mark,  en  het 
Vorftendomvan  Kleef,  Doesburg,  liaveflein.  Gennep,  Rocr- 
oordt,  ecnige  Steedtjens  in  't  landt  van  Gulik,  enz:  maar 
die  neutraliteit  was  van  geenen  langen  duur.   Toen  de 
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Spaanfchot,  in  het  jaar  1635.  Schenkefchans ,  door  éefie  Ver- 
raffingc ,  verovert  hadden  ,  hebbenze  tcgens  het  geduchte  ver- 

drag het  Gennepper  huis ^  dat  ontmantelt  was  ,  weder  met 
zwaare  vcftingwerkcn  voorzien:  zy  zouden  ook  zoo  met 
Raveftein  gehaudelt  hebben ,  indien  deStaat  zulks  niet  hadde 
voorgekomen.  Ter  dier  oorzaake  trok  Prins  Fredenk  llen-^ 
drik,  in  het  jaar  1641.  met  het  leger  van  den  Vereentgden 
Staat  op,  en  belegerde  het  Huis.    Ihornas  Vreflon,  een  Tr 
van  gchoorte,  was 'er  Gouverneur  over  en  binnen;  onder 
zyn  gebiedt  ftonden  22,  Compagnijen  Tren  ,  Waaien  ,  en 
Burgimdifchen ,  enz.  daar  noch  10  Compagnijen  by  quamcn. 
De  belegering  wierdt  den  10  Junius  N.Styl  begonnen,  en  ComnQ 
duurde  tot  den  27  Julius,  toen  vonden  de  Spaanfchen  zich 
genoodtzaakt  het  over  te  geeven.   De  Kardinaal  Infant  "^^nf 
trok  wel  zoo  veel  volk  by  een  als  hy  kon,  om  de  plaats 
te  ontzetten;  maar  de  Spaanfchen  d\ixide\\%\xW%  niet  waa-  J 

gen.  Gedurende  den  oorlog,  tulfchen  Spanjen  en  den  l^er-  ̂ ,  "  * 
eenigden  Staat ,  was  dit  Huis  te  Gennep  ecne  plaats  van  L.  21' 
groote  aangelegentheit  Voorde  Provintiën;  om  van  daat  ̂  
de  Spaanfchen  aan  den  Maaskant  in  geduurigen  alarm  te 

I  houden  :  insgelyks  ook  voor  de  Spaanfchen,  zoo  lang  deze  j^^^ 
\  Sterkte  in  bun  gewelt  was  ;  want  het  verftrekte  hen  tot  comm. 
'  een  Magazyn  voor  alle  de  Steden  van  't  Ovcrquartier  van  yHtzem, 
Geldcrlandt;  waardoor  zy  alle  hunne  noodtwendighcden  zdeel, 
uit  de  lieden  der  l^crcenigde  Provintiën  wiften  te  bekoo-  fol.  781, 
men,  en  rot  diep  in  Brabandt  te  verzenden. 
GENT,  (SAS  VAN)  een  klein  ftcrk  Steedtjen,  of 

Fort  in  1/ laanderen ,  omtrent  derde  halve  myl  van  de  ftadt 
Gent;  zie  op  SAS  VAN  GENT. 

GENT,  ccnc  Gf/^/fr/ti»?  Heerlykheit  in  d''  Overbetuivc,  pontatu 
niet  verre  van  de  rivier  de  Waal;  tuffchen  de  Dorpen  Bern-  i  deelt 
mei  en  Doorneburg.    Het  is  waarfchynlyk ,  dat  deze  plaats  fol,  5* 
'^e\eex  dew  Romeinen  tot  eene  Icgerplaatze  gedient  heefr ; 
vermits  nu  en  dan  aldaar  veelerlei  blyken  van  Roomfche 
Oudtheden  uitgegraaven  zyn ,  als  harnalfen  ,  oude  munt- 
peuningen,  en  andere  antiquiteiten ;  overblyfzels  van  hun 
voorig  verblyf  ter  dier  plaatze.   Het  heeft  den  29  May 
cene  vermaarde  jaarlykfepaerdemerkt;  daar  nevens  byzon- 
dere  Stadts  keuren  en  rechten,  in  het  jaar  1382.  daar  aan 
vereert  en  verleent  door  Willem  ,  Hertog  van  Gulik  en 
Gelder  ;  beveftigt  en  vermeerdert  door  Hertog  Reynald, 
1410.  en  in  het  jaar  1423.  door  Hertog  Arnald.    Deeze  f^ouv* 
Heerlykheit  van  Gent  plagt  ftem  in  de  Steden  te  hebben  :  '  <^^^U 
m^r  Henog  Karei  van  Gelder  fchonkze  in  het  jaar  Ifoó.f"^'!' 
aan  Jonkheer  Hendrik  van  Gent,  voor  zyne  getrouwe  dien- 
ften  aan  hem  gedaan  ;  dien  hy  ook  de  Heerlykheit  tot  een 
Zutphens  Leen  gz(;  daar  het  te  vooren  alleen  een  Man- 

nen-leen was.    Toen  in  't  jaar  i5'47.  het  geheele  Hertog- 
dom  van  Gelder,  met  het  Graaffchap  Zutphen  ,  eene  jaar-  ̂ "Pj"^' 
lykfche  fchattinge  van  yycoo  guldens  opgelegt  was,  wierd  ' 
het  quartier  van  Niewmeegen ,  een  der  vier  quartieren  van 
dat  Vorftendom,  daar  in  op  24342  guldens  geftelt  :  in  die 
fom  droeg  de  Ovcrbetuwe  (een  der  zes  verdeelingen  van  j 
dat  quartier)  voor  haar  gedeelte  3896  guldens:  welke  om-  " 
geflagen  over  de  24  of  25-  Dorpen  der  Overbetuwe ,  qüacn 
Gent  daar  in  te  ftaan  op  315-  guldens  if  ftuivers  zf  penning  ̂   ' 
het  hoogfte  van  alle  Dorpen,  behalven  Elft  en  Harive. 

aa 
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GENT  is  een  Kafteel  en  Dorp  van  de  Opper-Betuwe ,  AUirti 
n  de  Waal,  leggende  midden  tuiïchen  de  fcheiding  van  Not. 

de  rivier  en  Niewmeegen;  behoorende  aan  een  gellacht  van  Germ, 
den  zeiven  naam,  het  welk  huiden  ten  dage  noch  ia  we-  Iriftr, 
zen  is.   Het  wordt  in  den  Giftbrief  van  Graaf  Otto  ,  van 

den  jaare  125-5'.  een  Parochiekerk  genoemt.  fol.  Ga,. 
GENT,  (OTTO  VAN)  Heef  van  Dieden,  Gouver-  comm. 

nenr  van  den  Staat  \i\nx\ex\.Emmerik:eevi  dapper  krygsman,  Uvert 
die  het  Landt  groote  dienften  heefr  gedaan  ,  inzonderheit  zsrc.van 
omtrent  de  gelukkiga  veroveringe  va.a  Wezel,  ten  tyde  dat  Freder. 

' s HertogenboJ'ch        Pnns  Fredcrik  Hendrik  belegert,  en  de  tie?idr, Grave  van  den  Berg  op  de  Pf/^^ïü^ was; waar  over  hy,  we- 
gens zyn  gocdt  beleidt  in  dien  aanflag  gctoont  ,  met  het 

Gouvernement  wierd  vereert;  zie  op  WEZEL. 
GENT,  (WILLEM  JOSEPH  VAN)  uit  een  2eef  t^^au 

oudt  Edel  Geflacht  (als  ook  de  bovengemelde  Heer  Otto)  Auterau 

gefproten.  Hy  was  Admiraal  van  't  Collegic  der  Admira-  zaken 
liteit  C  Amjieldam  ;i{oQit  van  d'eerfte  bende  Marine; heeft  vanSt, 
zich  heldtdadig  in  den  oorlog  tegen  de  EngclfchcK  ,  al  in  cn  OorL 

den  jaare  1667.  betoont,  wanneer  d' Admiraal  de  Ruiter  6  deel, 
hem,  toen  Lieutenant  Admiraal,  met  17  der  ligtfte  oor- M  i^S^» 
logfchepen,  nevens  eenige  branders  uitzondt ,  om  de  ri-^-C<»/'. 
vier  \znLonden  op  te  loopen ; een  waarlyk  ftoute  en  kloek- 

moedige  daadt,  die  hy  zeer  trclfelyk  en  gelukkig  uitvoer- •'^^^'T^J'* de,  veroverende  het  Fort  ChamcJJe  ,  op  den  mondt  der    ,  co* 
Riviere  te  Chattam , het Enge/fihe  Magazyn  beroovende,  en  t^i- 
het  overige  verbrandende:  als  ook  gefchicdde  met  ver-P^:[,y|* fcheide  zeer  groote  Oorlogsfchepen ;  behalven  dat  hy  het  ̂ f^w/* 
befaamde  fchip  de  Royale  Charles ,  nevens  noch  een  Ffi*  opAitf, 
gelfch  Fregat  medebragt,  boven  noch  diJe  andere,  die  hy  ,  deel^ 
liet  verbranden  cn  vernielen.    Eene  daadt,  die  London  cn  i fluk 
Engelandt  in  den  uiterftcn  fchrik  fteldc,  cn  Koning  Karei  fol, %^ 

ylings  tot  den  Vrede  deed  ovcrtlaan ;  die  ook  in  't  zelfde 
jaar  gefloten,  doch  eenige  jaaren  daar  na,  1672.  weder 
gebroken  wieid.  In  den  ccrften  Zctllag  tullchen  E»gél' 

Y  y  fch 
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Jlbe  cn  Kedirlandtfche  Vloot,  ia  het  xelfdc  jaar  trof  dee- 
zcn  braven  Heldt  het  ongelukkig  lot  der  allerdapperlkn, 

in  't  gevecht;  ecne  vyandlyke  kogel  benam  hem  't  leven. 
Hem  is  in  de  Domkerk  ['Utreebt  eeiie  prachtige  tombe  op- 

gerecht: het  bovenwerk,  ruftende  op  ecne  zwaare  lyd  van 
■witten  Marmerfteen,  beftaat  in  ecne  hooge  Pyramide  van 

awartc  gepolylle  toetsftcen ,  weérxydts verliert  met  Ichecps- 
vlaggen  cn  wimpels  ,  zeer  zwierig  en  levendig  uit  wit 
Marmer  gehouwen;  al  het  overige  bovenwerk  is  mede  van 

dicrgelyke  (loffe:  desgelyks  de  fcheeps-  of  fteven-kroon , 

die  op  het  toppunt  der  gedachte  Pyramide  ftaat,en  't  com- Ïartiment,  behelzende  de  woorden  ,  QUO  F  AS  ET 
"ATA  VOCARUNT:  daar  onder,  als  dienende  tot  een 

pedeflal  of  voetÜuk,  ziet  men  twee  Dolfynen,  wederzydts 
een  gevlcugelt  kindt;  dat  ter  rechter  handt  ltaat,houd  het 
wapen  der  xeven  Provintiè»;  dat  ter  flinker,  het  wapen 
van  het  Sticht  Utreck.  Aan  de  zelfde  rechter-  en  flinker 
lyde  zictmen  rtil  leven  op  het  lyftwerk,en  omtrent  de  uit- 

einden ,  ter  rechter  handt,  eeneij  gepluimden  helm,  ter 
flinker,  een  belauwert  dootshoofc :  neerwaarts,  recht  on- 

der de  gedachte  Pyramide, een  tafereel  van  zwart  marmer, 
daar  in  met  vergulde  letteren  het  volgende  Graffchrift  uit- 

gehouwen ftaat,  luidende  in  onze  taaie: 
„  Ter  eere  van  den  allergoedflen  en  grootften  Godt. 

„  Hier  legt  l-f^iUem  Jofeph,  Baron  van  Gefit,  gefproten  uit 
„  een  zeer  oudt  en  Edel  geflacht  in  Gelderla-^aty  Admiraal 
„  van  het  Ed:  Mog:  Collegie  ter  Admiraliteit  tot  Amjler- 
„  dam:  Hooft  van  de  eerde  bende  Marine,  een  voorbeelt 
„  van  d'Erfdeugt  zyner  Voorouderen,  daar  onder  hy  telt 
„  dien  OoüogibWsitm ,  Marten  van  liojfem ;  desgelyks 
„  raven ^^n  Otto,  Baronnen  van  Gent,  zyne  Oomen;  naa- 

„  men  vermaart  in  de  Oorlogen  tegen  drie  Pb'dippen.  Een 
„  dapper,  voorzichtig,  onverwinlyk  Man ;  der  vyanden 
„  fchrik  en  fchroom  te  water  en  te  lande.  Doorluchtig 
„  door  geheel  Europa,  wegens  den  vermaarden  inval  en 
„  intogt  op  de  Teems,  de  rechte  klip  der  Zeeroveren,  die 

hy,tocn  ze  de  zee  voor  Batavieren  onveilig  maakten, 
verltrooit,  genomen,  en  verbrandt  heeft.  Dees  dappe- 

„  re  Heldt,  zulke  groote  dingen  manhaftig  en  getrouwe- 
„  lyk  uitgevoert  hebbende,  en  op  den  9  Junius  1672.  in 

den  Oorlog  tegen  de  E»geljcbe  enFranfche'Vlooten,doot 
„  een  Canonkogel  dootgelchoten,  heeft  zyne  kloekmoe- 
„  dige  ziel  aan  Godt  zynen  Schepper  wedergegeeven.  Vaar 
„  wel  Wandelaar.  De  Ed: Mog: Heeren  van  het  doorluch- 
„  tig  Collegie  ter  Admiraliteit  t'  Amjlerdam  hebben  dit  ge- 
„  denkteken  t'zyner  eere,  engedachteniflTe  doen  oprechten. 

Wederzydts  van  dit  tafereel  vertoont  zich  allerlei  oor- 
logstuig uit  marmer  gehouwen.  Vervolgens  ziet  men  zyn 

wapen  van  twee  Leeuwen  vaftgehouden ,  daar  onder  zyn 
leggend  Beeldt,  geheel  in  het  harnas,  met  een  regiments- 
ftok  in  de  rechter  handt,  de  flinker  geflagen  aan  het  geveft 
van  zynen  degen.  Aan  het  hooft-  en  voeteneind,  ook  in 
'tonderfte  gedeelte  der  tombe  wederzyds,zietmen  in 't wit 
marmer  uitgehouwen  en  afgebeeldt  den  Zeeflag  :  rontom 
ftaan  zyne  heerlyke  wapenfchilden ;  Gent,  Arnhem,  Bom- 

mel, Wachtendonk,  Step-raadt,  Bemmel,  Raasveldt^  en  Me- 
rode  van  Slaasburgh. 
GEORGIUS,  of  JEURI AAN  VAN  EGMOND , 

de  LX  BifTchop  van  Utrecht:  hy  volgde  na  IVillem  van 
Enkevoort;  was  eer  ft  Heer  van  Hoogwoude  genaamt,  zoon 
van  Jan,  eerft  Heer,  daar  na  Grave  van  Egmond;  wierd 
Abt  van  St.  Amand,  tuflchen  Valencyn  en  Doornik:  daar  na 

verkoren  en  beveftigtBiflTchop  v^nUtrecht,  in  't  jaar  \syS. 
of  I5'33.  Hy  is,  na  eene  regeeringe  van  24  of  2f  jaaren, 
in 't  jaar  iffp.  in  September  overleden;  zyn  hart  wierd 
t' Utrecht  begraaven,zyn  lichaamin  deAbdy  van  St.  Amand. 
Vermits  BifTchop  Hendrik  van  Beijeren  de  Wereldtlyke 
Jurifdiétie  en  Souverainiteit  van  het  Sticht  Utrecht  aan  Kei- 

zer Karei  den  i^.  verkocht  hadde,  waren  d'' Utrechtfche  Bif- 
fchoppen  alleen  bloote  Bifl!choppen;  van  hunne  verrich- 

tingen is  by  gevolge  weinig  te  melden. 
Tot  vervuUinge  der  levensfchetze  van  dezen  Biffchop, 

daar  hier  al  te  luttel ,  naar  maate  van  zyne  lange  regeerin- 
ge,  van  gemeldt  wordt,  zullen  wy  het  Batavia  Sacra  tc 
hulp  neemen ,  en  daar  uit  het  wezentlyke  trekken ,  zoo 

■  verre  het  beflag  van  dit  werk  zulks  vereifcht.  Zyne  ver- 
kiezinge  word  hier  in  't  jaar  i5'34.  geftclt  ,  op  de  benoe- minge  van  Karei  den  V.  als  Grave  van  Hollandt ,  waar  op 

volgt  dat  hy  in  't  jaar  1536.  door  Paus  Paulus  den  If^.  in 
de  Billchoppelyke  bedieninge  beveftigt  is ,  dat  nader  door 
eenen  brief  van  den  Paus  aan  Georgius,  uit  de  Rcgifters 
der  Utrechtfche  Kerke  getrokken  ,  word  geftaaft  :  zoodat 
dees  gemelde  Georgius  met  een  groot  gevolg  van  Vorften 
en  Edelen  te  Utrecht  aangekomen ,  en  daar  in  't  zelfde  jaar 
tot  LX  Biflchop  ingehuldigt  is.  Verder  vindtmen  daar 
aangctekent,  dat  deze  Kerkvoogdt  het  Bisdom  ,  den  gan- 
fchen  tydt  na  zyne  verheffinge,  in  groote  rufte,  tot  geen 
klein  voordeel  der  Utrechtfche  Kerke ,  geregeert  heeft:  want 

(volgt 'er)  vermits  hy  geen  nood  hadde  van  uiterlyke  vy- 
anden, als  door  de  belcherminge  van  't  huis  vanBourgonje 

gemakkelyk  afgeweert,  en  in  den  bandt  gehouden,  zoo 
heeft  hy  xyne  uitlteekende  geleerdheit,  die  met  eene  loa- 
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derlingc  godtvruchtigheit  gepaart  was,  met  alle  mogelyke 
nacrftigheit  befteedt  tot  het  verlicren  van  Chrijlus  iverke. 

Want  niet  alleen  ging  hy  zyne  onderzaaten  voor  in 't plee- 
gen der  gewoone  werken  van  Godtvrucht;  als  in  't  bid- 
den, vaften,  uitreiken  van  aalmoelfen,  en  in  meer  ande- 

re Chriftelyke  ocft'eningen :  maar  hy  heeft  ook  de  verdere kerkpligten  in  eigen  perfoon  waargenomen  ;  zoodat  hy  de 
heilige  Offerhanden  zelf  by  woonde  en  verrichtte,  de  ker- 
kelyke  wydzels  zelf  bediende,  en  zyn  werk  maakte  van 
de  wyelingen  zelf  te  ondervraagen,  op  dat 'er  doch  geene 
onbequaame  perfoonen  tot  de  Pricfterlyke  waerdigheit 
zouden  gevordert  worden.  ( Op  welk  getuigenis  wy  on- 
bewimpelt  zeggen  ,  dat  hy  dus  het  werk  van  eenen  Bif- 

fchop, of  Opziender  der  Kerke,  hoewel  in  zommige  din- 
gen alleen  tot  den  dienit  der  Roomfche  Kerke  betrekkclyk, verricht  heeft.) 

Geene  middelen  (vervolgt  de  Schryver)  liet  hy  onbe- 
zocht om  het  oude  (verfta  het  Roomfche)  Geloof  in  ftant 

te  houden  ,  en  de  vervalle  zeden  tc  verbeeteren.  Ten 
dien  einde  heeft  hy  den  beruchten  Wilhelmus  Lmdanus,  die 
naderhandt  Bilfchop  van  Roermonde  is  geworden  ,  als  ïv- 
nen  Vikaris  U2.-Jiz  Fries  landt  afgevaerdigt  (miflxhien  als  de 
Joodtfche  Raadt  den  Vervolger  Saulus  mixx Damaskus ,he.\éQ 
met  Hoogepriefterlyke  brieven  gcwapent)  om  de  Niew- 
gezinden  ( ten  tyde  van  den  cerften  de  Seóle  der  Nazareeneu 
genaamt)  die  aldaar  al  weelig  lot  gefchoten  hadden  (verfta 
van  de  zuivere  leere  der  onvervalfchte  Apoftolifche  outheit ) 
het  hoofdt  te  bieden;  (zekerlyk  met  den  blixem  der  bloe- 

dige plakaaten,  en  d'uitfchieting  van  dien  op  de  moordt- 
fchavotten  door  de  Beulen,  tot  zulk  een  heilig  werk  ge- 

bruikt) en  d' ongebondenheit  der  zeden  tegen  te  gaan: 
(waar  toe  hy  onfaalbaar  van  de  Kloofterbroêrs  enZufters, 
en  de  verdere  zoo  genaamde Geeftelykheit  moft  beginnen, 

als  die  toen  ter  tydt,  naar  't  getuigenilTe  van  alle  onzydige 
Schryveren,  in  alle  onweetenheit  en  ongebondenheit  be- 

dolven lagen  ,  waar  uit  de  Hervorming  hen  een  weinig 
fcheemerend  deede  opzien,  om  't  Roomfch Kerkgevaarte, 
zwaar  aan  't  waggelen  ,  tegen  zoo  veele  heftige  beftor- 
mers  ,  te  helpen  fchraagen.)  Vervolgens  heeft  Bifl"chop Georgius  (naar  den  inhoudt  hier  verder  geboekt)  ook  Fran- 
cifcus  Sonnius  ,  naderhandt  BiflTchop  vftn  Antwerpen  ,  naar 
Frieslandt  gezonden,  en  hem  op  het  ftuk  van  den  Godts- 
dienft,  en  ter  bewaringe,  onderhoudinge,  en  befchermin- 
ge  van  't  oude  Katholyk  Geloof,  en  van  dc  kerkgebrui- 

ken, met  eene  groote  m^gt  voorzien:  ( ontwyfelbaar  om 
alle  afwykers  hier  van,  als  Ketters,  te  vuur  en  te  zwaerdt 
te  vervolgen)  waarom  het  geen  wonder  is,gelyk  de  Schry- 

ver voort  aantekent;  „  Dat  de  Geeftelykheit, zoo  wel  als 
„  de  wereldtlyke  Overigheden  van  Frieslandt  zich  daar  te- 
„  gen  hebben  aangekant,  en  de  magt  van  den  voornoem- 
„  den  Sonnius  ̂   als  ftrydende  tegen  de  vryheden  ,  voor- 
„  rechten,  en  aaloude  gebruiken  van  Frw/aai^  ,  tegenge- 
„  fproken  en  verworpen. Verder  vindtmen  hier  gewag  gemaakt  van  eenen  bondel 
Ordonnantiën,  door  dezen  Geor^/«/ uitgegeeven ,  waarin 
ftaan  gemeldt  verfcheide  vrydommen  ,  ontheffingen  van 
het  interdiél  en  difpenfatièn ,  die  omtrent  d' onwettige  ge- 

boorte, de  beletzelen  des  huwelyks,  onbequaamheden  tot 

kerkelyke  Ampten  ,  en  d' onderhoudinge  der  kerkelykc 
geboden ,  van  tydt  tot  tydt  vergunt  zyn  geweeft  ;  waar 
van'er  verfcheide  worden  opgetelt ,  te  lang ,  en  onnodig  hier 
in  te  laflen.  Hy  is  (ftaat'er  voort)  uit  het  leven  gefchei- 
den  op  den  2Ó  November,  in 't  jaar  iSS9.  nadat  hy  het 
Bisdom  omtrent  23  jaaren  geregeert  hadde.  Zyn  lichaam 
is  begraaven  in  de  ryke  Abdye  van  St.  Amandus  ,  tuflchen 
Doornik  en  Valencyn,  da^r  hy  ook  overleden  is.  Doch  zyn 
hart  is  t" Utrecht,  met  een  graffchrift  t'zyner  eere,  begraa- 

ven; het  zelve  is  noch  tegenwoordig  in  wezen,  daar  al 
het  andere  door  den  albedervenden  tydt  is  vernielt ,  en 
ftaat  in  't  Koor  (thans,  na  d'inftortinge  in  't  jaar  1673. 
de  buik)  der  St.Martenskerke  (anders  den  Dom)  teleezen. 
Zyn  zinfpreuk  zou,  naar  eene  oude  gefchreve Krouyk  van 
Utrecht ^  zyn  geweeft: EXERCE  PlETATEM, 

Oeffent  Godtvruchtigheit. 

Waarlyk  eene  zinfpreuk  die  in  den 'mondt  van  eenen  Bif- fchop, van  wat  gezindheit  hy  ook  zy,  recht  paft. 

GER^RD,  of  GERAARD  VAN  NASSAUWdel. 
gebynaamt  de  Lange,  tweede  Grave  van  Gelder  en  Zutfen,  Qfi,r, 
was  de  zoon  van  Grave  Otto  van  Naffauw,  achtfte  Yoogdv gijcii. 
en  eerfte  Grave  van  Gelder.  Dees  Otto  hadde  twee  Gema-  1  dt, 

linnen,  de  eene  na  d' andere.    De  meefte  fchryven  Adel-  fol.  • 
heit  de.  eerfte,  Sophia  de  tweede:  weinige  echter  dat  Sophia  Htjj- 
de  eerfte,  en  Adelheit  de  tweede  zou  zyn  geweeft.  Schoon  J-*" 

nu  deze  de  minfte  in  getal  zyn,ontbreeken  hun  echter  geene  ̂»*'» 
redenen  van  gewigt  tot  bewys.  Het  zy  zoo  't  wil,  deeze 
Gerard  was  zyn  Vaders  nazaat,  en  navolger  in  de  Graaf- 
fchappen  van  Gelder  en  Zutphen.   Indien  hy  uit  Adclheid 
d' eerfte  is  geweeft,  zoo  was  hy  d'cerftgeboren:  indien  uit 
Sophia,hy  welke ^«o  ookGerlach  gewonnen  had,  en  da.tSo- 

d'eerftemogte  zyn  geweeft  (  daar  wy  ons  zegel  aan  han- 
gen) 
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gen)  Inoft  hy  evenwel  lyns  vaders  Erfvolger  7yn :  omdat 
Gerlach  al  voor  's  Vaders  overlyden,  in  den  flag  voor  Tfel- 

monde  107Ö.  gefneuveit  was.  Gerard  quam  in  't  jaar  iicy. 
of  1105-.  aan  de  regeeringe,  als  Grave  van  Gelder  en  Zut- 
phe»:  zyne  Gemalinne  was  Hcdwich  ,  dochter  van  Floris 
deniv.  anders  den van  hem  by  PetroMella  van  Saxen., 
zufler  van  Keizer  Lvtharius ,  gewonnen.  Wy  vinden  niet 

aanmerkeiyks  van  hem  in  den  23  jarigen  tydc  zyner  re- 
geeringe voorgevallen ;  doch  wel  dat  in  Februarius  iity. 

zulk  eenc  zwaare  aardtbecvinge  gevoelt  is  in  de  Nederlan- 

den., dat  men  by  de  Abdye  van  Sujicren  ,  die  de  Vorften- 
dommen  Gelderen  Gulik  gemeen  v^as,  de  Maas  averechts 
heeft  zien  ftroomen  en  in  de  hoogte  opfpringcn.  Hy  liet 

te  l^afe»lurg.,op  zyn  eigen  goedt,eene  Kerk  bouwen  in  't jaar  1118.  Men  l\e\t  zynen  üerftydt  op  1131.  na  eene 
omtrent  24  jarige  beheerfchinge.  Bchalven  de  gedachte 
Hedwich  ,  geroemt  van  fchoonheit  en  goede  zeden  ,  by 
■welke  hy  ook  zynen  navolger  Hendrik  won,  geeven  zom- 
mige  hem  tot  eene  tweede  Gemalinne  Vrouwe  Ermgard, 
dochter  van  den  Grave  van  Namen  ,  welke  hem  Adelbert., 
o{ Albert  den  II.  gebaart  zou  hebben,  die  dertigfle  Biflbhop 
y^n  Luik  wierd ;  en  dat  zy  naderhandt  zou  hertrouwt  zyn  aan 
CHKrad,  Grave  van  Luxemburg.  Doch  andere  Hellen  het 
voor  ganfch  onzeeker  ,  welke  van  beide  ,  Hedwich  of 
Ermgardyée  eerfte  Gemalinne  vanG^rWgeweeftzy  :maar 
vermits  in  eenige  Zutphenfche  brieven  gewaagt  wordt  van 
Ermgard,  na  de  doot  van  Gerard,  dat  ook  Gerards  Zoon, 
Hendrik, ük  Hedwich , hem  in  de  regeeringe  gevolgt  isjdaar 
by  komt, dat £r»7fijr^/na//f»nj^jdoothertrouwtzoude  zyn, 
zoo  fchynt  hy  eerlt  met  Hedwich  gehuuwt  te  zyfi  geweert. 
Waar  tegen  evenwel  een  jonger  brief  ingebragt  wordt, 
gegeeven  aan  den  Biffchop  Andreas  van  Utrecht ,  die  Henrtk 
eenen  zoon  van  Ermgard  fchynt  te  willen  maaken ,  lui- 

dende, dat  Gerard, met  zynenzoon  Hendrik,  de  Kerk  van 
Ellinkhem,  met  al  de  thienden  der  zelve  ,  tot  trooft  van 
zyne  ziele,  de  Kerke  van  Zutphen,  ten  behoeve  van  de 
Geeüelyken  aldaar,  onderhoorig  heeft  gemaakt,  in  tegen- 
woordigheit  van  Adam  van  Bronkhorfi ,  Bernhard  van  Buk- 
horjl ,  Vdo  van  Zuiphen ,  Reino  van  Angerhem ,  Pelgrom  van 
Drechtwerd ,  IVenzo  van  Zwollehorji  ,  Wenzo  van  Lefco, 
IVichbold  vanBocholte ,  en  Rodbracht  van  Afcethem.  Krachti- 

ger zou  dit  bewys  zyn ,  indien'er ,  in  plaats  van  de  woorden  ; 
dat  Gerard  met  zyne  echte  vrouw  Ermgard  en  zoon  Hendrik , 
ftont  haar  beider  zoon  Hendrik:  maar  nu  kan  men  Hendrik 
wel  verftaan  een  zoon  van  Gerard,  fchoon  by  eene  andere 
Vrouwe.  Over  Gerards  begraafplaats  valt  ook  verfchil; 
eenige  zeggen  te  Zutphen  ,  andere  in  zyne  Kerk  te  IVaf- 
fenbttrg,  by  Roermond  en  Gulik,  voortyds  onder  Gelderlandt , 
maar  nu  onder  Gulik  behoorende. 
GERARD  VAN  N  ASS  AU  W  de  II.  Zoonszoon 

van  Gerard  van  NaQ'auw  den  I.  zoon  van  Hendrik  den  I.  en 
vierde  Grave  van  Gelder  en  Zutphen  :  hy  quam  in  't  jaar 
1162.  of  wel  11Ó4.  aan  de  regeeringe;  is  met  Otto  en  If^il- 
lem ,  Graven  van  Kleef  en  Meurs,  geweefl:  op  dat  vermaar- 

de Tournoyfpel  te  Keulen,  in 't  jaar  1180.  of  1179.  van 
Grave  Floris  aangeftelt:  waar  by  zich  ook  liet  vinden  IVil- 
Icm,  Baron  of  Vryheer  van /^rfy^e/.  Van  den  oorlog  tuf- 
fchen  Grave  Gerard,  en  den  Biffchop  van  Utrecht,  ter  oor- 
zaake  dat  de  Brabander  het  Stichts  leen  der  Veluwe  verzuimt 
hadde  te  verheften;  zie  op  BALDUINUS,  BISSCHOP 
VAN  UTRECHT.  Hy  heeft  twee  Gemalinnen  gehad, 

Margareta  van  Spanheim ,  Gravin ne  van  Hesbanién,  d'ande-' re  Ida,  dochter  van  Matthaus,  Grave  van  Bolonien  :  won 

by  gecne  van  haar  beide  kinderen  :  ftorf  in  't  jaar  1181. 
eer  noch  een  jaar  van  zyn  tweede  huwelyk  verloopen  was. 
Straks  fleepte  de  Weduwe  haare  morgengave  ,  enz.  uit 
Gelderlandt  naar  haar  huis ,  en  trouwde  aan  Hertog  Bert- 
hold  van  Lotharingen.  Eenige  willen  dat  niet  Gerard  de  I. 
maar  deze  Gerard  de  II.de  Kerk  te  li^ajfenburg  gefticht  zou 
hebben  :  doch  mogelyk  heeft  de  /.  die  begonnen,  en  de  // 
Gerard  dat 'er  noch  aan  ontbrak  voltrokken. 
GERARD  VAN  N  AS  S  AU  W  de  III.  ïesde  Gra- 
ve van  Gelder  en  Zutphen,  Zoon  van  Otto  van  Naffauw  den 

II.  die  de  broeder  was  van  Grave  Gerard  den  II.  kinder- 
loos overleden.  Hy  quam  in  het  jaar  1202.  aan  de  regee- 

ringe, VQ\%em  Fontanus :  maar  A.  Bitchelius ,  cn  andere 
zeggen,  dat  te  Utrecht  twee  Handveften  bewaart  worden, 
waar  uit  zeker  blykt  dat  Otto,  Vader  van  Gerard,  noch 

in  't  jaar  1204.  in  't  leven  was.  Miraus  zegt  ook  dat  Otto 
in 't  jaar  T203.  nevens  zynen  broeder  Diderik,  eenen  ver- 
dragsbrief  tuÜchen  de  Brabanders,  Keulfchen ,  en  Gelder- 

fchen  onderteekent  heeft;  derhalven  is 't  eer  te  gelooven 
dat  hy  in  't  jaar  1204.  aan  de  regeeringe  gekomen  is.  Me- 
rula  ftelt  i20f.  doch  qualyk ;  want  men  beeft  eenen  brief, 
waar  by  Grave  Gerard  al  zyn  vry  eigen  goedt,  van  Maas- 

tricht af  tot  Roermond  toe,  als  eene  aalmoes,  en  tot  trooft 
van  zyne  en  zyner  Voorzaatcn  zielen ,  uitgeeft  aan  de  Ker- 

ke van  Luik,  en  haaren  Bliïchop  Hugo  van  Pietershoven, 
nuts  dat  hy,  en  zyne  nakomelingen  ,  deze  Landen  van  de 
Biffchoppen  van  Luik  in  Leen  zouden  ontfangen  ,  onder 
belofte  van  t' allen  tyden  gereed  te  zullen  zyn  ,  om  het recht  der  Kerke  van  Luiky  en  haaien  Biffchop,  met  het 
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zwaerdt  te  Verdedigen  ;  waar  tegen  detjltCcUóp ,Vóör  ïich 
en  zyne  navolgers ,  beloofde ,  met  den  Hertog  van  Limburg 
en  Grave  van  Namen,  den  GraVe  van  Gelder  in  zyne  ge- 

rechtigheden tegen  yder  te  zullen  handthaaven.         het  idem 
overlyden  van  Diderik  van  Are,  Biffchop  van  Utrecht,  in  't  Pontafit 
jaar  1212.  begaf  hy  zich  met  zynen  bloetverwant ,  Grave  M  87. 
H''illem  van  Hollandt,  geilyft  met  de  gunde  der  Bilfchoppen 
van  Keulen,  van  Munjler,  en  Gerard  van  Ofenbrugge  ,  met  ̂   'j'^t' 
groote  fnelheit  naar  Utrecht,  en  bragt  zoo  veel  te  v/eege , 
dat  zyn  broeder  Otto  van  Gelder  ,Vtoo{ï  van  Zanten,  fchoon     '^^ '• , 
noch  maar  18  jaaren  oudt,  BilFchop  wierd,  iil  't  jaar  1212. 
Ty  Oude  Hollandtfche  Kronyk  ftelt  de  doot  Van  Are  op  't  i'^^^  p]„]°l/ 
1210.  ook  f^cldenaar;  daar  tegen  J.  de  Beka  op  't  jaar  1202.  ̂   ̂^^^  * 
doch  zal  mogelyk  eene  feil  zyn,  enz.  zie  de  Schryvers  op  gg* 
den  kant  aangetekent.  Wy  hebben  gehoort  hoe  Grave  Ge-  yèldini 
rard  van  Gelder       de  Kerke,  en  aan  Hugo  Biffchop  van  pafi. 
Luik,  eenige  zyner  landen  fchonk,  en  die  we<Jr  van  hem  temp. 
in  leen  ontfing,  hem  trouw  beloofde,  en  zich  verbondt,  om  fol.  i6q, 
het  recht  der  kerke,  en  des  Biffchops  van  Luik,  te  züllen  Mutz. 
met  den  degen  verdeedigen,  enz.    Hy  heeft,  des  niet  te-  Kerkel, 
gendaande,  kort  daar  na  den  Biffchop  Hugo  beoorlogt,ter 
hulpe  van  Hertog  Jan  van  Brabandt ,  zynen  Schoonvader  ;  ̂  '''^'» 
't  zy  omdat  hy  zyn  Schoonvaders  zaake  rechtvaerdig  oor-  ̂ "f  ̂'^9' 
deelde,  't  zy  dat  hy  op  den  Biffchop  verbittert  was  ,  om  ̂^^'"j''- 
zyne  groote  geldt-  en  goedtquiftinge,  nevens  't  maaken  ̂ ^^'*''*' van  zwaare  fchulden.    Immers  zyne  Gelderfchen  Honden 
den  Brabander  getrouw  by  ,  met  rooven  en  blaaken,  het 
platte  landt  van  Luik  af  te  loopen,  en  zelfs  de  Stadt  Luik 
op  Hemelsvaartsdag  te  verraffen  ,  gruwelyk  te  vernie- 

len ,  en  afgryfelyk  te  werk  te  gaan ,  noch  Godtshuizca 
verfchoonende,  noch  vrouwen ,  noch  dochters  ongefchon- 
den  laatende.   De  Hertog  van  Brabandt  Hak  met  eige  han* 
den  den  brandt  in  het  Raadthuis,  daar  de  Biffchoppelyke 
wapenen  en  Stadts  fchriften  in  bewaringe  lagen.  De  kruif* 
fen  en  reliquiën  der  Heiligen  wierden  met  voeten  getrapte 
Daags  voor  dezen  overval  was  Biffchop  Hugo  naar  Huy 
vertrokken,  die  den  Hertog  van  Brabandt  wel  in  den  ban  , 

deede;  doch  de  Brabanders  lachten  met  dien  blixem:  maar  ̂f'''* 
toen  Paus  Innocentius  vernam  ,  dat  de  Hertog  de  burgers  v-^'""' 
van  Lutk  voorgehouden  had  den  Paus  af  te  zweeren  ,  en  '/j,^-  00 den  Eedt  aan  den  Keizer  alleen  te  doen  ;  Helde  hy  geheel  o/ifs^' 
Brabandt  onder  het  verbodt,  met  opfchortinge  van  allen  d^Epilh 
Godtsdienft  ,  en  ontlloag  de  Luikenaars  van  hunnen  Eedt  gItw.  ' aan  Keizer  0«o gedaan.    Het  vervolg,  als  buiten  ons  be-  Hajf. 
Hek,  gaan  wy  voorby,  Ter  wy  Ie  GcTrtr^/x  broeder,  0«o  D«« 
GeWer,  Biffchop  van  Utrecht  ,nzix  Romen  trok,  om  van  den  o.ti  Kr. 
Paus  difpenfatie  zyner  jongkheit  te  bekomen  ,  vermits,  naar  fol  jgj.. 
Panffelyke  rechten,  niemant  tot  Biffchop  word  toegelaa-  306. 
ten  dan  dertig  jaaren  oudt,  wierd  hy  te  Noordhuizen ,  rn  l'ontu», 
het  OverHicht,  of  wel  in  't  Graaffchap  van  der  Mark,\'zn  'l"d- 
eene  Herke  koorts  aangetaH,  die  hem  uit  het  leven  rukte,  ̂ ^'j-^- 
nadat  hy  omtrent  drie  jaaren  den  Biffchoplyken  Tytel  ge-  Didenh, 
voert  hadde.    Tuffchen  zynen  navolger  in  het  Bisdom,  ̂ ^ldt»i 
Otto  van  der  Lippe ,  en  Grave  Gerard  van  Gelder  ̂   ontHont 
een  oorlog,  maar  die  wierd  bygelegt;  zie  op  OTTO 
VA  N  D  E  R  L I P  P  E.    't  Zedert  dien  tydt  is  Gerard  een 
goedt  vriendt  van  den  Biffchop  geweeft,  ook  holp  hy  hem 
in  zynen  togt  tegen  Rudolph  van  Koevorden  ;  wierd  in  den 
flag  zwaar  gewondt ,  ook  zelf  gevangen  in  't  jaat  1227. 
Na  zyne  geneezinge ,  losgelaaten,  keerde  hy  weêr  naar  zyn 
Graaffchap  Gelderlandt ,  en  Horf  omtrent  twee  jaaren  daar 

na  in  't  jaar  1229.  Zyne  moeder , Richarda  van  Gulik,  heeft 
hem  overleeft,  die  te  /?ofmo»i^een  JacobynerNonnekloo- 
Her  liet  oprechten.    Hy  was  een  vernuftig  Heer,  en  heeft 
omtrent  2f  of  27  jaaren  lang  wel  en  verHandig  geregeert. 
Hy  had  ook  in  't  gedachte  Roermond  een  Minrebroeder-  cii 
Carthuizer-klooHer  geHicht.   Wierd  begraaven  in  't  voor- 

noemde Jacobyne-klooHer  ïyner  moeder  <  dat  ,  bfnncrt 
weinige  jaaren  tydts,  zoodanig  toenam,  dat  het  aan  Roer- 

mond zyne  meeHe  grootheit  en  voornaamHen  luiHer  gegee-  Ponfdn, 
ven  heeft,  zynde  te  vooren  maar  een  gering  flecht  Vlek  z 
geweeH.   Hy  heeft  twee  Gemalinnen  gehad ,  Margareta,  fol.%T. 
dochter  van  den  Hertog  van  Brabandt,  en  Richarda,  doch-  e»  p'- 
ter  van  Grave  Robbert  van  NaJJauw,  gebleven  in  den  Jeru-  tiajfdt., 
zalemfihen  togt.    Ondertuffchcn  verfchillen  de  Schryvers, '"•^ 
welke  van  beide  ,  Margareta  of  Richarda,  d'eerHe  Vrou- 

we geweeH  zy; heeft  twee  zoonen  gehad:  Otto,  zynen  na- 
zaat in  de  CSraaffchappen  van  Gelder  en  Zutphen ,  en  Henrik. 

Zommige  Hellen  zyne  echt  met  Margareta  onvruchtbaar, 
en  dat  hy  beide  de  bovengemelde  zoonen  by  Richarda  vait 

Najfauui  gewonnen  heeft. GERARD  VAN  VELSEN,  een  der  voornaamHer 

t'zamengezwoornen  tegen  Grave  Floris  van  Hollandt,  dieiï 
hy  ook  vermoordt  heeft ;zie  op  VELSEN.  (GERARD 
VAN) 

GERARD  GERARDTSZ,of  GERRIT  GERRITSZ 
VAN  ROTTERDAM;  zie  op  E  RAS  MUS.  (DESI- DERIUS) 

GERARDÜS  (JOHANNES)  geboortig  van  Lei-  Goudh, 

den,  eenjeruzalems  Heer,  en  Pater  van  't  Nonne-klooHer  »»  d'ó, genaamt  van  Abkoude,  in  de  zelve  Stadt.    Hy  trok  in  het  f(ro"J^ 

jaar  ij'44.  naar  het  /i.  Landt,  en  heeft  Jeruj'alem  ,  of  wel  M  sio, 

Y  y  a  de  'J- 

ibl4i 



ioxhcm toon. 
tan 
Koll. 
Goudh. 
in  (Ie  O. 
Kcll.Kr. 

fol.  il8. C.  Gefn. 
in  Sibl. 

Trithe- 
mii4s , 

C7f. 
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yde  lcf»plaatïc  van  die  Stadt,7.cer  wel  cn  vlyti^bcfchreven. 
ChrtjluiHHs  Adrichomius  geeft  hem,  in  xyiie  belchryvingc  cn 
werk  van  PaU/iiija,  een  roemrylv  getuipenillc. 
GERBRANDUS,  (JOH  AN  N  ES)  JANGER- 

BRANDS  ZOON,  anders  JÜHANNES  DÈ  LEIDIS, 
geboortig  van  LWi/i'w;  Monnil^  en  Prioor  in  het  Convent 
te  ilaarUm  van  der  Carniclitcn  orden ,  een  vennaardt  man : 
inzonderhcit  door  ïync  Laty»fche  Kronyk  van  dc  Graven 
van  HolliVidt y  en  Biilchoppen  van  Utrecht,  onder  den  tytcl 
van  Rcrum  B<:lg>carum  Annalcs  Chron:  y  Hijl.  de  bellis,  Ur- 
béiis ,  Situ,  ̂   Mortbtis gentis ,  enz.  Hy  begint  van  Chrijlus 

geboorte,  en  eindigt  met  het  jaar  1417.  Wordt  van  Trh- 
Icmiiis  en  Gefnerus  geprezen.   De  Sciiryvcr  van  öl"  Oude Hollandtfihc Kronyk  heeft  mecrendeel  die  van  JanGerbrandtz 

gevolgt.  Hy  bloeide  onder  Keizer  Maxlm'dtaan  den  I.  heeft ook  de  Hillori  van  zyne  Orden  in  tien  boeken  belchre- 
vcn ;  is  mede  bezig  gewecfl  met  verfcheide  Godtkundige 

^.Gerh.  boeken  te  fchryven.  Zyn  laatlte  werk  was  de  Kronyk  der 
leid.     Abten  van  Egmomi.    Voor  de  gedachte  zyne  Kronyk  van 
A.  Pars  Hollandt  en  Utrecht ,  in  druk  uitgegeven  door  Franclfcus 
Kaamr.  Swceriins  (v/a^r  in  hy  getuigt  inzonderheit  gevolgt  te  hebben 
fa;.  88.  yincenthis  Bellarieyifis ,  Bartholomtus  ,  en  Johanms  de  Beka) 
lio.      had  hy  byeen  gebragt  dc  Hiltorie  der  Hollanderen  ;  welk 
oW#rf    werk  hy  in  dc  voorreden  zyner  Kronyke  herroept,  omdat 
befchr.  _  j^y  naderhant  de  waarheit ,  in  twyfelachtige dingen ,  beter  uit- 

-vjinUi-  gevonden,  en  veel  meer Hillorien  opgedolven  hadde :  dat  hy 
daaromdit  nicwe  werk  by  der  handt  nam,en'cr  tien  jaaren 
lang  aan  gcarbeidt  hOiddc.yohannesT'rithemiHs  ^K^tytinSpan- heir/i,  die  in  zynen  tydt  leefde,  geeft  hem  dit  getuigenilTe : 

Johann,  n  'Johannes  Gerhrcmdus  -van  Leiden  ,   een  van  dc  Orden  der 
'ïrlth.  ' Vrouwe-brocderen  van  den  berg  Karmel,  te  Haarlem, 
Orler's       Sttperioor  \M\  't  zelfde  Convent,  is  een  zeer  neerftig  en 
^4j.ij2,  „  geleert  man, uitnemend  van  verftandt,  een  welfprekend 

„  en  treffelyk  Prediker  :  men  hoort  dat  hy  gefchreven 
„  heeft  eene  deftige  Hilloric  van  de  Orden  der  Karmeli- 
„  ten,  by  hem  in  tien  boeken  vervat,  desgelyks  verfchei- 

lldem. 

Not. Cerm. 
Jnfer. Tom.  II. 

fol.  70. 
Ponfan. Celdirf 

gefchied. 
2  deel, 

fol.  46. Hnffelt 
Btjlor. Celr. 

Pontan Celderf. 

M  li- 

slicht, 

in  Pon- tanus, 

deSermonen,  en  noch  andere  fchriften  my  onbekent 
leeft  noch  heden  als  ik  dit  fchryve  ,  1495-.  in  zyn  Convent 

,,  tc  Haarlem,  onder  Keizer  Maxirniliaa».  Ondertuflchen 
heeft  hy  in  zyne  Kronyk  zeer  veele  onzeekere  dingen, 
dikmaals  Monnikken  verdichtzels,  in  dien  tydt  van  blind- 
hcit  voor  klaare  waarheit  opgegeeven  en  aangenomen, 

daar  in  gelath  Hy  is  te  Haarlem  in  't  jaar  i5'04.  overleden. 
GE  RE.  Gru'xi  Floris  de  V.  noemt  in  zynen  Giftbrief 

van  den  jaare  layj.  dus  het  Veenlandt  {Terra  Fenenfis)  dat 
is  een  (treek  moerig  landt,  begrypende  deeze  drie  kleine 
Rechtbanken,  CalveJU,  Aalsmeer,  enFrifencop ,  die  heden- 

daags in  Amftellandt  zeer  wel  bekent  zyn  ,  leggende  aan 
den  Ooftkant  van  het  Haarlemmer  Meer. 

GERLACH  DE  I.  was  de  tweede Voogt  -vmGelder, 
zoon  van  IVichard,  en  te  gelyk  zyn  Erfvolger.  Hy  quam 
na  zyn  Vaders  doot,in  't  jaar  910.  aan  het  bewindt:  heeft 
den  Keizer  en  het  Roomfche  Ryk  zeer  groote  dienden  ge- 

daan tegen  de  Boheemers ,  Hungare»,  en  Sclavoniers',  die  in 
de  jaaren  911.  en  912.  (voornamelyk  de  Hunnen  oi Hunga- 

ren )  Duitfchlandt  Zeer  elendig  verwoeftten.  Gerlach  over- 
Icedt  in  't  jaar  937.  Wie  zyne  Gcmalinne  geweeft  zy  blykt 
niet  zeker  ;  men  meent  des  Graven  van  Kuiks  dochter. 
Immers  hy  liet  cenen  zoon  na.  Godefroy  deal.  en  derden 
Voogdt  van  Gelder. 
GERLACH,  Grave  van  Zutphen,  en,  zoo  zommige 

willen,  ook  van  Gelder:  't  welk  zoo  zynde  ,  mort  hy  ge- 
gefchied.  flelt  worden  de  //.  diens  naams  onder  de  Graven  van 

»  deel,   Gelder.   Wy  houden  't  evenwel  liever  met  die  hem  alleen 
Grave  van  Zutphen  ftellen  ;  welk  Graaffchap  na  zyne 
kinderlooze  doot,  door  Erfrecht ,  op  Grave  Otto  vanNafJau-vj, 
achtfte  Voogdt  van  Gelder,  verviel,  die  door 's  Keizers 
gunite  d'eerlte  Grave  van  Gelder  wierd,  of  wel  zyn  zoon 
Gerard  van  NaJJcuiw.    Vermits  nu  Otto  alreeds  Grave  van 

Gelder  was,  en  dat  het  Graaffchap  van  Zutphen  hem  t'huis 
quam,  ging  dc  tytel  van  Gelder  voor  den  Tytel  en  naam 
van  Zutphen;  onaangezien  Zutphen  ter  dier  tydt,  in  roem, 
oudtheit,  en  uitgeltrektheit  van  landen,  Gelderlandt  verré 
overtrof,  en  naderhandt  eerfl  zynen  grootften  aanwas  be- 

komen heeft.  Zommige  der  Gefchichtfchry veren,  die  hier 
zeer  verwart  en  verfchillende  zyn,  flellen  deezen  Gerlach 
voor  den  broeder  van  IVillem  van  Gelder ,  Bilfchop  van 
Utrecht  •.vn'^i.-ar  andere  (veellicht  immers  zoo  wel)  voor  den 
broeder  van  IVichman,  Grave  van  Za//'^^», die,  wegens  de 
vriendtfchap  met  Biffchop  Willem  onderhouden ,  zich  aan 
ïynezyde  legende  Hollanders  pal  gehouden  hadde.Toen  nu 

Otto  vanNaJJ'auvj,  Voogdt  \anGelder,  na  de  doot  van  zyne 
Gcmalinne  Adelheid,  aan  Sophia  ,  dochter  van  H''ichma», broeder  van  deezen  Gerlach  ,  hertrouwde  ,  zou  uit  dien 
echt  een  zndeteGerlach  geboren  zyn, neef  van  den  overle- 

denen, die,  kinderloos  Uervende,  't  Graaffchap  van  Zut- 
phen aan  zynen  Vader  en  Moeder  voortzette  en  overliet : 

want  dat  deze  laatfte  by  Tjj'clmonde  gefneuvelt  zoude  zyn, wordt  gezegt  met  de  waarheid  te  ftryden,  vermits  hy  te  dier 
tydt  noch  niet  geboren  was :  maar  andere,  en  daar  onder 
Jojephus de  la  Fije ,  Weer  \z.n  Maucoil ,  i^ree^en  hier  heel  ver- 

•  ichciden  van  ̂ "  -^   
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migcn  hef  daar  voor  houden ,  dat  Gerlach  by  YJfelmottde  ïoi!  p^,,^^ 
gebleven  zyn,  zegt  daar  benevens,  dat  hy,  na  zyn  Vaders  ̂ Hcht 
doodt,  het  Graaffchap  Ztuphc»  cenen  tydt  lang  bezeeten ƒ0/, gö. 
heeft;  doch  vermits  hy  geene  kinderen  by  zyncGcmalinne  ^j. 
Elizabeth,  dochter  van  den  Grave  van  Saxen,  won,  heeft 
hy  in  zyne  ziekte,  op  begeerte  zyns  Vaders,  het  Graaffchap 
Zutphen  aan  zynen  hal  ven  broeder,  Gerard  van  Najfauvj^ 
die  het  Graaffchap  Gelder  bezat, opgedraagen ;  zie  op  GE- 

RARD VAN  NASSAUW  DEN  I. 
GERMANIA  INEERIOR.  NEDER  GERMA- ^W„^ 

NIEN.  Neder-DuitfchLindt ,  Nederlandt.    Tacitus  ichr'^it  \n  mt. 
zyn  boekje  de  Germania  (of  de  Moribtts  Germanorum:  van  Gertn. 
de  zeden  der  Germanen)  in  het  begin  aldus.   „  Ik  zou  ge-  infer. 
„  looven  dat  de  afgelegcnfteC<r//f»,dietuirchen  den Rhyn,  Part.t 
,,  den  Donaw  ,  de  Noordtzce  ,  en  de  Sarmaten  woonen  7Ö 
„  waarlyk  inboorlingen  zyn,  en  geenzins  vermengt  door 
„  andere  volken,  die  zich  derwaarts  begeevcn,  of  zich  als 
„  vreemdelingen  onder  hen  neérgezet  hebben  :  omdat  zy, 
„  die  weleer  van  woonplaatzen  zogten  te  veranderen,  niet 
„  te  lande ,  maar  te  fcheep  derwaarts  trokken  :  en  dat 

„  d'afgryfelykc  groote  Oceaan  aan  dien  kant,zoodanigc  ovcr- „  togten  meelt  tegen,  cn  onbevaarbaar  zynde,  nauwelyks 
„  met  fchepen  bevaaren  wordt.  Wie  zou  vorder  (zegt  hy  ) 
„  behalven  het  gevaar  van  eene  barfle  en  onbekende  zee  , 

AJia,  of  Africa,  ol  Italicn  verlaatende  ,  naar  Germanién 
„  trekken,  daar  het  landt  Icclyk  en  affchouwelyk  is  ,  de 
„  lucht  fcherp,  en  het  welk  naar  en  droevig  is  om  aan  te 
„  zien,  en  te  bewoonen,  of  het  mofl:  iemants  vaderlandt 
„  zyn,    (Wy  hebben  hier  deze  plaats  overgezet  zoo  als 
detieerAlting  haar  opgeeft,  met  eenige  veranderinge  van  de 
woorden  van  Tacitus.)  Aangaande  den  waren  oorfprong 
kan  men  uit  dc  oude  Gezangen,  die  door  de  verbafteting 
van  d' oudtheit  geweldig  verwart  en  bedorven  zyn  ,  dit 
alleen  afneemen  ;  dat  zy  den  eerften  Menfch  of  Man, 
{Mannus)  van  Godt  uit  de  aarde  voortgebragt, erkent  heb- 

ben voor  den  Voorvader  zoo  wel  van  hun  volk,  als  van 
alle  andere  volkeren;  daar  in  alleenlyk  verbyftert  zynde, 
dat  het  geene  wy  weeten  allezins  waar  te  zyn  van  den 
eerften  menfch,  die  op  den  gefchapen  Aardbodem  geweeft 
is,  zy  zulks  overgebragt  hebben  tot  den  eerften  Grondt- 
legger  van  het  herlleldc  geflachte  der  menfchen  na  den 
Zondtvloedt.   Aan  wien  zy  wederom  drie  Zoonen  toe- 
fchryven,  die  zy  echter  t' onrecht  voor  de  drie  Hooftvor- iten  van  hun  volk  alleen  verbreidt  hebben.    Want  van  de 
drie  zoonen  van  Noach,  of  Mannus,  zyn  alle  de  bewoon- 
ders  des  aardtbodems  voortgekomen  ;  alle  in  zeer  veele 
volkeren,  met  verfcheide  en  eige  naamen,  onderfcheiden ; 
behalven  het  eene  Over-Rhynfche  volk,  van  het  oorfprong- 

kelyke  gefproten ,  het  welk'in  langen  tydt  geenen  eigen  naam aangenomen,  maar  zich  eenvoudig  het  VOLK  (POPU- 
LUS)  het  5i>ict/  ̂ lipt/  (Cuit/  iCcut/  naar  dat  de  uit- 
fpraaken  verfcheide  waren  ,  genoemt  heeft.    Waar  van 
het  byvoegwoordt  {Adjedivum)  55llitfcï)e/  iCciltfclje/  be- 
diedende  zoo  veel  als  3l.anöt|lieöen  /  ©onigc3lnDcii :  eii 

3^UitfCÏ)ïanbt  /  (CeiltfCÖÏanÖt  /   l^olks-Landtfihaj.  £chter hebben  de  Gemeenfchappen,die  zeer  veele  onder  dit  Volk 
zyn  geweeft,  hunne  oude  cn  eige  namen  gehadt :  als  daar 
zyn,  de  Marfers,  Gambrivers,  Suevers,  Vandaliers  ,  en  an- 

dere. En  onder  die  is  ook  geweeft  de  naam  der  Friezen,  by 
wien  noch  heden  ten  dage  niet  onbekent  is  de  oude  bena- 

ming van  't  JFriefcï)  5Ê)ict  /  dat  is  ,  het  Jrlicfclie  ©Ollt.  '^JiM Doch  de  oude  bygeloovigheit  heeft  van  5i>ict/  dat  isJDolft/  yjii.  l 

eenen  Godt  gemaakt  van  den  zeiven  naam,  uit  de  aarde  Dldtr..' 
voortgekomen,  als  Stichter  der  volkeren,  die  de  Romeinfche  cerm, 
Tacittis  uit  dc  oude  gedichten  verftaan  heeft  dat  Tuijlo ,  ofTuif-  Antiq. 
co,  of,  naar  het  gevoelen  van  Cluverius,  Tuito  genoemt  is.  Ub.  i. 

Ci.vfar  noemt  den  zeiven  Z);.f  .-anderen  onder  de  Ouden '7e«-  cafi.g. 
^ijz'f;; alle  beuzelachtig,  gelyk  alles  is ,  dat  de  Goden  aangaat.  P-el.Gaï 
OndertufTchen  is  dit  zeker,  dat  de  Over-Rhynfihen  in  't  al-  Hb.VI. 
gemeen,  niet  lang  voor  dat  Gaulen  van  JuHus  dcfar  was  f"?' 
t'ondergebragt,  met  hunne  byzondere  naamen  by  de  Ro~ 
meinen  onbekent  zyn  geweeft.  Verder  vindtmen  dit  ver- 

haal van  hunnen  niewen  en  eigen  naam  hy  Cc/ar  enTacitusz 
dat'er  een  Volk  van  vyf  Gemeenfchappen  ,  als  daar  zyn, 
de  Condrtifiers ,  de  Eburonen,  de  Carefen,  de  P^emanen,  en 
de  Segners,  korteling  voor  de  aankomfte  van  dcfar,  uit  de 
Over-Rhynfche  Natie ,  den  Rhyn ,  daar  hy  noch  niet  in  twee  ar- 

men verdeelt  wordt,  overgetrokken  is  naar  dat  gedeelte  van 
Gaulen ,  waar  van  de  Romeinen  naderhandt  dit  Nederwinge- 
weft  gemaakt  hebben:  en  dat  dit  volk  de  Gaulen  allereerrt 
wechgejaagt  heeft  ,  (want  die  te  vooren  overgekomen 
waren  hadden  alleen  de  ledige  landen  in  bezit  genomen) 
die  ryk  en  weerloos  waren,  en  zoo  geweldig  fchrikten 
voor  dit  wreede  foort  van  Krygslicden  ,  dat  zy  dezelve 
niet  anders  als  Gerremans ,  dat  is,  Oorlogsmannen ,oiOorlog- 
voerders  noemden,  d'een  den  anderen, met  dezen  voor  al- 

len vervaarlyken  naam,  een  fchrik  aanjagende.   Dat  die 
van  de  vyf  Gemeenfchappen  dit  zeggen  der  Gaulen  ,  hoe- 

wel uit  quaadaardigheit  voortgekomen ,  hun  voor  eere,  cn 
als  van  een  goede  voorwikkinge  rekenende,  niet  ongacrne 
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van  d'Overwonnenen  aangenomen  hebben  :  dat  naderhandt 
Gedachte  Pifcy  verhaalt  hebbende  hoe  zom-  ook  anderen^  die  over  den  Rhyn  aangekomen  zyn  ,.  naar deze 
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deze  eerfte  Overwinnaars,  wegens  den  fchrik  der  GauU», 

aldus  geuaamt  zyn;  dat  zy  eindelyk  het  te  famen  daar  toe 
gebrat^t  hebben,  dat  deeze  naam,  die  van  de  Gaule»  was 
opgekomen,  allengskens  naar  hen  zelfs,  als  zynde  zeer 

■wakkere  Krygshelden,  zich  uitgebreidt  heeft  over  het  ge- 

heele  Üver-Rhynfche  Volk  ,  dat  in  't  gemeen  even  oor- 

logszuchtig was :  en  dat  dezelve  niet  langer  in  't  byzonder 
is  eigen  ge  weeft  aan  ecnig  Volk ,  dat  of  eerlt ,  of  daar  na,  den 

khyyi  overgetrokken  is.  Zoo  dat  deze  vyf  Gemeenfchap- 
pen,  die  met  malkander  eenen  Staat  uitmaakten,  en  een 

tydt  lang  alleen  GERMANEN  genoemt  wierden,  na- 

derhandt  door  den  naam  van  T'jiyigeren  hebben  moeten 
onderfcheiden  worden.  Lees,  overlees,  en  herlees  aan- 

dachtig de  zeer  duifiere  plaats  van  'Tacitus  over  deze  zaak , 
en  gy  zult  moeten  bekennen,  zoo  ik  my  niet  bedricge,dat 
dit  volkoraentlyk  de  zin  van  zyne  woorden  is:  en  dat  hy 
dit  heeft  willen  zeggen,  als  zynde  een  Man  die  zoo  wel 
de  hillorifche  waarheit  wift,  als  in  acht  nam.  Want  wat 
is 'er  zekerder,  dan  dat  die  van  de  vyf  Gemeenfchappen 
ten  tyde  van  Ccfar  door  de  Gaulen  GERMANEN 

genaamt  zyn  geweefl: ,  die  ten  tyde  van  T'acHus  Tm- 
^^rj  genoemt  wierden  i*  Wie  zal  verder  konnen  ontken- 

nen dat  de  geene  ,  die  naderhandt  uit  het  Over-Rhynfche 
landt  in  Gatden  aanquamen,  dien  zelfden  naam  met  recht 
en  reden  gegeeven  is  van  den  Overwinnaar,  die  dien  van 
de  Gaulen  wegens  den  fchrik  weleer  aangenomen  had  ? 
Wie  zal  eindelyk  loochenen,  dat  deeze  naam  van  hun  te 
Zamen  zich  met 'er  tydt  uitgebreidt  hebbc  over  de  geheele 
Natie,  die  dezen  en  geenen  kant  \mó.cnRhyn  befloeg?Met 
zeer  goedt  recht  dan  heeft  Tacitus^  ziende  op  detyden  van 
Cu-far,  konnen  zeggen,  dat  de  benaming  van  GERM  A- 
NIEN  den  Over-Rhy»fche>t  eerft  niew  en  onlangs  gegee- 

ven was  "van  de  Gaukn^  van  den  Overw'rmer ^  Dan  hen  %elfs  ̂ 
wegens  den  fchrik  van  allen  kanten ,  die  de  vreemde  oor- 
logsmagtenhenof  aangejaagt,of  de  weérloozelandtzaaten 
opgevat  hadden.  Hier  uit  nu  heeft  moeten  volgen,  dat  de 
Romeinen  den  zoom  van  den  Rhyn  ,  die  van  de  Germanen 
bewoont  wierd,  GERMANIEN  genaamt  hebben;  en 
dit  in  twee  Wingeweüen  verdeelt,  namelyk  in  het  Boven- 
Germamcn,  of  het  EerJIe,  en  in  het  Neder-Germanicn  ^  of 
het  Tweede  \  waar  van  de  hoewel  van  dat  aan- 

zien dat  zy  broeders  genoemt  wierden,  een  gedeelte  uit- 
gemaakt hebben; ja  ook  hebben  dcFr/«f;?,en  andere  Over- 

Rhynfchen ,  eenen  tydt  lang  onder  den  Landtvoogt  van 
Neder-Germamén  geltaan.  Zoo  dat  ik  het  zelve_  met  üil- 
zwygen  niet  hebbe  konnen  voorbygaan :  want  dit  volk  is 
ongemeen  geacht  geweeft  in  het  ganfche  Ryk,  dewyl  men 
de  GERMANEN  van  dien  kant  voornamelyk  moft 
aantaften ,  wier  vryheit  den  Romeinen  zoo  vinnig  toege- 
fcheenen  heeft, dat  zy  dit  Landt  niet  dan  aan  hunne  groot- 
fte  vertrouwelingen  toevertrouwt  hebben.  Alzoo  heeft 
CtcfarO^avianus^Dnem&n  zynde,  eer  hy  noch  de  naam  van 
Aziguftus  hadde ,  derwaarts  gezonden  zynen  Schoonzoon 
Agrippa.  Na  dat  hy  dezen  weêr  te  rug  geroepen  hadde,  in 
den  oorlog  tegens  Marctis  Antonius^  heeft  hy  daar  toe  ver- 

koren Gajus  Carina,  nefFens  wien  hy  ook  over  diC  Germa- 
nen met  de  zege  gepraalt  heeft.  Daar  na  Marcus  Vinicius^ 

die  dezelve  eere  neeft  verdient.  "Wederom Marcus  Jgrippa: daar  na  Marcus  LoUius.  En  na  dezes  nederlaag  heeft  hy  het 
bewindt  over  het  Wingeweft ,  het  welk  hy  zelf  in  perfoon 
weer  in  ftaat  bragt,  aan  Drufus  opgedraageu  ;  vervolgens 
aan  Tiberius;  in  wiens  plaats  hy  by  vervolg  Lucms  Domi- 
iius,  Quinius  Varus  ̂   en  eindelyk  Gefar  Germanicus  aange- 
ftelt  heeft.  Tiberius^  Keizer  geworden ,  heeft  Germamcus 
in  dit  Opperbewindt  gehouden  ,  en  deszelfs  broeder 
Dru[us ,  zynde  zyn  eigen  Zoon  ,  tot  zynen  Opvolger 
aangeüelt.  Terwyl  Lucius  FifelHus  Varro ,  ais  Onder- 
Landtvoogt  ,  in  het  bellier  van  zaaken  voorzichtig  ,  en 
Lucms  /fprowfaj,  Landtvoogt  zynde  ,ongelukkig  was.  Maar 
nadat  zyne  Zoonen  wechgerukt  waren,  heeft  hyCnejusCor- 
rtelius  Lentulus  y  toon  vun  Gtctulicus ,  voor  tien  jaaren  tot 
Landtvoogt  aangeftelt.  Doch  Gajus  Caligula  heeft  niemant 
dav  toe  benoemt,  zelf  met  grooten  toeftel  groote  zottig- 

heden uitrechtende.  Claudius  heeft  Sergius  Sulpjcius  Galba^ 

Publius  Gabinius  Secundus^  en  Cnejus  Domit'tus  Corbulo,  den eenen  na  den  anderen  ,  aangeftelt.  Nero  heeft  daar  toe 
verkoren  twee  doorluchtige  Mannen,  die  eikanderen  volg- 

den, beide  met  den  naam  van  Rjifus.  Galba  wederom/f«- 
lus  Vitellius:  na  wien  (gelyk  gemeenlyk  gefchiedt ,  als 

d'  opvolging  in  de  regeeringe  geftremt  is  )  dit  bewindt  aan geene  Onderlandtvoogden  ,  van  den  eerden  of  van  den 
tweeden  rang,  opgedraagcn  is;  tot  dat  Fefpafianus  zynen 
Zoon  Domitianus  derwaarts  gezonden  heeft :  en  deze ,  zelf 
Keizer  geworden,  nadat  hy  twee  togten  derwaarts  gedaan 
hadde  ,  Antonius :  en  tegen  dien  afvalligen  gezonden 
heeft  Lucius  Maximus.  Nerva  eindelyk  den  allerbeften 

"ïrajanus.  Insgelyks  hebben  de  volgende  Keizers  gedaan, 
of  zy  hebben  deeze  poft  zelfs  op  zich  genomen;  en  dit 
laatfte  vry  dikwyls,  als  daar  zyn  Hadrianus^  Marcus^  Sep- 
ttmius  Sevcrus,  Antonlnus  Caracalla,  Alexander,  Maximinus , 
en  andere,  gelyk  wy  hier  boven,  op  het  woordt Franci y  al 
aangewezen  hebben.   Deze  zyn  de  grenzen  geweeft  aan 
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deezen  kant  des  Rhyns ,  dat  'eigentlyk  het  Wingeweft genoemt  wierd  ;  tegen  over  het  tweede  Neder-Gaulen , {Belgica fecunda)  de  rivier  de  Gete^  zoo  als  ze  onder  dca 
naam  van  Rupel  met  de  Schelde  uitftroomt,  als  men  een 

lyn  trekt  van  "haaren  oorfprong  af,  tot  daar  de  Sambre  in de  Maas  valt;  en  noch  een  wemig  hooger  langs  den  rech- 
ter oever  van  de  Maas.  Doch  aan  het  Bovenwingeweft 

(dat  is  het  Boven-Gaulen^  BclgicaSuperior ,/ive Prima)\s  de 
grensfcheiding  geweeft  eene  rivier,  die  Ptolemccus  om  deze 
reden  Obringa  fchynt  genoemt  te  hebben.  Want  de  Boven- 
Rhynkant  wordt  by  de  Duitfihers  bajJ  (OÏJCC-lïïïJOngatü  /  en  , 
wat  meer  verkort,  «OtlCingato  genaamt,  als  men  insgelyks 
een  lyn  trekt  van  zynen  oorfprong  tot  aan  die  van  o:Ourt^ 
langs  den  oever  zoo  wel  van  deze  rivier,  als  van  d' ande- 

re Óurty  ook  daar  ze  te  famen  in  een  loopen  tot  aan  den 
oorfprong  van  de  laatfte :  en  hier  van  daan  tot  aan  de  wei- 
Ie  van  de  rivier  de  Lefch  ,  langs  dien  ftroom  tot  aan  de 
Maas.  Het  overige  is  befloten  geweeft  tuflchen  den  Rhyn 
en  de  Noordtzee.  (Zie  dit  alles  in  de  eerfte  Kaart  van  den 
Heere  Alting.)  Wat  nu  de  Obringa  van  Ptolemitus  is, 
heeft  de  zeer  beroemde  Cluverius  allerbeft  uitgevorfcht;  te 
weeten  eene  rivier  die  byhet  üeedtje Sinfiacum(  nu.  het  vlek 
Sinjich)  in  den  Rhyn  valt  ,  hedendaags  bekent  met  den 
naam  van  de  %et}  by  verkorting  van  %m\L  Waar  van 
daan  de  Graven  van  ̂ ie)33m%tmt/  gemeenlyk  ̂ ueiiaac/ 
Mcnaat  genoemt  zyn  :  insgelyks  mluilec/  zoo  veel  als 

'MmU^t)oc\3e  CA^uiU  villa.y  %\iiemat/  dat  is ,  <öubc 'Irent 
(P'eius  Aquila.  )  '2£ecbO?f/  dat  is  "^raitgbO^jtl  (AquiU  vicus) 
'HJcentJjbei'jJ :  waar  uit  deze  Rivier  haren  oorfprong  heeft. Daar  tot  een  onwraakbaar  bewys  van  is,  dat  in  de  Aan- 
teekening  van  het  Keizerryk  Antunnacum  ( nn  Andernach) 
klaar  en  duidelyk  gereekent  wordt  onder  het  Boven-win- 
geweft  ,  het  welk  ftaat  onder  den  Veldtheer  van  Meniz: 
en  dat  tuflchen  deeze  plaats  en  de  naafte  van  het  Neder- 
wingeweft  geene  ander  rivier  te  vinden  is,behalven  dc  Aer 
alleen.  Doch  op  dat  hy  niets  van  Ptolemccus ^  zonder  het 
een  ftreek  te  geeven,  zou  laten  voorby  gaan,  heeft  hy  de 
Obringa  in  Abringa  liefft  willen  veranderen.  Wat  Neder- 
Germanicn  belangt,  dat  over  den  Rhyn  legt,  waar  van  Velle- 

verhaalt,  dat  het  byna  tot  een  cynsbaar  Wingeweft  is 
gemaakt ;  het  zelve  heeft  op  zyn  ruimft  zich  uitgeftrekt 
van  de  Main,  die  zich  in  den  Rhyn  ontlaft,  en  van  deZoa?- 
riviery  die  in  de  Elve  valt,  tot  aan  de  Noordtzee.  Van  de 
Zoutriviery  of  de  rivier  die  zout  geeft,  getuigen  Strabo^  en 
Tacitus;  (zie  dezelve  in  de  eerfte  Kaart  van  den  Heere 
Altingy  vallende  in  deAlbis  of  Elve.)  Van  deMain  de  zelf- 

de Strabo^  als  hy  verhaalt  dat  Drufus  den  oorlog  gelukkig 
heeft  gevoert  tufTchen  de  Sala  en  den  Rhyn;  het  welk  zoo 
veel  is,  als  of  hy  gezegt  hadde  by  den  mainjlroom :  want  de 
Main  loopt  van  den  oorfprong  van  de  Sala  in  den  Rhyn. 
Van  den  Rhyn  en  d'Ehe  gewaagt  yder  een  :  doch  aller- meeft  dat  trotze  opfchrift  van  het  zegeteken  ,  het  welk 
Germanicus  aan  de  IVezer  in  d^ Idiftavififche  vlakte  ter  eere 
van  Tiberius  opgerecht  heeft,  dat  vertaalt,  dus  luidt: 

DE  VOLKEN  TUSSCHEN  DEN  RHYN  EN  DE 

ELVE  T'ONDERGEBRAGT  ZYNDE,  HEEFT 
HET  LEGER  VAN  TIBERIUS  C^SAR  DE- 

ZE GEDENKSTUKKEN  AAN  MARS  EN 
JUPITER  EN  AUGUSTUS  TOEGEWYDT. 

(De  zeer  geleerde  Heer  JuJlusLipJius  meent  dat  deze  vlak- 
te is  beneden  Bremen,  naar  den  zeekant, tuftfchen  de  rivier 

en  de  omleggende  heuvelen, omtrent  twee  gemeene  Duit- 
fche  mylen  van  die  Stadt,  by  een  Dorp  genaamt  Fegefak.) 

Van  deeze  t'ondergcbragte  Volken  zyn  de  beroemfte  ge- 
weeft de  Sigambersy  die  nu  al  onder  Augufius^  door  het  be- 

ftier  van  Tiberius  zelf,  aleer  over  den  Rhyn  gedreven,  en 
aan  dezen  kant  des  Rhyns  gevangkelyk  wechgevoert  waren. 
Verder  de  Chatten  of  Gatten ^  Broekters^  Marfen,  Angriva- 
riers.  Friezen,  Chauken^  Cherusken  ̂   en  andere  kleindere 
Natiën,  daar  zoo  veel  nier  van  gemeldt,of  ganfch  niet  van 
gewaagt  wordt.  In  het  Wingeweft  zelf,  aan  deezen  kant 
van  den  Rhyn^zyn  geweeft  de  Ubiers ^Menapiers,  Tungeren^ 
Gugcrnen^  Suniken^  Batawers,  Taxanders ,  en  Caninefaten  j 
alle  van  Over-Rhynfche  afkomft:  en  de  vier  laatfte  wel 
oorfprongkelyk  van  de  Gatten :  maar  niet  alle  van  den  zelfden 
ftaat  en  hoedanigheit.  TieBatawers y  als  broeders  en  vrien- 

den van  het  Roomfche  volk,  vry  van  fchattinge.  De  Ubiers 
als  Bondtgenoten ,  en  haar  Vaderlandt  afgezworen  heb- 

bende, als  Romeinen  y  of  ten  minften  gerechtigt  als  die  in 
Italièn  woonden.  De  Tungers  ,  Mcnapiers  ,  Caninefaten^ 
als  die  zich  overgegeeven  hadden;  verachtelyker  gehan- 
delt  wordende  in  fchattingen  ,  laften,  en  bezwaarniftTen. 

DeGugernen ,  Suniken,  7"^?^<7»<^frj,als  krygsgevangenen, en 
wechgevoerden,  die  nauwelyks  anders  dan  onder  't  landt 
daar  zy  woonden  gerekent  wierden.  De  eerfte  en  aan- 
zienlykfte  Stadt  is  geweeft  Colonia  Agrippinenfis  {Keulen) 
in  het  landt  der  Ubiers:  de  tweede  Atuatuca  in  het  landt 
der  Tungeren  {Attuaca  Tungrorumy  in  de  eerfte  Kaart  van 
den  Heere  Altingy  Tongeren. )  Na  deze  zyn  de  voornaam- 
fte  geweeft  Bonna^  ook  in  het  landt  der  Cfcr/,  hedendaags 
Bon  aan  den  Rhy»;  Cajlellum  Menapiorum.y  in  de  Kaarten 
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an  den  Hecre  Alting  alleen  gcnaamt  Cnjlclhim^  leggende 

an  dcMuts^  \\\iK\pl,  zoo  het  ichynt.    l^'etera  ̂   in  het 
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landt  der  ,  aan  den  Rfn»,  omtrent  '/.anten ^  (zie 
boven  op  Ci^jlra  Ulpia. )  Culonia  Trajana,  op  de  grcnslchei- 
dinj;  écx  Gtiz^ernen  cn  B<itaweren.{X'\c  hier  van  boven  in  dc Kaarten  van  den  Hecrc  Alting.)  Novium^j^us ,ia  het  landt 
der  BiKitweren  (  nu  Niewmecgen  aan  de^Fual. )  Lus^dunum ,  in 
hel  landt  Aex  Ciimnefau-n  {\\\x  Leiden.)  De  overige  waren 
Hechter,  of  wierden  noch  voor  vlekken  gehouden.  De 
volken  die,  bchalven  deze,tuirchen  den  Rhyn  en  de  Schelde 
woonden,  en  van  Germanifche  af komrt  waren ,  zyn  daar 
van  de  Rome-.fie»  in  geplant;  gclyk  men  ziet  in  de  Aantee- 
kening  van  Gaule»,  van  het  tweede  Belgica,  dat  is,  Neder- 
landt:  (zie  dit  geteekent  in  d'eerfte  Kaart  van  den  Heere 
Ai'ting)  als  daar  zyn  de  vryc  Nerviers,  met  die  onder  hen 
hoorden,  en  in  het  eerll  verfcheide  naamen  hadden,  doch 
naderhandt  alleen  die  van  Sneconen  en  Bethajicrs.  Waar 
van  men  nauvvelyks  andere  reden  kan  geeven,  dan  dat  het 
den  Oppermagten,  die  naar  hun  welgevallen  handelen, 
zoo  behaagt  heeft. 
GERMERHUI2EN,  een  Dorp  of  Buurt  der  Frie- 

fche  Grietcnije  H'^eji-Dongerdeel iu  't  quartier  Oujlergoo: 
heeft  t'zamen  met  Raadt ^  Bierum,  Medext ,  en  Nyenhuis 
maar  ceiie  llcm  in  de  Grietenije. 
GERMERWALDA  is  een  Dorp  van  Fivelwgo ,  dat 

dien  naam  noch  behoudt  ;eene  gemeene  Duitfche  myl  van 
de  Stadt  Groiiwgen  ,  aan  den  Heerenweg  als  men  naar  de 
Eerns  gaat.  Dc  vervolger  der  Aanteekeningen  van  Menco 

.  verhaalt , dat  deze  plaats  ccne  zwaare  fchade geleden  heeft, 
wegens  haaren  laagen  grondt ,  in  den  Watervloedt  van 
Simoti  en  Judas,  in  den  jaare  T287.  en  hy  doet 'er  by,  dat 
het  geflacht  der  Stitwgers  daar  ter  plaatze  zeer  aanzienlyk 
is  geweeft. 
GERRIT  GERRITSZ  van  Rotterdam;  zie  op  ERAS- 

MUS.  (DESIDERIUS) 

GERSHUSEN  een  Dorp  van  Ftvelin^o ,  *t  behoudt den  zeiven  naam  ,  leggende  op  de  grensicheidinge  van 
Hunfwgo .onuxcnt  vier  uuren  gaans  van  deStadtGro»/»^É>», 
naar  het  Noordtooften.  De  vervolger  van  Menco  maakt 
daar  geWüg  van  op  het  jaaf  1283. 
GERSLOOT,  een  der  tien  Dorpen  van  ét  Friefche 

Grietenije  ALKgwtrdeM ,  in  't  quartier  der  Zevenwolde». 
GERSLOTE,  is  een  gering  Dorpje  van  de  Griete- 

nije van  ̂ Kgwirden  ,  in  het  quartier  van  de  IVoudcn  in 
Fr:eslaKdfy  leggende  een  uur  gaans  van  he.t He cre^iveen  naar 
het  Noorden.  D' ongenoemde  Schryver  van  het  leven 
van  Dudo  verhaalt,  dat  een  dochter  van  een  Priefter ,  dre 
beroert  was,  hier  door  de  gebeden  van  een  Kluizenaar, 
weer  gezondt  geworden  is. 

G  E  R  W  E  N ,  een  der  26  of  27  Dorpen  m  de  Meijerye 
van  Hertogenbofch  onder  Peellandt.  Toen  voortydts  ge- 

heel Brabant  eene  jaarlykfche  fchattinge,  of  Beede,  van 
140OCO  gulgens  opbrengen  moft  ,  was  de  geheele  Meijery 
van  de/2  Bofch  daar  in  op  19379  guldens  16  ftuivers  3  pen- 

ningen gefchat:  in  die  fom  droeg  het  quartier  Peellandt, 
een  der  vier  quartieren  der  Meijerye  ,-^6<)ï  guldens  10  ftuiv. 
3  penningen;  welke  omgeflagen  over  de  gedachte  26  of 
27  Dorpen  van  het  Peellandtfche  quartier,  quam  bet  dorp 
Gerwen  t'zamen  men  Mietien,  op  271  guldens  2  duivers 
Ö  penningen  te  liaan. 
GESCHORON,  is  geweefl:  een  Outaar  behoorende 

tot  de  Kerke  van  Beufichem  \  gt\'^'k''eT  ftaat  in  den  brief  van Andreas ,  BilFchop  van  Utrecht,  van  het  jaar  1131. 
G  E  S  E  L I  U  S ,  (  CORNELIUS  )  Predikant  der  Gere- 

formeerde Religie  te  Rotterdam.  Nadat  de  Stadt  Dordrecht, 
op  zoo  eene  gelukkige  wyze,  als  op  het  woordt  DOR- 

DRECHT verhaalt  is,  aan  den  Prins,  of  aan  den  Staat 
gekomen  was,  gefchiedde  de  eerfte  predikatie  aldaar  on- 

der den  Lindeboom,  in  de  Kol  veniers  Doelen,  tuflchen 

de  Schutters  beneedenzaal  en  het  Schuthui's :  ter  zeiver  tydt 
( I5'72)  wierdt'er  ook  het  ecrfte  kindt  op  de  Gereformeer- 

de wyze  gedoopt  ,  ten  doop  geheven  door  den  Heere 
Cornelius  van  Beveren ,  en  genoemt  Cornelius ,  met  den  by- 
naam  van  Gefel,  overleden  1640.  Ongetwyfelt  deze  Geje- 
li»s\  naderhandt  Predikant  geworden  van  de  Duitfche  en 
H'alfche  Gemeente  te  Rotterdam,  die  hy  beide  bediende,  en 
ook  beide  ongemeen  aangenaam  was.  Een  oprecht  vroom 
man,  zich  vaft  houdende  by  de  gemelde  Religie,  van  den 
aanvang  Atx  Reformatie  aldaar  geleert  en  aangenomen :  doch 
door  de  Remonjirantfche  Overhelt  (omdat  hy  de  leere  van 
Armimus  niet  toeviel  ,  maar  in  tegendeel  zynen  amptge- 
noot  Nicolaus  Grevinchoven  ,  voorftander  van  de  gedachte 
kere,  zoo  op  den  predikftoel,  als  in  de  huizen  der  byzon- 
deren,  ernftig  tegenfprak)  eerft  van  zynen  dien.ft  in  Oéto. 
ber  161T  afgezet,  daar  na  in  Febrnarius  1612.  op  bevel  der 
Magillraat,  door  Schout  en  dienders  de  Stadt  uitgeleidt, 
met  onbetaamlyk  gewcldt,  zonder  ooit  in  Kerkelyke  ver- 
gaderinge  gehoort  of  veroordeelt  te  zyn.  Hoedanig  zich 
dit  verder  toegedraagen  heeft,  met  volkomener  bericht, 
kan  men  zien  uit  zyne  Veranrwoordinge,  enz.  Hy  wierd, 
kort  nadat  hy  te  Rotterdam  afgezet  en  uitgeleidt  was,  tot 
Predikant  te  Edam  beroepen. 

GES  GET  GEU 

^  GESTEL,  een  Brabantfch  Dorp  in  de  Mei'ierye  van  Ueu sHertogenbuf  b,  onder  Oojlerwyk.    Toen  voortyds  Brabant  n^d eene  fchattinge  van  140C00  guldens  opbrengen  moft,  ftont  Kron^ de  Metjery  van  den  Bojch  daar  in  gefchat  op  19379  guldens,  1  de,i 
ló  Huivers  3  penningen;  in  die  fom  was  het  quartier  üof-fd.v tcrwyf:,  een  der  vier  quartieren  van  gemelde  Meijerye,  sezet 
op  4902  guldens  10  Huivers  9  penningen,  welke  omgefla- 

gen over  de  26  of  27  Dorpen  van  het  Ooflerwykfche  quar- 
tier, quam  het  dorp  Geftel  t'zamen  met  Gemundt  daar  in 

°P       guldens  14  Huivers  6  penningen.   M.  vait  idem der  Hoeve  heeft  noch  een  ander  Gèftel  in  't  zelfde  quartier,  ibid. 
dat  hy  Gejiel  hy  Oojlerwyk  noemt,  in  de  zelfde  fchattinge 
geltelt  op  191  guldens  2  Huivers. 
GESTEL,  ook  een  Dorp  in  de  Meijerye  van  *s Hertogen-  Houvt 

bojch ,  doch  onder  het  quartier  van  Kempenlandt  by  Eind-  Haadt 
hoven.  In  de  bovengedachte  fchattinge  van  ganfch  B  ra-  ̂ (rony. 
haKt  ,^  ter  fomme  van  140000  guldens  jaarlyks,  Hont  het  ̂  

qnanier  Kempen/andt ,  in  de  fmaldeelinge ,  op  4074  guldens  ̂"^^  3<^'' I  Huiver  9  penningen :  welke  omgeflagen  over  de  32  of  32 
Dorpen  van  het  Kempenlandt  ,qmm  het  dorp  Gepl  by  Eind- 

hoven te  Haan  op  93  guldens  6'Huivers  6  penningen.' GETHORNE,  is  een  plaats  in  het  landt  van  f^olle^ 
hove  ,  daar  in  het  jaar  1129.  door  de  Kerkvoogden  van  ̂ <"- Frteslandt  een  verdrag  van  vrede  gemaakt  is  tuflchen  den 
Biflchop  van  Utrecht,  en  de  Drenthenaars;  volgens  het  ver- haal  des  onbekenden  Schryvers  van  het  Perkamenteboek 
van  Utrecht.  Het  behoudt  noch  hedendaags  den  zelfden  ̂ 5 
naam,  gemeen lyk  genoemt  wordende  Gieteren  ,  leggende 
eene  gemeene  Duitfche  myl  van  den  naaften  oever"  van  't V ïtemeer  (nu  de  Zuiderzee)  en  anderhalve  myl  van  de  Stadt 
V illenhove. 
GEUS;  eene  verbaftering  van  het  Franfch  woordt 

Guettx,  dat  een  Deugniet,  of  Beedelaar  betekent.  Toen 
in  den  eerften  aanvang  der  beroerten  ,  en  de  Hrenge  of 
wreede  vervolginge  om  de  Religie,  enz.  onder  Phttipsdca 
II.  in  of  omtrent  Dtic  d'Aha's,  of  Margareta  va»  Parma't tyden,deHeer  vav.  Breederode ,  nevens  een  groot  getal  Edel- 

lieden, dat  vermaarde  Smeekfchrift  overgaven  aan  de  ge- 
melde Margareta  (15-66.  in  April)  wierd  zy  zeer  verbaaft, ziende  den  Adel,  en  voor  aan  den  Heer  vanBreederode,  in 

zulk  een  groot  getal  verfchynen.    De  Gravc  van  Barlai-  P.  C.H. 
mondt,  ter  dier  tydt  by  haar,  haare  ontroeringe  merkende,  Nederl. 
en  haar  wat  geruft  willende  ftellen,  zeide;  ̂ u' ils  n'ejloient  ̂ 'M- 
tjiue  de  gueux :  Dat  het  maar  beedelaars  waren.  Deze  woorden ,  f"^-  7^* 
tot  fmaadt  der  verbondene  Edelen  uitgebraakt ,  wierden  G''"'"" in  eenen  anderen  zin  van  hen  opgevat  ;  zy  lieten  goude 
Medaliën  maaken,  die  zy  aan  hunne  halzen  droegen  :  op 
d'eene  zyde  ftont  het  Borftbeeldt  van  Koning  Philips,  op  p^'' 
d' andere  een  bedelaars  knapzak,  met  twee  t'zamenge- ^' ̂'^ 

beeldtzel  kan  men  zien  by  Bizot.   De  genoemde  Heeren  Meter, 
Edelen,  's anderen  daags  aan  tafel  zittende,  begonden  te /o/. 41. 
fpreeken  wat  naamzy  hun  Bondtgenootfchap  geven  zouden  :  E.  de 
daar  over  hunne  gedachten  latende  gaan,  en  de  fmaadt- 
woorden  van  den  Grave  van  Berlatmont  herkauwende 
riepen  zy  gezamentlyk ;  Fivent  les  Gueux,    Op  het  einde 
van  den  maaltydt  nam  de  Heer  van  Breederode  eenen  bee-  ̂ '"«^^ 
delzak,  hing  hem  om  zynen  hals,  vatte  eenen  houten  nap  ̂"^^ 
met  wyn,  en  dronk  daar  mede  hetGezelfchap  toe, met  be-  ''"'l'f"/- 
tuiginge  van  gereed  tc  zyn,  om  goedt  cn  bloet  by  de  ver-  '^if-j 
deediginge  van  het  Landt  en  's  landts  Vryheden  op  te  zet-  j*"/ ten.  Fluks  begonden  alle  de  anderen,  noch  luider  dan  voor-  L 
heene,  l^ivent  les  Gueux  uit  te  roepen:  ook  dronken  zy 
hooft  voor  hooft  uit  den  zelfden  nap,  met  de  zelfde  betui- 
ginge.    Dus  nam  de  naam  van  Geuzen  zynen  aanvang  en  S's.»' 
oorfprong,  die  zoo  veel  geruchts  in  Europa  gemaakt  heeft,  Medailï. 
en  niet  min  in  deze  Provintiën  vermaart  geworden  rs,dan  ti'fi": 
der  Protejlanten  in  Duitfchlandt ,  en  dei  Hugenooten  inFrank-  P-^-^' 
ryk.    Dc  volgende  dagen  verfcheenen  de  Edelen  binnen  ̂ - 
Bruffel,  in  grof  grauw  monnikslaken  gekleedi  ,  met  hou- 
te  napjens  aan  hunne  gordels  ,  en  de  ovaalswyze  goude 
Medailje  om  de  halzen;  zynde  dc  eerfte  Gedenkpenning 
die  wegens  de  Nederlandtfche  beroerten  gemunt  is.  Ook 
wierderi'er  kopere  penningen  gemaakt,  hebbende  op  d'ee- 

ne zyde  tot  opfchrift,  Efcu  del^yane;  Het  fchildt  van  Vya- 
nen,  daar  Breederode  Heer  van  was,  aan  d' andere  zyde  de 
wapenen  van  't  huis  van  Burgundièn ,  met  de  woorden  Par 
fiamme  ̂   par  fer ,  Door  Jlaal  en  vuur ;  of  Par  fiamme  ̂   par 
feu,  Door  vuur  en  vlam.    't  Zedert  dien  tydt  hebben  de 
Roomfch'Catholyken  het  woordt  Geuzen  ,  door  Berlaimont  Idem 
verachtelyk  aan  de  Heeren  Edelen  ,  fchoon  de  meefte  Bizjit. 
Roomfch-Catholyken  waren,  gegeeven , alleen  uit  enkele  bit-  H'ofi' 
terheit,  aan  de  belyderen  van  de  Evangelijche  Leere,  't  zy 
Gereformeerden,  of  anderen,  toegepaft.  Maar  deze  Beede- 

laars hebben  het  den  magtigen  Koning  van  Spanjen  echter 
zoo  bang  gemaakt,  dat  hy  zelf  tot  den  beedelzak  is  geraakt. 
GEUZEN.  (WATER)  In  het  jaar  15-69.  gaf  Prins  Hw^ 

Willem  van  Oranje  aan  veelc  uitgewekene  iV^i^c-r/Wfr/,  we-  Ntdtrl. 

gens  degruwelykeTirannye van Dh( d^AlvayCotaim^ïerx om  Hiiur» 

oor- 
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oorlogsfchepen  tegen  de  Spaanfchen  te  mogeH  toeruften, 
te befchadigen  ,  en  te  neemen,al,waar,en  watzy  konden. 
Hy  ftelde  over  deze  Commifllevaarders,  als  Admiraal,  aan, 

Heer  Adriaan  van  Bergues.,  Heer  van  Dolhaifi-  d'eerfle  Ka- 
piteins waren  Jonker  Lancelot  van  Breederode  ,  Jonker  Al- 

brecht  van  Egmont ^Nicolaas  Ruighaver.,  Johan  Broek.,  Adriaan 
Menning.,  Bartel  Entcs,  Dirk  van  B  ever  en  ,  Imbyfe.,  enz. 
Deze  Commiffievaarders,  of  Kapers,  die  zy  den  naam  van 

Watergeuzen  gaven  ,  hebben  niet  alleen  denSpaanfchen  groo- 
te  afbreuk  gedaan;  maar  boven  dien  den  grondt  gelegt 
van  de  Nederlandtfihe  Vryheit,  door  het  inneemen  van  den 

Briel,  tnt.  2ie  BR  IEL. 
GEUZEN.  (WILDE)  De  onmenfcbelyke  tiran- 

nyen  van  Ducd^Alva,  en  de  Spaanfcheln(\mi]tic  tegen  Roomfch- 
Catholyken  Zelfs,  indien  zy'er  maar  iets  tegen  wiften;  't  zy van  de  beeldtftormery  niet  te  hebben  geweert  ,  of  omdat 

iy  uit  niew^sgierigheit  in  eene  predikatie  hadden  geweeft ; 
of  eenen  Onroomfchen,  't  ware  Vader,  Broeder,  Zoon, 
of  Moeder,  geburgen,ofnietaangebragt,enz.  raakten  aan- 
ftondts  in  lyden,  wanneer 'er  maar  wat  veel /!'o»/j- was , 
als  fchuldig  aan  Crimen  Ufe  Majejlatis  divina  ̂   humame ., 
geftraft  wordende  aan  lyf  en  leven,  of  aan  hunne  goede- 

ren, indien  ze  wechgevlucht  waren;  daar  by  komende, 
dat  de  Spaanfche  Soldaaten  zonder  onderfcheidt  roofden  en 
pionderden, ja  zelfs  de  lieden  veelefolteringen  aandeeden ; 
zoo  hadde  zich  eene  menigte  van  menfchen ,  met  vrouw 
enkindt,naar  de  boffchen  vmVlaanderen  begeeven:  deze, 
wel  meeft  van  't  geringfte  flach,  wanhoopig,  en  van  alles  ont- 

bloot, ook  verder  verwildert, en  redelyk  fterk  geworden, 
door  den  toeloop  van  allerlei  fielen  en  fchuim  van  volk, 
overvielen  by  donkere  nachten  de  Papen  en  Monnikken, 
alsStookebranden  der  onchriftelyke vervolgingen; hen  niet 
alleen  hunne  gereedfte  goederen  ontroovende,  maar  bo- 

ven dien  neus  en  ooren  affnydende,  en  meer  andere  vuile 
wreedtheden  bedryvende;  waar  door  zy  ook  den  naam  van 

if'ilde  Geuzen  kregen.  In  het  jaar  ifóS.  gaf  Duc  d''  Aha  een Plakaat  regens  hen  uit  ;beveelende  de  naaftgelegenc  Dorpen  , 
wacht,  ter  befcherminge  der  Geeftelyken,te  houden:  hen 
te  gelyk  opleggende  van  te  zullen  moeten  inftaan,  en  de 
fchade  te  vergoeden,  die  zy  door  de  IVtlde  Geuzen  mogten  j 
lyden.  Maar  dat  holp  echter  zeer  weinig  :  zoo  dat  Drie 
d'Alva  krygsvolk  tegen  hen  zenden  moll ;  dat  deeze  ver-  i 
wilderde  menfchen  anderwegen  heene  deedt  vluchten,  of, 

elendig  om  't  leven  bragt.  [ 
GEUZENBRIL.  Eene  fterke  Schans ,  van  de  Spaan- 

fche» opgeworpen  en  dus  geheeten ;  anders  bekent  geweeft  | 
met  den  i»aam  van't  KASTEEL  vanSAFTINGEN;ook 
met  den  naam  van  St.Anna;  gelegen  in  het  Noordtoofter-  j 
deel  van  Vlaanderen  in  Hulfier-ambacht .,  ten  Noordtoolten  ! 
der  Stadt  Hulfi,  aan  de  Honte.,  of  l^^yier-Schelde ,  tegen  j 
Zuid-Bevelandt .,'m Zeelandi ,  over.  Door  deze  Sterkte  kon-  : 
den  de  Spaanfchen  geheel  Zeelandt  in  gedurige  vreeze  en  \ 
alarm  houden:  maar  in  het  jaar  1632.  wierdze  door  Gra- 
ve  IVillem  van  Nqjfauvj  voor  den  Vereenigden  Staat  vero- 
vert. 

G  E  YN,  eene  oude  Heerlykheit  ia  het Neder-^^;V/&ï  van 
Utrecht ;  zie  op  GEI  N. 

G  E  Y  N  S ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  het  Dorp  Wom- 
mels,  onder  de  Friefche  Grietenije  Hennaarderadeel ,  in  het 
quartier  IVeJiergoo,  behoorende  weleer  aan  die  van  Jon- 

gema. G I E  K  E  R  K  ,  een  der  veertien  Dorpen  van  de  Friefche 
Grietenije  Tietjerkfleradeel ,  wordt  met  de  twee  Dorpen 
Roodkerken  Oiidkerk.,  de  Teynwolde  genaamt,  zynde  afge- 
zondert  van  de  vaart  Mork  ,  hebbende  aan  den  anderen 
kant  de  Ryd;  welke  zich  tot  aan  de  Zwarte  Broek.,  enz. 
uitftrekt. 
GIESEN,  GIESSEN,  GYSEN,  GYSSEN;  zie 

op  GIESSEN. 
GIESENBURG,  GYSENBURG,  GIESSEN- 

BURG,  ook  GIESENDAM,  GYSENDAM,  enz. 
zie  op  GIESSENBURG  en  GIESSENDAM. 
GIESSEN,  GIESEN,  enz.  met  byvoeginge  van 

OUDEKERK,  eea  Hollandtfih  Dorp,  laftende  onder 

Dordrecht;  in  het  jaar  1382  bedykt:  het  heeft  t'zamen  met 
Cieffendam  Kerk  en  Predikant ,  ftaande  onder  het  Claffis 
van  Dordrecht. 
GIESSEN,  enz.  met  byvoeginge  van  NIE WKERK , 

een  Hollandtfcb  Dorp  ,  laftende  onder  Dordrecht.  Heeft 
Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  ClalTis  als  boven. 
GIESSEN,  ook  GIESEN,  een  Hollandtfih  Dorp , 

onder  het  Droftampt  van  Altena:  heeft  Kerk  en  Predikant 
ftaande  onder  hei  Glaflls  van  Gorkum. 

GIESSENBURG,  GYSENBURG,  enz.  legt  aan 
■  icGicffé:  Het  is  een  zeer  oudt  Slot  en  Heerlykheit  in  Za/i- 
.Hollandt.,  onder  Dordrecht het  jaat  1490.  hoorde  het  aan 
Jan  van  IVena,  Knaap.  lu  het  jaar  15-43.  kocht  het  IVUlem 
van  Drenkebaart Burgemeefter  van  Dordrecht.,  vzn  Arendt 
van  Nederveen.  Het  is  door  huwelyk  aan  Jonker  Jakob 
Taats  van  Amerongen  gekomen,  van  wiens  Gemalinne  de 
gemelde  Burgemeefter  Grootvader  was.  Dit  Slot  met  de 
Heerlykheit,  gelyk  ook  Langeraak.,  Noordeloos ^  en  andere 

GIE  GIF  GIL  3fi> 
plaatzen,  maaken  een  gedeelte  van  de  oude  Heerlykheit 
of  Baanderije  van  Breederode. 
GIESSENDAM,  enz.  een  Hollandtfch  Dorp,  ftaat  houvt. 

in  het  Kerkelyke  onder  de  Kerk  van  GieJJèn-Oudekerk :  zie 
op  GIESSEN-ÜUDEKERK. 
GIETEN,  een  Dorp  in  het  landt  van  Drenth ,  onder  Picard. 

het  Dingfpil  van  't  O ojlerrnoor .,  heeft  Kerk  en  Predikant,  pag  164. 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Noordcvelt  in  't  Ooftermoor. 

G  I F  F  E ,  GIFFEN,  een  Dorp  in  de  Meijerye  van  '/ 
Heriogenbüfch ;  zie  GEFFE. 

G  1  L  D  E  N  B  U  R  G ,  is  een  zeer  fterk  Kafteel  of  Stce- 
ne  tooren  aan  de  Vaart y  oi Vreeswyk  geweeft  ,  geen  twee 
uuren  van  Utrecht.,  aan  deLek  gelegen,  tegen  over  j 
gemaakt  tot  befchuttinge  der  Sluizen  aan  deLek  en  aan  de 
Vaart,  tegen  de  vyanden  van  het  Sticht. Deze  Sterkte  wicrd 
Gildenburg  genaamt,  omdat  ze  op  eige  koften  van  de  Gil- 

den der  Timmerlieden  ,  Volders ,  en  andere  binnen  Ut^ 
recht,  omtrent  het  jaar  1373.  gebouwt  was..  Gysbert,  Heer 
VAnVyanen^kon  deze  bril  op  zyne  ncuze  niet  dulden ,  klaag- 

de daar  in't  heimelyk  over  aan  Hertog  Albert  van  Be/jeren^ 
toen  ,  wegens  de  krankzinnigheit  zyns  broeders^  Grave 
IVillem,  Voogdt,  naderhandt  Gravc  van  HoUandt  en  Zee- 
landt;  maakte  hem  wys,  dat  dit  Kafteel  tot  nadeel  van  de 
Graaf] ykheit  van  Hotlandt  gebouwt  was;  als  gezet  in  het 
Ambacht  en  gebiedt  w^nVreeswyk;  welke  plaatze  (zeide  o  H.Kr. 
hy)  niet  den  BtJJchop ,  noch  het  Sticht,  maar  Mollandt  wettig  fgi,  401. 
toequam.    Die  van /jord'm/j^  meenden  ook  dat  de  Sluis,  Vofim 
by  't  gedachte  Vreeswyk,  ten  nadeele  hunner  Stadt  was  ge-  Jaarb. 
legt,  en  vielen  derhalven  den  Heere  van  Vyancn  toe.  Daar  van 
opvolgde  dat  de  Hollanders  vnet  eene  zeergroote  magt  voor  fioll. 
Gildenburg,  in  het  jaar  1374.  quamen:  daar  binnen  lagen,  /"»2-438. 
als  Kapiteins  wegens  het  Sticht  ,  Pieter  Dool ,  en  Arendt 
Frceys,  die  met  hun  volk  eepen  uitval  deeden,  en  veele 
Hollanders  verflocgen:  Heer  Gysbert  van  Niewenroode  wierd 

'er  zwaar  gewondt,  Heer  Willem  van  Naaldtwyk,  Mar-  , fchalk  van  Hollandt,  Heer  Willem  van  Geervliet    en  meer 
andere  voornaaine  perfoonen  wierden  gevangen.  Hertog 
Albert  rechtte  twee  groote  ftorm-  of  fchiettoorens  op,  den 
eenen  aan  den  oever  van  de  Lek  by  Vyanen,den  anderen  bene- 

den den  dyk  van  die  Stadt,  daar  hy  Gildenburg  zeer  mede 
befchadigde.  De  Hollanders  deeden 'er  vreeflylce  aanvallen 
op, met  allerlei  krygsgevaarten,met  fteenfchietcrs,  en  an- 

dere zwaare  krygswerktuigen:  maar  daar  tegen  verweer- 
den zich  de  belegerden  dapper,  en  fchooten  een  hunner 

groote  gevaarten  met  zwaare  ftukkogels  (want,  zegt 
Matthceus  Vojfius  ,  het  buskruit  was  toen  al  in  gebruik  , 
enz. )  om  verre.  M\dde\evv}y\e  \\e\  Armud  van  Hoorn ,  Bif- 
fchop  van  Utrecht,  by  Zvjammerdam  in  Hollandt,  flecpte  al 
dat  hem  voorquam  gevangen  mede,  nevens  eenen  grooten 
roof  naar  Utrecht.   Na  eene  maandelyke  belegeringe  mof-  O.H.Kr, 
ten  die  van  binnen  voor  't  gewelt  buigen,  en  gaven  zich  fol  403. 
op  goede  voorwaarden  over.   De  bewaring  van  het  ver-  Vofius 
overde  Gildenburg  wierd  Heer  Gysbert  van  Vyanen  aanbe-  Jiarb. 
volen;  maar  hy  bleef 'er  niet  lang  meefter  \an.  Dat  Albert,  P^-4it- 
door  eene  zwaare  en  langdurige  belegeringe,  die  daar  by  zeer  444- 
koftelyk  was,  gewonnen  hadde,  kregen  de  Stichtfchen  met  ̂ "Vfj: 
weinig  moeite,  en  in  eenen  korten  tydt  weder  in  hun  ge-  ̂ r^-} 
welt.    Op  S.  Timotheus  en  S.  Symphoniaans  nacht  quamen  ̂^''r 
zy  met  eenen  hoop  volks  in  alle  ttilheit  aan  het  Kafteel;  ̂ ' 
beftormden  het  eenen  geheelen  dag  en  nacht  lang,  met  * 
groote  dapperheit  en  gewelt,  fchooten 'er  ook  het  vuur  in, waar  door  de  bezetting  zich  genoodzaakt  vondt  het  noch 

in't  zelfde  jaar  weêrover  te  geeven.  Terwyle  dit  gefchicd- 
de  ,  trok  Bilfchop  Arend  van  Hoorn  't  Graaffchap  Hollandt 
in,  daar  hy  groote  fchade  deede,  inzonderheit  aan  die  van 
Naerden:  ook  nam  hy  Oudewater  met  gewelt  in  ,  en  gaf 
de  Stadt  aan  zyn  volk  ten  heQ.en.  Albert  ftelde  eene  bedrie- 
gelyke  vredehandeling  met  die  van  Utrecht  aan  ,  om  hen 
op  te  houden  ,  tot  dat  hy  een  groot  leger  hadde  byeen 

gebragt,  om  het  Sticht  dan  op  *t  onvoorzienfte  te  over- vallen: maar  zy  ontdekten  het,  fchoon  byna  te  laat,  en 
maakten  ter  verweeringe  goeden  toeftel.   By  Gildenburg 
quamen  de  twee  legers  den  anderen  in  het  gezicht :  Albert 
lag  op  geene  zyde  van  de  Lek,  aan  den  Vyaanfchen  kant, 
deUtrechtfchen  2L-3.n  dezen  kant,  die.  Gildenburg  vfe\  bezet 
latende,  naar  huis  keerden :  want v^/^^'r^  dorft  zyne  tanden 
niet  waagen,  om  dien  harden  noot  te  kraaken ;  maar  ging 

over  deLek,  en  nam  het  huis  te  IVulverhorJt  met  beftor-  30000"; 
minge  in;  veroverde  ook  het  Slot  Heernflede  met  verdrag;  Schilde» 
maar  het  huis  te  Hermeien  geplondert  hebbende,  liet  hy  het  ««it» 
in  kooien  leggen.   Daar  tegen  deeden  de  Stichtfchen  geen  naard» 
minder  fchade  aan  Hollandt.    Dit  duurde  over  en  weer,  f^f- 

tot  dat 'er  in  't  jaar  1375-.  een  vredeverdrag  beraamt  wierd;  """J^ 
waar  by  die  van  Utrecht  aan  Hertog  Albert,  voor  geleede  E^laus 
fchade,  zouden  geeven  4000,  anderen  zeggen  300»  oude  f^^f^™* 
Schilden;  daartegen  zou  de  Heerlykheit  A-^mi-jX-,  of  de 
Vaart,  ten  eeuwigen  dage  aan  S.  Marien,  of  de  Kerke  van  . 

Utrecht  h\)\ en,  indien  de  Bilfchop  en  noch  zeven  ccrlyke  /^arb,  * 
mannen  wilden  zweercn  ,  dat  die  plaatze  aan  het  Sticht  ';jeU.f'„ behoorde,  en  nooit  Hollandifch  geweeft  was.   Toen  zy  nu  bedraag. 
gereedt  waren  om  den  eedt  te  doen  ,  hield  zich  Hertog  1090. 
Albert  daar  mede  te  vreeden  ,  en  gaf  aan  Biüchop  Arend  guldtn^ 

goede 
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goede  £;ctcgelde  brieven,  dat  hy  van  yrcesiuyk  afftont,  en 

dc  int  crg^iiachte  Hctrlykhcit  aan  Utrecht  in' eigendom  be- hoorde.   Zie  voorts  VREESWYK. 
G  I  L  L  E  Y  E  L  A.  De  hoo^aanzicnlykc  Heer  Amfridits^ 

oi  A>;ft  t.ius,  cn  zvne  huisvrouw  /y/7;i.'iy)Yi'/.r,  ot'  Hiljorjciis, hebben,  onder  de  Kcizeren  die  f //oojgenaanit  ïyn  geweell , 
door  liuwelyk  vercenigt  byna  alle  de  landen  tuOchen  dc 
Lek  en  de  SJjcUc  ,  vun  de  Boven- Bctitiv.-  at  tot  aan  de 
grenzen  van  de  Graven,  die  lange  daar  na  Graven  van 

ilollMÜt  genaamt  7yn.  Van  het  landt  van '7'«y/cr/(rtW/  Ipreckt hy  iclf  in  verfchcide  Handtvellen.  Van  Brahftnt  getui{,|t 
tulks  S:gebettiii  Gcminiacenfts  daar  is  het  landt  van  Ryc 
va;i  //«V.,  en  van  Leuven;  gelyk  blykt  uit  het  verhaal  van 
zyn  leven.  Van  het  landt  van  Strijen  ,  dat  Ililjijndis  voor 

huwelyksgoedtgchadt  hcet't,  fpreekt  zy  zelve  in  eenen  brief 
gelclneven  te  Thour»  (dit  is  een  Jutieren-klooller, dicht  by 
den  flinker  oever  van  de  Maas ,  tegen  over  het  Eihmdt 
Stcverisvjcat ,  gcllicht  van  A»fridus ^  ter  gunflc  van  zyne 
dochter  Bc»cd:da)  op  den  cerllen  dag  van  Junhis  in  den 
juare  gpi.  wanneer  zy,  met  goedtvinden  van  haren  man, 

im  al 'haar  atfcheidt  van  de  wereldt  genomen  had,  gelyk 
men  fpreekt,  cn  zulks  voor  hem,  a!s  die  in  het  jaar  994. 
wanneer  hy  de  BrabatJtfche  Rovers  t' ondergebragt  had, 
eerft  van  Veldtoverllc,  Biirchop  van  Utrecht  geworden  is, 
ïyndc  de  achttiende  in  order,  volgens  een  oudt  Schryver 
van  zyn  leven,  die  een  Monnik  van  S.  Paulus  te  Utrecht  is 
feweelh  In  dezen  brief  wordt  de  Hofllede  G  1  LLEYE- 
/  A,mct  meer  andere  plaatzen  van  het  Graaffchap J>Vr//f», 

gefchonken  aan  de  Kerke  van  het  Klooder  van  Thornc 
(thans  Tboorfi.)  Devvyl  nu  deze  Hofltede  gelegen  heeft  in 
het  landt  van  óVr//e»,  gelyk  hy  fpreekt ;  kan  men  nauwe- 
lyks  tvvyfelen,  of  daarmede  wordt  gemeent  GILLESEN, 
het  welk  noch  hedendaags  een  Dorp  is  in  deBaronnije  van 
Brecda,  het  geen  weleer  een  gedeelte  was  van  het  Graaf- 
fclup  Strije^j ,  leggende  twee  gemeene  Duitfche  mylen  en 
een  vierde  van  dc  Stadt  zelve,  naar  het  Noordt-noordt- 
weflen. 
GILSE,  een  der  t)orpeh  des  landts  en  derBaronnije 

van  Breeda.  Toen  voortyds  geheel  Brabandt  eene  fchattinge 
van  140000  guldens  was  opgelegt  ,  ftont  het  landt  van 
Breedu  in  die  fom  gefchat  op  SóSy  guldens :  welke  gefmal- 
deelt  over  de  14 of  i f  Dorgen  van  deze  Baronnije , moft  het 

dorp  G/T/'t' 5-31  guldens  6  Huivers  laften;  't  heeft  Kerk  en 
Predikant  ftaande  onder  't  Claflis  van  Breeda. 
GINNEKE,  een  van  de  Dorpen  der  Baronnije  van 

Brecda.  Toen  weleer  het  geheele  Hertogdom  Brabawdt 
eene  jaarlykfche  fchattinge,  ofbeede,  van  14OC00  guldens 
opgelegt  was,  moft  het  landt  van  Breeda  daar  toe  laften 
SóS)-  guldens ;  welke  omgeflagen  over  de  14  of  15-  Dorpen 
dezer  Baronnije,  quam  Ginneke  daar  in  op  43Ó  guldens  18 
Huivers  4  penningen  te  üaan,  doch  Bavel  daar  onder  be- 

grepen: 't  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claflis van  Breeda. 
GIS  BERT  VAN  BREEDERODE,  Bi/Tchop,  enz. 

7ie  op  GYSBERT,  enz.  zoo  ook  andere  G/'/^fm»,  op G  YSBERT. 
GISP,  of  JISP;  zie  op  JISP. 
GISTELLIS,  eene  Ridderhofftadt,  of  adelyk  Huis 

in  Zeclandt,  op  Ztad-Bevelandt,  by  't  dorp  Kapelle.  DeHee- 
ren  van  Gijlellis  zyn  uit  de  Scytifche  Natie  gefproten.  Van 
Heer  Ja»  van  GiJlellis  wordt  op  't  jaar  1392  gewaagt,  dat 
hy  den  2  Maert  op  de  Merkt  te  Brugge  een  prachtigTour- 

noy  gehouden  heeft,  uitgedaagt  zynde  door  Heer  'jan  van 
G/'«v//&«/^f»,  Ridder ;  onder  wiens  nazaatenmen  vindt  Heer 
Lodcwyk  van  Brugge.,  Heer  van  Gruythuiz.en  ,  Prins  van 
Steenhiitzen Grave  van  l^yinchejler  in  Engelandt Heer  van 
Jlaemjlede  en  /■i'^e/ler-Schouwen  in  Zeelandt.,  twaalf  jaaren 
lang  met  grooten  lof  Stadthouder  van  Hollandt  en  Zeetandt 
geweeft,  omtrent  het  jaar  i4Óf.  Het  gedachte  Steekfpel 
wierd  gehouden  van  100  Ridders:  iz  weeten  ,  5*0  van  de 
zyde  des  beroepers,  en  fo  van  de  zyde  der  vreemden  ,  of 
des  verweerders.  De  Koningen  van  Frankryk Spanjen., 

cn  Engelandt  zyn  verknocht  aan  het  bloedt  van  Heer  "Jan 
van  Gijlelles,  blykens  deze  ftamlyrt.  Heer  Jan  van  Gijlel- 
les  trouwde  mciyohannaChaJlillon ,  liet  na.  eene  eenige doch- 

ter Ifabella  Van  Gijlellis,  getrouwt  aan  Robbert  van  Bethune , 
Burggrave  v^nMeaux.,  nalaatende  Johannavan  Bethune,  Burg- 

gravin van  Mearix,  die  echtgenoote  wierd  van  Robbert  van 
Bar.,  Grave  van  Soijfons ,  en  Mark.,  Heer  van  Oify  in  Ka- 
meryk.,  enz.  uit  haar  is  gefproten  Johanna  van  Bar .,  die  Ge- 
malinne  wierd  van  Lodcwyk  van  Luxemburg.,  Grave  van  o. 
P«a/,  Conneflabel  van  yrankryk.,en  ,\xit  haar, de  Vader  van 
Pieter  van  Luxemburg y  Grave  van  S.  Paul  y  die  by  Maria 
van  Savoyen  won  Maria  ̂   ten  echte  gegeeven  aan  Francais 
de  Bourbon y  Grave  van  l^cndr.me  ,  die  hem  baarde  Karei, 
Hertog  van  Vendöme ^  die  by  Francina  van  Alenfon  won  An- 
Unisy  Koning  van  Navarre,  en  Louts  Prins  vanCond/.  An- 

tonis  verwekte  by  Johanna  d'A/brety  Henrik  den  IF.  Koning 
van  l^rankryk  en  Navarre,  Grootvader  en  Overgrootvader 
der  Koningen  Louis  den  X 11^.  van  Vrankryk  ,  Karei  den  I L 
van  Spanden,  Karei  den  II.  en  Jakob  den  l  [.  van  Engelandt. 
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Drettterwolde y       de  rivier  de  Aa,  leggende  ccne  gemeene 

Üuitfche  niyl  boven  Groningen,  wordende  hedendaags  ge-  q' '■ naunu  GLIMMEN.    De  Handtveftbrief  van  Hoerden 
maakt 'er  gewag  van,  als  ook  het  Pcrkamenteboek  van  part.u tZ/m/^»/,  verliaalende  dat  ii^ótv/, Stadtvoogt  van  Gronn/gen ^  pag. 
omtrent  het  jaar  1227.  een  Kafteel  heeft  gebouwt  te  Glum- 
me,  het  welk  kort  d.iar  na  van  de  ürenthenaars ,  die  van 
de  partye  der  (/f/f^/>/^c'«  waren,  is  afgebroken.    (Zie  dit 
in  de  laatfte  Kaart  van  den  Heere  Altinj'  in  THRENTÜ- 

VVALDA.)  
^ GOCH,  een  klein  Steedtjen  in  Duitfchlandt ,  in  het  Denm 

Wefterdeel  des  Henogdonis  Kleef,  aan  de  Nicrs,  omtrent  Dir:m. 
twee  mylen  ten  zuiden  van  Kalkar  ;  't  heeft  voortyds  aan  «"ür. 
het  Graaffchap  Ztitphen  behoort  ,  dat  weleer  een  groot  M  1^9. 
deel  van  het  Kleefslandt  bevat  heeft;  zie  op  ZUTPHEN.  ^o'"»". 
Eduard  de  I.  en  derde  Hertog  van  Gelder ,  enz.  de  laatfle  GeWsr/: 
uit  het  huis  van  Najanw ,  heeft  omtrent  het  jaar  1305-.  het 
Vorften-Hof  aldaar,  ftaande  aan  de  veft ,  volbouwt.  In  het 

jaar  1473.  is  Gocb  van  Hertog  Adolph  van  Gelder  aan  den  '"^^^^ Kleevenaar  s^eichonken.    In  Januarius  1625-.  kort  voor  de  p 
doodt  van  Prins  Maurits  van  Oranje ,  is  dit  Steedtjen  door  ["^T' Larnbrecht  Charles  ,  Gouverneur  van  Niewmeegen,  onder 
het  gebiedt  van  den  Staat  gebragt  ;  de  Spaanfchen  hadden  Levm 
daar  uit,  na  dat  het  in  hunne  handen  w^s  geraakt ,  veele  en  bt. 
ftrooperyen  gepleegt.  drifvtit 
GüDEBALD,  of  GODEBOLD,  de  XXIV  Freder 

Biflchop  van  Utrecht,  een  Fries  van  geboorte;  hy  volgde  Hendrik 
op  Burchardus;  tradt  in  de  regeeringe  in  't  jaar  11 12.  heeft  i  deel, 
den  naam  gehadt  van  zonderlinge  devotie  en  innigheit  in  M 
zyne  Religie:  ook  was  hy  zachtmoedig,  goedertieren,  en 
wys ;  de  Geeftelyken  beminde  hy  zeer.  Aan  de  Canonik-  ^' 
ken  der  Kerke  van  S.  Marten  i"  Utrecht  fchonk  hy  de  kerk 
en  het  dorp  (nu  de  Stadt  met  de  Offerhanden  en 
de  Prooftdy  van  ̂ Veji-Fneslandt ,  met  al  dat 'er  toe  behoor- 
de  in  het  juar  iiib.    Daarenboven  heeft  hy  een  Kloofter  j.,' 
van  Monnikken  en  van  Nonnen,  elk  op  zich  zeiven,  ge-  J^' 
fticht,  ter  eere  van  de  H.  Maagdt  Maria,  en  den  Marte-  q'":.  . 
laar  S.  Laurentius ,teOoJibroek.  Hy  joeg  de  reguliere  Kano-  r^^l  '  '* 
nikken  uit  het  Convent  te  Middelburg,  om  hun  quaadt  Ie-  ' ven,  en  plantte  in  hunne  plaats  de  Broeders  van  de  Or- 
der  der  Pnemonjïreiten,  uit  het  Kloofter  van  S.  Michiel  te 

\  Antwerpen.    Onder  Gregorius ,  de  derde  AartsbifTchop  van 
\  Utrecht,  was  dit  Aartsbisdom  door  beitel  van  den  Aarts-  o.H.K.r 

j  biffchop  van  Keulen,  en  verworven  PaufTelyk  vonnis,  xox ihhl'. een  flecht,  of  gemeen  Bisdom  vernedert,  en  tot  eene  fuf-  J.de 
fraganie  van  den  Keuljchen  Bilfchop  gemaakt  ,  ontbloot  heka. 

1  van  den  Billchoppelyken  Myter.  Toen 'er,  in  't  jaar  1119.  boxhor» 
leen  Concilie  te  Rheims  wierd  gehouden,  klaagde  hy  daar  T<^r.v»n 
'over  aan  den  Paus  ;  bad  hem  ook  demoedig  dat  hy,  en 
i  zync  navolgers,  deBiflRrhoppen  yii.nUtreiht ,  voortaan  den  '  '^"'» 
Billchoppelyken  Injul,  of  Myter  weer  zonden  mogen  ge- 1"^^-  5** 
bruiken.    De  Paus,  acht  geevende  op  de  eerwaardigheit,  ̂ ' 
en  het  groot  aanzien  der  Utrechtfche  Kerke,  ook  bewogen  . 

door  liefde  en  kenniflTe  die  tuITchen  Godebatd  en  hem  voor-  z/!*^* tyds  geweeft  was,  bewilligde  in  zyn  verzoek,  zoo  dat  de  (,^1^ 
f/^mi^/f^eBinchoppen  voortaan, ten  eeuwigen  dvige, Myter  owVr 
en  Inful  zouden  mogen  gebruiken ,  waar  van  hy  Godebald  p^i  j,/ 
eene  bezegelde  Bulle  toezondt.    Onder  Godebalds  regeerin-  conr, 
ge  was 'er  ruft  tuflTchen  Hollandt  en  't  Sticht :  maar  binnen  Lkhti». 
Utrecht  lelfs  ontftont  eene  groote  opfchuddinge.    In  het  a&uhf. 
jaar  1121.  of  1123.  hield  Keizer  Hendrik  de  f^.  zyn  Kers- 4^/<j«». 
fceft  binnen  Utrecht;  tulFchen  zyne  Hovelingen  en  desBif-  11^3. 
fchops  dienaars  ontftont  verfchil ; 'tgeen  zoo  hoog  liep, dat  O.H.Kr, 
het  geheele  Hof  en  de  Stadt  met  gewapende  troppen  tegen  f"^-  ̂74* 
malkanderen  vyandtlyk  aanliepen,  zoo  dat 'er  veele  in  het  ̂•Cltt' gevecht  doot  bleven  ,  doch  de  Keizerfchcn  behielden  de 
overhandf ;  zoo  dat  de  Liffchop  met  de  zynen  inS.  Martens^"^'  33'* 
Kerke  moften  wyken.   Billchop  Godebald  wierd  gevangen 
genomen,  als  of  hy  aan  dit  werk  fchuldig  ware  geweeft, 
en  Crimen  majcjlatis  Leje  begaan  hadde:  ook  hieldtmen  hem 
in  gevangkenifie,  waar  uit  hy  naderhandt  ontflagen  wierd, 
mits  betalende  eene  groote  fommegeldts  ,  en  dat  nocli 
door  voorfpraake  van  veele voornaanieHeeren,inzonder- 
heit  van  Frederik,  AartsbiflTchop  van  Keulen.    D'  OudeHol- 
landtfche  Kronyk  zegt  ,  dat  Godebald  uit  de  gevangkenifl^e 
brak ,  en  het  uit  de  Stadt  ontquam  :  dat  dit  oproer  ver-  ̂ ^i.^ 
oorzaakt  was  door  eenen  Gifelbrecht,  dienaar  van  den  Kei- 
zer,die  denBiftchop  haatte;  en  dat  ook  de  Keizer  hem  kort  schottn, 
daar  na  deed  gevangen  neemen  en  onthoofden.  Niet  lang  befchr. 
daar  na  overleedt  die  Vorft.  Hem  volgde  Keizer  Lotharius  zanTr. 
de  II.  die  eenen  anderen  twiftappel  tullchen  thilandt  en  pag.  80. 
Utrecht  worp  ;   doordien  hy  den  Grave  van  Hollandt ,  Idem 
zynen  Neef,  Oojler-  en  IVeJlergoo,  of  Frieslandt  fchonk,  in  Fr. Kr. 
't  jaar  1125-.  ofiizó.  of  1129.  dat  de  Biftchop,  door  giftc 9^' 
van  de  voorige  Keizeren,  nu  ontrent  40  jaaren  (in  tytel) 

bezeten  hadde  :  ja  Hendrik  de  IK  had 'er  de  Kerke  van Utrecht  voor  eeuwig  mede  befchonken.    Gelyk  dan  ook 
Keizer  Cunrad  de  IIL  navolger  van  Lotharius  den  IL  op 
niews  Oojier-  en  IVefter-z^oo  den  Hollanderen  afnam,  en  ver- 

volgens de  Kerke  van  Utrecht  weder  toevoegde.  Godebald 
trok 'er  het  harnas  niet  om  aan,  hoewel  zoo  zwaar  veron- 
gelykt.  Ontrent  7  jaaren  nadat  hy  vaa  den  Paus  den  Bif- 
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fchoppelyken  Myter  wéér  gekregen  had,wferd  hy  \^an  ee- 
ne  ziekte  overvallen ;  derhalven  begaf  hy  zich  naar  het  Kloof- 

ter  te  (^o/ZW/é,dathygeftichthadde,\vierd  'er  Monnik  van 
S.  BenedidusOtécv^e^n  llorf  in  't  jaar  1128.  na  eene  regee- 

ringe  van  15- jaaren.  Hy  legt  in  't  gedachte  Convent  be- 
graaven  :  hem  volgde, als  BifFchop,  Andreas  van  Kuik. 

In  't  Batavia  Sacra  vindtmen  weinig  van  dezen  Biflchop 
Goie^<ï/«/aj  aangstekent,  dat  aanmerkenswaerdig  is,  of  het 
wordt  boven  ruim  zoo  brecdt  ,  en  in  eene  beter  order 

gezien  ;  't  geen 'er  ons  echter  buiten  dat  in  voorkomt, 
zullen  wy'cr  met  weinig  woorden  uitpluizen.  Hy  wordt 
ais  de  man  gerocmt,  die  (ten  tyde  dat  Bcmardus^  Abt 
van  Klaarval,  zoo  vermaart  was ,  door  de  firenge  onder- 

houding der  Kloofterlyke  tuchtregelen ,  en  zyne  vryborüi- 
ge  ftrafheit  in  't  berifpen  der  ongebondenhcit)  de  Re- 

guliere Kanonnikken  uit  Middelburg  ,  in  T^eelandt  ,  heeft 
verjaagt,  omdat  ze  (zegt  de  Schryver)  alles  verfmulden 
en  verflempten ;  en  NorbertyKcr  Monnikken  van  Antwerpen 

(boven  hebben  wy  de  Broeders  van  d' order  der  Pr.tmon- 
fireiten^  die  mogelyk  de  zelfde,  doch  met  eenen  anderen 
naam, zullen  zyn)  in  hunne  plaatze  ontboden. Het Kloof- 
tcr,  of  d'Abdy,  voorGeeftelyke  mans-  en  vrouwsperfoo- 
nen,  van  hem  geflicht,  en  boven  gedacht,  wierd  gezet  op 

eene  moerachtige  plaats,  onxier  't gebiedt  van  Utrecht^  dui- zent  treeden  van  deStadt  af;  men  volgde  hier  in  den  regel 
van  S.  £Je»fi^/<ï«/,  zoo  dat  deze  Abdy,wegens  de  firenge  tucht, 

de  Kerker  van  d' Order  gtïiotmx.  zou  zyn  gewcefi;  dat  met 
het  verhaal  van  'Jan  Veldenaar ^  in  't  leven  dezes  Biifchops, 
overeen  komt.  Ondertuflchen  volgt 'er,  dat  deeze  Abdycn 
•vzn  Oüftbroek^  en 't  Vrouwen-kloofter  ( naar 't  getuigenis 
der  fchriften,  raakende  de  ftichtingen  der  CoUegicn  en 
Klooüeren  van  't  Utrechts  Stift)  door  de  Ridders  Herman- 
nus  en  Diederyk^  na  't  afleggen  van  't  krygsgewaadt,  eerft 
begonnen  ;  naderhandt,  in  't  jaar  1122.  door  de  Keizerinne 
Machtildis  van  inkomfien  voorzien ,  en  door  den  Biflchop 
Codebatdus  beveftigt  zyn  geweefi ;  gelyk  hy  dan  ook,  tot  fiy- 
vinge  van  de  goede  meeninge  der  gemelde  Ridderen  (vol- 

gens zynen  Giftbrief)  aan  de, genoemde  Kerke,  in  vollen 
eigendom,  het  zelfde  moeras, met  het  landt  daar  naafi  aan 
paaiende,  te  weeten  het  Veen,  met  alle  inkomfien,  de 
groote  en  kleine  tienden,  en  alles  daar  aan  behoorende,  vry 
cn  wettig  heeft  vereert.  Ook  heeft  hy  (vervolgt  de  Schry- 

ver) de  Reguliere  Priefters  uit  het  Klooftcr  te  Staveren  ge 
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vzn  Gelder,  ioon  van  Gerlach  den  I.  Hy  quam  in     y-^^^  ceU rr 
937  aan  't  bewindt.  In  den  aanvangk  Icedt  hy  veel  van  da  „^rjif^ hunnen,  of  Hungaren:  was  een  Heer  van  groote  zedigheit  ̂   ̂,,/ 
en  vernuft.    Ontrent  het  jaar  95-8  ftorf  hy  ,  tot  groote  M  47! droef  heit  der  Getót'r/f^^  onderzaaten :  hy  had  ter  Gcmalin- 
ne  Alyt^  dochter  van  Arnoiid,  Grave  van  Kleef,  daar  hy 
by  won  zynen  Nazaat  14'^ichard  den  II.  den  vierden  Voogt 
van  Celder.    Dat  de  Barbarifche  Hunnen,  toen  zy  Duitjih- 
landt  zoo  verwoeftten  ,  ook  in  Geldcrlandt  geweefi  zyn, 
blykt  daar  uit;  dat  midden  op  écVeluwe  in  eene  broekach- 

tige plaatze,  d Ulker-meer  gchtien,  noch  heden  de  ruïnen 
of  puinhoopen  gezien  worden  van  een  groot  Kafteel, 
voor  dezen ,  en  nu  noch  de  Hunnen-Schans  geheeten  ;  des-  idem 
gelyks  is 'er  een  Hunnen-Schans  by  den  Doorewaerdt,    Het  i^nptan, 
dorp  Huynen ,  niet  verre  van  Nykerk^tn  de  Hoener-  eigent- 
lyk  Hunner  Poort,  te  Niewmeegen ,  hebben  dien  naam  noch  4^- 
van  de  Hunnen  behouden.    Keizer  ütto,  om  de  gedurige"' 

flrooperyen  van  deze  moortdadige  Natie  eens  voor  al  in-^'^'-^' te  toornen,  verzamelde  een  magtig  heir;  daar  mede  greep 
hy  deze  wilde  Hunnen  by  Augsburg  zoodanig  aan,  dat  hen 
de  lufi  verging  om  naderhandt  de  Chrijlcncn  weer  te  over- 

vallen.   In  dien  fiag  heeft  de  gedachte  IVichard,  zoon  van 
Godefroy,  zich  ongemeen  heltdadig  gequceten. 
GODEVA  ART,  GOVERT,  GODEFROY,  enz.  Voljiu, 

bygenaaint  met  den         Hertog  van  Lo//:i^r7»^e;?,  en  ,  door  Jaar-/. 
gewei  t,  Grave  van  Hollandt,de  IX.  in  getal;  maar  by  vee-  P"!-  ̂ J- 
len  onder  de  wettige  Graven  voorbygegaan.  Na  de  doodt  verv. 

van  Grave  Floris  den  I.  die  een  onmondig  kindt,  üiderik  ̂   '^f'- 
den  V.  naliet,  n.im  zyne  Weduwe  Gcertruid,  met  toefiem-  f"^' 
minge  der  Edelen  en  Steden  van  Hollandt,  ten  man  liubert 
deVries:  (zie  op  GEERTRUYD,  en  ROBERT  DE 
vries)  die  het  landt,  als  ook  het  onmondige  kindt , 
zeer  getrouw  regeerde,  tot  d'i.X.Govert  met  den  Bult,  gehol- 

pen dooi  H'illem  van  Gelder ,  Biflchop  van  t//rff/?); ,  gewelt- 
dadig  cn  onrechtvaerdig  hem,  en  den  onmondigen  Grave 
Diderik  uit  Hollandt  verdreef;  dit  gefchiedde  in  het  jaar  irlem 
1071.  De  fiag  waar  in  Robert  de  Vries  deze  zwaare  neder-  O.H.r(r. 
laage  kreeg,  door  Govert  met  den  Buk,  en  den  Biflchop  d  f.zf>x. 
IVillem,  viel  by  Leiden  voor.    Robert  vluchtte  toen  met  if^.  Heda 
zyne  Vrouw  en  Stiefzoon  mar  Gent  ia    laanderen,  Blffchop  '»  Wilh, 
U^illern  had  den  Keizer  opgegeeven ,  dat  het  Graaffchap 
van  Hollandt  en  Zeclandt  eertydts,  van  zyne  Voorzaaten, 
bezeeten  was:  dat  die  beide  Graaffchappen  S.  Marter,  of 

jaagt,  omdat  ze  wulps  en  ongebonden  leefden,  en  twaalf  de  Kerke, geweldiger  handt  ontnomen  waren  ,enz.  daar  op 
Monniken  uit  Oojlbruek  (aan  den  bovengedachten  ftrengen  j  had  hy  van  Keher Hendrik  den  III.  het  Graaffchap  van  llol- 
tuchtregel  gewent)  in  hunne  plaats  gezonden.  Dan  ver-  en  Zeelandt  bekoomen.  Toen  hy  nu  dit  had  verkre- 
der  den  Abt  van  Egmond,  Anfelmus,  die  de  goederen  der 'gen,  en  den  onmondigen  Vorfi  Diderik  helpen  verdryven, 
Abdye  deerlyk  verquifite,  en  zyne  onderhoorige  Monni-  beleende  hy  den  Bultenaar  met  Hollandt  en  Zeelandt.  Maar 
ken ,  door  zyne  al  te  ruime  regeeringe ,  ontftichtte,  van  zyn  I  dees  verblyddezich  geene  vyf  jaaren  met  dezen  zynen  roof: 
ampt  afgezet.  De  iJ.P/fïm  Kerke  tcLeiden  zoude  van  hem,  [want  in  het  jaar  1075-.  te  Antwerpen,  op  de  heimelykheit 
in  't  jaar  1121.  naar  blykbaar  bewys,  zyn  ingewydt.  Ver- j  zittende  ,wicrd  hy  door  eenen  Gj-j/I^fr^,  dienaar  van  den  jon-  ̂'^j"^"- gen  Grave,  van  onder  op  doorfioken  of  gepriemt.  Dus 

gewondt,  deedt  hy  zich  naar  Maastricht  brengen,  daar  hy 
op  den  5"  kalende  van  Maert  1075".  overleedt  ;  en  even 

volgens  zietmen  daar  in  eene  Ordonnantie  van  Biflchop  Go 
«/e^a/^/, nevens eenige Voorrechten  doorhem  aan  denProofi 
yan  IVeJl-Frieslandt  locgtHi^aw,  waar  op  de  Schryver  eene 
"wydluftige  verhandeling, wegens  't  aaloudt,  of  niewer  ge- 

bruik der  Biflchoppelyke  i^yier/ ,  laat  volgen,  waar  over 
zich  d' Aantekenaar  noch  veel  breeder,  en  niet  min  als 
of 'er  den  grootften  Geloofsartykel  aan  hing,  heeft  uitge- 
breidt,  daarhy,  tegens  verfcheide  Hoogaanzienlyken  zy- 

"BaiAvi*  ner  Geloofsgenooten,  beweert,  dat  de  Myterdragt  al  ten 
Sacra  tyde  der  Apoftelen  zelf  in  gebruik  is  geweefi,  waar  toe  hy 
rdecl,  het  bewys  uit  verfcheide  oude  Schryveren  bybrengt,  wel- 

f*o'  /ö'  kers  gew'igt,  of  wettigheit,  zyneTegendingers  konnen  ter toetze  brengen.  Jammer  is  het  dat,  daar  men  zoo  veele 
Pauzen  en  Roomfche  Biflchoppen  blootshoofdt  ziet  uitge- 
beeldt,  't  geen  de  Schryver  is  gedwongen  te  bekennen, 
doch  daar  hy  zoo  wat, ter verduifieringe, over  heen  grolt, 
wy  niet  een  naar  't  leven  gefchildert  Apofielbeeldt  hebben 
met  den  Myter  op  't  hoofdt,  en  't  Schoudermanteltje  om  den 
hals  ,  't  geen  een  ooirfprongkelyk  voorbeeldt  voor  alle 
Roomfche  Kerkvoogden,  ter  navolginge,  ware;  vooral, 
daar  men  S.  Lukas  voor  eenen  Schilder,  naar  d'Overleve- 
ringe,  wil  gehouden  hebben.  Met  reden  moetmen  zich 
dieshalven  verwonderen,  dat,  daarmen  voorgeeft  zooveel 

gebeenten,  en  andere  Overblyfzels ,  zelfs  van  d'Apoftelen 
en  d'Apoftolifche  tyden ,  in  bewaringe  te  hebben ,  men  ook 
niet  flechts  zoo  eene  oude  vermufte  en  ingefchote  fchilde- 
rye  heeft  verdicht;  die  men  ten  minfienmet  zooveel  recht 
en  fchyn  had  konnen  beweeren  van  die  oude  tyden  afge- 
daalt  te  zyn,  als  de  gedachte  Reliquiën;  vooral  naardien 
men  te  Venetien  een  afbeeldzel  van  onze  L.  Vrouwe,  van 
de  handt  dezes  Evangelifiifchen  konfienaars,  vertoont :  doch 

het  fchynt  dat  zulks ,  wegens  d'  eerlykheit  van  't  geweeten 
ïommiger  Verfiandigen  in  de  Roomfche  Kerke,  niet  zou 
deur  den  beugel  willen  ;  gelyk 'er  ook  geen  eigenbaatig  of- 
fergeldt,als  aan  d' Overblyfzelen,  zou  aan  verknocht  zyn. 
GODEFREDUS,  GOTHOFREDUS,  en  GO- 

DEVAERT  van  Rheenen,  Biflchop  van  Utrecht;  zie  op 
GODEVAART  VAN  RHEENEN. 
GODEFREDUS,  of  GODEFRIED,  anders 

GODEFROY  van  Gelder;  zie  op  GODEFROY. 
Pmtun.    GODEFROY,  of  GODEFRIED  de  1.  derde  Voogt 
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twee  maanden  daar  na  fiorf  BilFchop  Willem  mede.   In  de  ^ 
doodt,  en  op  wat  wyze  'tfiuk  gefciiiedt  zoude  zyn,  komen 
de  Schryvers  genoeg  overeen;  maar  over  Maastricht,  der- 
waarts  gevoert  en  daar  gefiorvcn,  is  twyfel.  In  d' Egmond-  Mf^er. 
fche  Kronyk  fiaat  Trajedum ,  dat  zoo  wel  van  Utrecht  als  Maas-  t?;. 
tricht  is  te  verfiaan.  Andere  berechten  dat  hy  zou  te  Virdu- 
num  begraaven  zyn.  In  den  naam  des  daders  verfchillen 
de  Schryvers  ook :  de  meefie  en  befie  noemen  hem  Gijel-  idtm 
brecht,  of  Gysbert :  andere  noemen  hem  Sicarius;  maar  dat  Schafn, 
Latynfch  woordt  betekent  eenen  dootjlager  of  moorder.  Lamb.  J-Ger. 
Schafnaburgenjls  legt,  dat  hy  een  van  Govcrts  Lyfvvachten  brand. 
was,  die  de  wacht  dien  nacht  buiten  de  deur  hadde,  en  ̂'f*'"- 
doet 'er  by,  dat  Robert  de  Vries  belegger  van  dit  fiuk  gQ- Sigebert. 
weeft  zoude  zyn.    Melis  Stokc  noemt  hem  de  knape  van  ̂ ^^y""- 
Grave  Diderik,  en  fielt  zyne  doodt  op  1075-.  MaarBerthold 
vanConflans,  die  ter  zelver  tydt  leefde,  op  107Ó.  Deeze 

Godevaart,  Hertog  van  Lotharingen , ging  in  bedaarde  voor-  ̂ ^'^y 
zichtigheit,  gedurige  wakkerheit ,  goedt  verfiandt,  R^oo- 

ten  rykdom,  magt  van  braave  foldaaten,  alle  de  Vorfien  qj//^'^ 
zynes  tydts  te  boven  ;  hoewel  hy  anders ,  wegens  zyne  ̂ -J 
korte  gefialte,  en  mismaaktheit  van  den  bult,  verachtelyk  suchtl.' 
fcheen.  Hy  word  voor  Stichter  van  de  Stade  Delft  gehou- 

den; floeg,  met  byrtandt  van  den  Utrechtfihen  Biflchop, de 
Friezen,  zich  meefier  makende  van  Wefl-  en  Oojl-  of  i)ver~ 
Frieslandt.    Hier  dient  geweeten ,  dat  in  dien  tydt  al  dat 
buiten  de  Dordrechtfche  Waerdt  lag  (die  toen  maar  al- 

leen de  naam  van  Hollandt  hadde) Frieslandt  geheten  wierd. 
Lamberttis  Schafnaburgefjis  noemt  dezen  GODEVAART, 
G  O  Z  E  L  O  ;  hy  was  de  zoon  van  Godevaart  den  Grootcn, 
Hertog  van  beide  de  Lotharingen,  gefiorven  1070.  Dc  Bul- 

tenaar is  kinderloos  overleden. 

Wy  ftellen  deezen  gcbulten  Govert  ook  onder  't  getal 
j  der  Hullandifche  Graven,  gelyk  Jan  Veldenaar ,  in  zyn  Fafci- 
\  cutus  Temporum,  fol.  CCLVI.  b.  mede  doet,  die 'er  alleen 
het  volgende,  in  zyne  verouderde  taaie,  van  meldt. 

fjnt  jacr  onjï  Ijcrcii  IR  cnbc  Ijrri  qtimn  Ijcrrarlj  goöEuaftt 

üau  lorijrijfi  t\\at  Infcoy  Iviillam  linn'lttiTcljr  nut  alten  arotfn Ijeeu  üau  üolcli  m  üollant  U  Icpbeu  Cuöe  öacv  tcjjtjeiiiï  quam 
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BiïUcroWifrt  jondjffr  birchp.  flicfliaöcr  lioccïjt  ban  Ijoiïant  iD'Erfgcnaamcn  van  de2enLW<^///:-,Kaflclcin  der  genoem-  p  ̂ 
rnJif  Daii-  UiClt  alrc  iVcr  aoaiOClJtfll  JlDci  Int  Ifll  moft  greilC  jde  Vcllinge,  hielden  zich, als  atkomllig  uit  dc  maiinelyke  ̂ ^^^^ 
roOlifrt  IVilJiiU'n  CilÖC  ünlOfJJ  öcil  Ihljt  fllöC  lucrt  ÜCCbjCluni  i  linie,  meer  tot  dit  bezit  dan  de  andere (genaamt.i'^/'fm/^fx?) 
lUir  \'m  UJUtï  CnbC  nut  fl)n  (iutf  lUniïiT  Vut  IjoUant  cnöC  tOCClj  gerechtigt :  zy  hietten  Superothen  naar  luunien  Vader  Go^^-  ovrw. fchalk  Superoth y  acn  Wejlphalirigcr  ̂   aan  de  dochter  vanL«_yr-  inHenb. 

•Ooi^Cliaflt  l)fVtOi1)  lian  lotljlijcti  niittfr  bni>!  \uaj>  gmie  l/rw/ getrouwe:  écxt  ̂ HpcmhcH  echter,  begunlligt  van  die  J  dc 
liaii  ijüllant  nut  craiijrr  lujft  jaci  laiifU  *ünbc  iji  lucrt  in  al 
Icn  (tfCicn  oljeijalt  ui  avooc  ücbluaiic  liocifcn  rr cljt  lantji  Ijccc 
^(k  Ijcrtoil)  ijuöi-üant  incljtcDc  bic  ftcöc  lian  belf  t  «if  nbc  l)i 
brtcr  ccn  iVDücn  caflccl  bi  maliën  bacc  tji  fyn  Vuoenrtat  in 
ijiclt  lanijljc  fijc. 

3,:nf  lari-  ,tl)  Ivvij  tocdj  bcff  ï)eitocl)  gobcnacit  niit  groter 
macijt  op  bic  luertlinefcu  niit  ljulpc  Pan  biffop  luillanisi  Pan 
Ptrcctjt  bacr  Iji  tcijljcn  tlrect  cnbc  luant  Ijcni  off  cnbe  Pjoctjt 
groten  rocff  binnen  alrniacc  Jil5cr  boe  bat  bie  ocftpjicfen  Pcr= 
namen  qnanicn  W  niit  ijcotec  maci)t  cnbe  bclagijen  alcmacr 
Ir  Vucljcn  lancli5Daec  qtiain  Pifcop  luillani  mist  onfettebc  ben 
tjcrtüilj  enbc  öaer  lucrt  fccr  gcfireben  cnbe  bacr  Wm\  luel 
Pil)  ili  PMcfen  boot  Pciflagljcn  ciibe  Peel  Ujcrtcr  gljcnangen 
cnDc  Peel  oiitijocff  lucrt  Ijcrtoctj  gobcPaert  gljelueU 
öulj  Ijeer  üeiibe  Pan  oeftPjicOant  enbe  Pan  lucftPjicOant. 

Melts  Stoh  nu  zet  hem  wel  niet  onder  dit  getal,  maar 
de  Karmeliter  Monnikken  hebben  hem  echter  mede  onder 
dien  volg-reex  der  Graven  uitgebeeldt  ,  welke  beeltenis, 
naar 't  oorfprongkelyke,  wy  hier  ook  den  Liefhebberen 
voor  't  gezicht  Itellen.  De  Heer  Alkernade  heeft  in  zynen 
druk  van  Melis  Stoke,  fol.  31.  dc  volgende  reden  opgegee- 
ven,  waarom  hy  Vrouwe  Geertruld,  Ruben  de  Vries ^  en 
Covert  den  Bultenaar  ook  onder  't  getal  der  Graven  heeft 
gebragt,  namelyk  ;  „  Niet  alleen  omdat  P.  Scriverius  en 
„  andere,  voor  en  na  hem  ,  zulks  mede  gedaan  hebben, 
„  maar  voornamentlyk ,  omdat  de  Haarlemmer  Karmeli- 
„  ten  dezelve verwaerdigt  hebben, in  zoo  vroege tyden, te 

,,  doen  affchildcren,  en  nevens  d' andere  Graven  hebben 
„  konnen  goedivindcn  te  plaatzen  ;  welker  aaloude  rang 
„  wy  (zegthy)  niet  hebben  konnen,  noch  mogen  ver- 

breeken,  daar  wy  dezelve  met  zooveel  arbeidt  naar 't 
„  leven  hebben  doen  nafchetfen  ,  en  alzoo  getracht  dit 

van  Groningen,  hielden  het  nell  in,  en  namen  het  bewindt  Beka. 
aan.    Cifichop  Godevaart  van  Kheenen  hield  het  voor  een  Picard. 
Üout  bcdryf,  zoo  lang  't  vonnis  noch  niet  gewezen, en  de 
uitfpraak  van  hem  niet  gedaan  was.    Vermits  nu  noch  de 
Superothen,  noch  de  Groningers,  op  eenige  vermaningen 
acht  gaven  ,  belegerde  Godevaart  de  Stadt  Groningen,  bc- 
dwongze,en  verdreef  de  Superothen,  die  hunnen  toevlucht 
tot  den  Gravc  van  Gelder  namen;  beloovende  hem, indien 
hy  hen  herüe!de,dat  Groninge^i  ten  eeuwigen  dage  een  leen 
van  Gelderlandt  zoude  zyn.    De  grave  van  Gelder,  begeerig 
om  zich  en  zyn  gebiedt  te  vergrooten,  verzamelt  krygs- 
volk,  neemt  Duierik,  Heer  van  Batenburg,  in  den  arm, 
en  beide  maaken  zy  zich  door  lift,  met  hulp  van  die  van 
Groningen,  meefter  van  de  Stadt,  eer  Godevaart  om  oorlog 
dacht;  die  zich  op  een  Slot  bergde.  Andere  zeggen, dat  de 

Gelderj'chen  fciiielyk  voor  Groningen  quamen  ,  na  dat  Gode- 
vaart d'iti  plaats  korts  te  vooren  ingenomen  hadde.  Hy, bui- 

ten alle  verwachtinge  dus  overrompelt,  wift  niet  of  bly- 
ven,  of  vlieden  wilde;  't  blyvcn  was  gevaarlyk ,  omdat  de 
Groningers  dtn  Superothen  güniW^ ,  en  i6<r/«  ongenegen  wa- 

ren; ook  oordeelde  hy  weer  daar  tegen,  dat  de  vlucht 
fchadelyk  zoude  zyn.  Onder  deze  bekommeringen,  begaf 
hy  zich  op  eenen  tooren ;  maar  haart  daar  op  quam  Grave 
Hendrik  van  Gelder,  met  groot  gejuich  van  die  van  Gronin- 

gen, in  de  Stadt,  en  belegerde  Godevaart  in  dien  tooren. 
Hy  verweerde  zich  wel  dapper, maar  uit  vreeze  dat  de  zy- 

nen eindelyk  bezwyken  mógten,  befloot  hy  by  nacht  van 
daar  te  gaan  :  hy  liet  echter,  in  't  vlieden, de  wachten  wel  BeWm 
bezet,  en  quam  by  Grave  Floris  van  Hollandt,  die  hem  by-  Codofr. 
ftant  deede.   Toen  keerde  hy  ylinks  weer,  tcrwyle Grave  o.W.Kr, 
Hendrik  met  de  Groningers  den  tooren  noch  belegert  had-  divif. 
den,  naar  hen  toe,  en  belegerde  Groningen:  maar  hy  kon  i?.<.t3, 

zoo  heerlyk  en  nooit  volprezen  werk  dezer  Monniken  de  Stadt,  hoewel  hy'er  een  geheel  jaar  voor  bleef  leggen,  Goudh, onfterfelyk  te  maaken,  enz. niet  in  zyn  gewelt  krygen.    Keizer  Frederik  Barbarojfa  ver-  o.HXr. 

Btka  in 
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fafc. 

temp. 

fol.  Ï57. 

^.  de 
Beka. 
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Schotan. 
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geblazen,  daar  hy  dus  zingt: 
4l5obcPacrt  gtjeboclbe  lirefelic 
,i§tinc  fmertc/  cnbe  l)iet  boe  recifjt 
ïOatmen  Poerbe  tot  lltrecl)t/ 
Cnbe  bacr  bebe  t)i  fijn  enbc 
©ooi  iBaerte  op  bie  Pijffie  ftaïenbe. 

Het  byfchrift  van  zyn  Beeltenis  luidt  als  volgt: 
45obcPaert  met  ben  23ulte  ban  Hotrijfte  ï^ertoglje  / 
Jilict  tjulpe  bcg  23iffcopjJ  Pan  JDttectjt  en  Peel  ftrijbcn 
©eicreeclj  Ijp  tjollant;  en  (foo  ili  bctoogïje) 
5ronbeerbe  Ijn  bie  ̂ teebe  Pan  3Belft  te  bien  tijben. 
5Dceg  *i3obePaert  lucrt  t'  "JCntluerpen  ( om  claec  belijbcn ) 
«Gljcquefl/  en  tracli  te  .ïBaelïricljt  Pan  bacr: 

aT^aa-  fiarf  Ijp  Pan  bic  pjonbe  /  en  ( fonber  Permjiben ) 
a©ert  ïju  bacr  begraPcn :  ni  regcerbe  niaer  jacr. 
GODEVAART,  of  GODEFREDUS  VAN 

RH  EEN  EN,  was  de  XXVIII  BilTchop  Utrecht; 
hy  wierd  tot  deze  waardigheit,  na  de  doodt  van  BilTchop 
Herman  van  Hoorn,  door  toedoen  van  Keizer  Frederik  Bar- 

barojfa verheven;  welke  Majefleit  binnen  Utrecht  gekomen 
was  in  't  jaar  iifó.  om  de  tweedracht  van  hetCapittel, 
over  de  niewe  keure,  te  ftillen;  alzoo  de  twift  onder  de 
Capitulairen  zeer  groot  was.    Godevaart  was  Domprooft 
toen  hy  Bilfchop  wierd.    Hy  toonde  zich  in  al  zyn  bedryf 
een  eerlyk,  maar  ook  te  gclyk  een  grootmoedig  Man  te 
zyn:  om  zich  zeiven  cn  zyne  onderzaaten  te  befchermen 
tegen  vyandelyke  aanvallen  der  naburige  volken, zoo  Gel- 
derfihen,  als  andere:  Hy  bouwde  het  huis  ter  Horjl;  tegen 

Jaarb. 

pag.  87. 

Pontan, 

Gelderf. 

^efchied, 

1  deel, 

Melis  Stoke  zegt  met  de  volgende  duidelyke  woorden,  nam  den  twift,  beval  Biflchop /if/^ö/^/  van  Keulen  deezen 

van  zynen  trant,  fol  37.  dat  Govert  met  den  Bult  te  Ut-  oorlog  by  te  leggen:  dees  werkte  den  Vrede  ook  uit.   De  """^'k' 
h: ,  en  niet  te  Maastricht  den  geeft  des  levens  heeft  uit-  :  dochters  kinderen  van  Luytfried,  of     Super othen ,xovLAevi ,  ̂ffl 

by  vergunninge  van  den  Biflchop  van  Utrecht,  het  Burg- 
graaffchap  van  Gro;i?;W;?  behouden,  als  een  Leen  vanii'. Marten,  of  het  Sticht  Utrecht,  en  aan  Godevaart  van Rheenen 
geeven  300  oude  ponden  (300  mark  zilver, zegt i^.^o^»/.) 
BilFchop  Godevaart  zou  zoo  ligt  van  zyn  recht  niet  afge- 
ftaan  hebben;  want  na  de  doodt  van  Luytfried  w^s  het  leen  78. 
zekerlyk  vervallen,  en  weer  aan  het         verftorven ,  in-  schotan, 
dien  niet  tuflchen  hem  en  zynen  helper, Grave  Floris,  eene  Fr.Aj-. 
niewe  tweedracht  ontftaan  ware,  wegens  Oofler-  en  U^ef-fol.^, 
tergoo.   Daarom  zorgde  hy  meer  om  zyn  Bisdom  in  veilig- 
heit  te  ftellen,  tegens  alle  ongelegentheden,  dan  in  twift  Vojf.Ht 
te  blyven.   Ten  dien  einde  had  hy  ook  de  bovengedachte 
Sterkten  doen  bouwen.  (In  het  voorby  gaan  ftaat  hier  aan  M- 
te  merken,  dat iW.  ̂ j;/ïax,deeze  zaak  befchryvende ,  zegt, 
dat  Grave  Hendrik  van  Gelder  de  Stadt  Utrecht  door  lift  in- 

kreeg ;  dat  Billchop  Godevaart  zich  in  eenen  tooren  begaf,  ̂  ,  o' 
endaar  uit  vloodt;  dax  Godevaart ,  met  hulpe  van  Grave 'f'^^*^*' Floris,  L'ifrï'ir^^  een  jaar  lang  belegerde ,  enz.)    Het  fcheen 
dat  de  vonken  van  twift,  tulFchen  Biffchop  Godevaart  ea  f^f  g/ 
Grave  Floris,  tot  eenen  feilen  oorlogsbrandt  uitgeborften  pi^ards 
zouden  hebben,  vermits  yder  recht  op  Oojïer-  cn  If'^eflergoo  Tiventh 
voorwendde.    Yder  van  hen  had  brieven  van  Keizeren  tot  (f Drent 
zyn  voordeel ,  als  van  hen ,  nu  aan  het  Sticht,  dan  aan  Hol-  fol.  179. 
landt  gefchonken.  Echter  waren  de  Utrechtfihen  de  oudtfte,  Pontan. 
weer  herhaalde,  en  op  niews  beveftigde  brieven.    Keher  Gelder/. 
Frederik ,  in  de  Nederlanden  gekomen,  en  van  Godevaart  aange-  gefchied. 
zocht, om  Befchcrmheer  van  deUtrechtfcheKexke  te  willen  ̂   ̂'''» 
zyn,  zag  niet  anders  dan  groote  onheilen  in  den  aanftaan- 
den  oorlog  te  gemoet;  fprak  daarom  als  Scheidsman  aldus 

foL  78. 
O.H.Kr, 

divtf. 

XllL 

die  van//o//Wf,het  Kafteel  te  Montfoort ;  tegen  de  Vriezen ,  het  vonnis  :  dat  ze  voortaan  beide  even  gelyk  recht  op 
het  Slot  W^;ï^o^;  en,  om  zyne  eige  onderdaanen  te  kon-  Frieslandt  zouden  hebben;  niemant  tot  het  opperbewindt 
nen  in  dwang  houden,  dat  van  IVoerden.    In  zynen  tydt  over  Oofler-  en  IVeftergoo  aan  te  ftellen  dan  met  beider  ̂ M* 
gingen  de^onruften,  zoo  in  Groninger  landt,  als  tegen  FIol-  tocftemminge;  yder  van  hen  zou'er  een  Vicarius  mogen 
landt,  weer  aan  :  want  der  Keizeren  gift  en  hergift,  van  benoemen,  doch  zulk  eenen  die  beide  partyen  aangenaam  jgV 
Ooflergoo  enl4'eftergoo,\iis  een  gedurige  twiftappel  tulfchen  was,  enz.  Dus  wierd  toen  deze  twift  wel  bygclegt,  doch  W», 
de  Hollandtjche  Graven  en  d' Utrechtfche  Bifl^choppen.    Te  niet  zonder  vreeze  ,  van  dat  wel  ligt  en  haaft  krakkeel  jaarb. 
Groningen  v.'zs  geftorven  de  Gouverneur  Luytfried,  of  Lef-  over  dat  gemeen  goedt  ontftaan  zoude.  Biflchop  Godevaart  pag-Sg. ford,  Biffchop  Heriberts  van  Utrechts  broeder,  die  tweede 
Voorzaat  van  Godevaart  was,  en  hem  tot  dien  ftaat  be- 

vordert hadde  ;  met  Luytfrieds  doodt  gaf  Bilichop  Gode-  ' vaart  van  Rheenen  voor,  dat  het  Gouvernement  en  gebiedt 
weêr  aan  't  Utrechtfche  Sticht  vervallen  was:  maar  de dochters  zoonen  van  Luytfried  zochten  dien  vetten  brok  1 

naar  zich  te  trekken:  immers  meenden  ,  dat  iemant  van  ' hen  in  het  Gouverneur-  of  Burggraaffchap  behoorde  te 
volgen  :  want  Biflchop  Henbert  hadde  twee  broeders  ge- 
hadt;  d'een  de  gedachte  Luytfried,  dien  hy  Burggrave  van 
Groningen  gemaakt  hadde,  en  d' andere  Ludotph  ,  tot  Erf- maarfchalk  van  Drentb ,  en  Erf  kaftelein  vaa  Koevorde». 

overleedt  den  ó  kalende  van  Junius  1177-  of  wel  1178.  (;o. 
wierd  in  de  Domkerke  begraaven  by  Biifchop  Balderik.  Hy  SchttM. 
heeft  de  Stadt  Rheenen,  en  meer  andere  zyner  aangeërfde  Fr. /(r. 
goederen,  aan  de  kerke  van  Utrecht  gemaakt.  Balduinus  dejol.96. 
IL  gezegt  de  Hollander,  volgde  hem. 

Heel  weinig  vindtmen  in  't  Batavia  Sacra  van  dezen  Bif-  Saitv. 
fchopte  boek  geflagen,dan  alleen  dat  hy  vun  Rheenen  wierd  ̂ "'J',' 
genaamt  naar  het  Kafteel  Rheenen,  dat  nadcrhandt  bemuurt  *  l 

is  geworden:  want  (voigt'er)  meeft  alle  d' oude  Fami- * 
liën,  gelyk  Buchelius  wel  aanmerkt,  hebben  hunne  toe- naamen  ontleent  van  Kafteelen  die  zy  bezaten  :  van  de 
welke  zommige  naderhandt  vergroot  zyn  geweelt ,  en 

de 
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de  naamen  van  (leden  aangenomen  hebben.  Na  verder 

eciie  korte  melding  van  de  tweedracht  tufFchen  dezen  bif- 
fchop  en  den  Grave  van  Hollaudt  gerezen,  daar  wy  boven 
een  veel  breeder  verflag  van  hebben  ;  tekent  de  Schryver 
aan,  dat  het  jaar  1170.  en  de  volgende  jaaren,  onder  ïyne 
regeeringe,  ongelukkig  zyn  geweeft  door  een  groot  getal 
van  fchadelyke  en  droevige  wondergevallen;  loo  dat  niet 
alleen  Hollaudt,  maar  ook  Utrecht ^  door  eenen  geweldigen 
Watervloedt  ,  en  den  Brandt  ,  leelyk  is  gehavent  ge- 

worden :  de  oorzaak  "van  deeze  rampen  (fchrytt  hy  verder) 
luord geleit  op  het  fchenden  der  heilige  zaake» ;  zonder  wyders 
te  melden  waar  in  die  heilige  zaaken,  en  haare  fchendwg 
hebben  bertaan,waar  van  hy  echter  niet  kan  onkundig  zyn 
geweeft;  noch  ook  de  grootheit  van  den  yflelyken  water- 

vloedt in  't  byzonder  aan  te  wyzen  ,  en  het  geene  door den  brandt  binnen  f/^rff/è?  vernielt  is.  Naardien  dit  alles 

nu  tot  voldoeninge  van  de  niewsgierigheit  der  verftandi- 
gen,  en  kennifle  van  d'oude  gefchiedeniflen  onzes  Vader- 

CC£.f // landts  behoort,  zullen  wy  het  ten  kortften  uit  Jan  Velde- 

t.'n  naars  Fafciculis  T'emporum ,  hoewel,  vpegens  de  bekortinge, 
ccLnii.  niet  met  zyne  eige  taaie,  hier  byvoegen ;  het  volgende 

getuigt 'er  die  oude  Kronykfchryver  van. 
„  Jn  het  jaar  onzes  Heeren  11 70.  quam'er  een  groote 

„  Itorm  van  windt  op,  zoodat  het  zeewater  heel  fchielyk 
„  quam  vloeijen  tot  aan  de  Stadtsmuuren  van  Utrecht.,  en 
„  men  in  de  Stadts  graft  zeevilch ,  Bolk  ,  of  Wyting 
„  genaamt ,  met  zegenen  ving.  Bucheims ,  over  Beka 
fchryvende,zegt:  DezeH''atervloedt  is  uit  de  Groote  Zee  (^an- 

ders by  ons  de  Noordtzee)  zoo  als  de  'Jaarboeken  fchynen  te 
kennen  te  geeven ,  opgekomen ;  '/  ly  dat  de  mondt  van  den  lihyn 
hy  Katwyk  toen  al  verjlopt  was:,  'i  zy  dat  de  zee  hy  Petten 
over  duinen.,  over  akkers.,  en  over  al  is  heene  gejlroomt. 
„  In  het  jaar  1171.  (vervolgt  Veldenaar  in  zyne  taaie, 

„  daar  wy  den  volkomen  zin  van  behouden)  wierd'er  op 
„  Kersnacht  veel  blixem  gezien,  en  donder  gehoort,  die 
„  leelyk  en  vervaarlyk  luidde,  tot  verwonderinge  van  al- 

Ie  die  het  zagen  en  hoorden.  (Zekerlyk  mede  dies- 
„  wegen  een  gedenkwaardige  Kersnacht ,  gelyk  die  van 
„  1717.  daar  wy,  en  zoo  veele  andere  Landen,  de  zwaare 
„  en  droevige  uitwerkzels  zoo  jammerlyk  van  gevoelt  en 

geleden  hebben.)    Doch  het  volgende  jaar  (tekent  hy 
verder  aan)  bloeiden  de  boomen,  en  het  gras  wies  mede 

„  in  denLentetydt  meer  en  eerder  dan  het  plag  te  gefchie- 
„  den;  gelyk  ook  de  vogels  in  dit  landt  eijeren  leiden, 
„  broeiden,  en  jongen  kipten,  ovnx.xe.\u  Marta  Lichtmijje; 

dat  is,  in  't  begin  van  Snoeimaandt,  of  Februarius ;  dat 
voorwaar  iet  vreemts,en  der  aantekeninge  wel  waerdigis. 

Doch  laat  ons  nu  eens  nader  bezien  wat  de  [chenms  der 

heilige  ZAaken  is  geweeft,  dus  achterhoudende,  in  't  alge- 
meen en  bewimpelt,  in  't  Batavia  Sacra  ,  als  wy  boven 

zien,  alleen  gemelde.  Veldenaar  verk]  aart  dat  het  eene  Sa- 
kraments  dteverije .,h'j  gevolg,  eene  Godtsdievcrije  is  geweeÜ, 
die  te  Utrecht  in  twee  Kerken ,  namelyk ,  de  Buurkerk  en  S. 

Jakobs kerk.,  in  't  jaar  1173.  is  gefchieclt ;  zonder  dat  de  da- ders konden  ontdekt  of  achterhaalt  worden.  Doch  de- 

■wyl'er  over  zoo  eene Heiligfchending, daar  niets  by  haaien 
xnag  ,  en  waar  over  d'alleryirelyklte  (traffen  gel'chieden 
geen  recht  kon  worden  gedaan  ,  daar  ondertuffchen 
op  het  hondert-duizentfte  deel  geen  zulk  eenen  zwaaren 
diefftal  te  bedenken  zy,  dan  dien  van  den  waarachtigen 
Godt,  den  Schepper  van  Hemel  en  aarde,  zelf  gefchiedt, 
en  waar  over  die  Opperheer  (hy  zy  dan  verhoolcn  waar 
hy  zy)  zekerlyk  wraake  vordert  ;  zoo  vervolgt  die  oude 
Gefchiedenisfchryver ;  „  Dat 'er  op  den  vyfden  Idus  van 

Mey  eene  zwaare  plaage  van  water  quam,  zoo  dat  de 
vloedt  het  ganfche  aardtryk  als  bedekte,  en,  met  den 

„  feilen  ftroom, huizen  en  boomen  nedervelde;  alzoo  dat 
„  veele  menfchen  meenden  dat  het  een  niewe  algemeene 
„  Zondtvloedt  zou  zyn  geweeft,en  de  wereldt  anderwerf 
„  verdronken  hebben.  Had  het  ook  zoo  lange  geduurt 
„  (  meldt  hy  voort )  als  de  üorm  fel  of  hard  was ,  zou  de 
„  ftadt  van tZ/rec/;^, zonder  twyfel,niet  lang  hebben  bly ven 
,,  ftaan.  Maar  Godts  ontferminge  minderde  den  ftroom, 
„  en  het  water  viel  binnen  drie  dagen  daar  na,  zoodat  het 
„  al  merkelyk  weder  in  de  zee  keerde,  en  alle  dorpen, 
„  omtrent  de  zee  gelegen,  uit  dien  zwaaren  noodt  verloft 
„  wierden. 

Hier  op  verhaalt  hy  verder;  dat  Hildebrand,  Abt  van 

,,  S.  Pauwels  t' Utrecht .,  op  den  Hemelvaartsdag  daar  aan „  volgende  eene  predikatie  deede,  waar  in  hy  de  gemeen- 
„  te  tot  vaften  en  bidden  vermaande,  op  dat  Godt  zyncn 
„  toorn  wilde  afwenden, wegens  defchendaadt  die'er  was 

gefchiedt  aan  't  heilig  lichaam  van  onzen  Heere  Jejus 
„  Chrijius,^  dat  uit  die  twee  gedachte  Kerken  ( ïchoon  het 
„  met  de  ziele  en  perfoonlyk  metdeGodtheitvcreenigt,in 

den  Hemel  aan  des  Vaders  rechte  handt  verheerlykt  zit) 
„  geftolen  was,  of  dat  die  fladt  in  't  korte  meer  plaagen 
■)■>  zouden  treffen.    Deze  voorzegginge  (volgt 'er)  bleef 

niet  zonder  waarheit  ;  want  ten  zeiven  dage  op  den 
«,  ayondt  ontftont'er  een  groote  brandt,  waar  door  de „  Vrouwekerk,  die  de  Buurkerk  hiet,  als  ook  het  mecfte 
)>  deel  der  Stadt  in  kooien  wicrd  gelegt ;  waar  op  dan  ook 

GOD  ^6; 

de  Biïïchop  Godefredus,  voor  Godts  verdervenden  toorn 
beducht,  door  zyn  ganfche  Stift  vaftendagen  en  boet- 
pleegingen  inftelde,  onder  d'aanroepinge  der  Heiligen om  voor  hen  te  bidden;  en  zelf,  anderen  ten  voorbeeldt, 
blootvoets  in  d' Ommegangen  ging;  hoewel,  onder  al- le deze  ongevallen  ,  zyne  kloekmoedigheit  niet  is  be- 

zweken, als  blykt  uit  de  vier  bovengedachte  Kalleden, 
die  hy  naderhandt  tot  befcherminge  tegens  zyne  vyan- 
den,  en  beteugelingc  zyner  muitzieke  onderdaanen  ,ge- 

„  fticht  heeft. 
Het  jaar  en  den  dag  van  zyn  overlyden ,  fielt  her  Bata- 

via Sacra  even  als  boven,  hoewel  met  eene  klaarder  Ne- 
derduitfche  uitdrukking,  den  27  Mey,  m  't  jaar  1177. 
Een  man  (vervolgt  de  Schryver)  van  een  kloeken  moedt, 
en  daar  by  groot  van  lichaam;  waar  van  Uuchelius ,  over 
heda  fchryvende,  verhaalt,  dat  hy  zoo  groot  is  geweell  als 
een  reus;  en  zulks  bevonden  heeft  uit  zyn  bekkeneel,  en 
uit  zyne  andere  gebeenten,  die  in  den  jaare  ifSo.  uit  het 
graf  gehaalt  wierden.  Men  vindt  hier  ook,  dat  hy  in  het 
22'"  of,  zoo  andere  willen  ,  in  het  23^'=  jaar  zyner  regeerin- 

ge  overleden,  en  indeMaartenskerk,beneft'cns  Baldricus, begraaven  is,  naar  men  ftelt,  m.et  het  volgende  Grafjchnft ; 
doch  onbefchaamt  vals,  moeten  wy,ter  liefde  van  de  waar- 
heit,  zeggen;  want  niet  een  woordt  is 'er  in  dat  naar  de 
taaie  en  den  rymtrant  van  dien  verouden  tydt  het  min- 
fte  zweemt  ;  dies  vermoeden  wy  liever,  dat  het  uit  de 
herflenen  van  den  vermomden  Priefterlyken  Schryver  is 
gev loeit  ;  en  waarom  dan  het  met  zoo  eene  verdichte 
oudheit  bekleedt?  Ofis 'tomdat  het  al  oudt  moet  hicten 
in  h  Roomjche  geloof,  hoe  blykbaar  het  de  merktekenen 

van  niewigheit  op  't  voorhoofdt  draagt?  Zeker  van  dit  flag 
der  zoo  genaamde  Priefterorden  hadde  men  wat  echter, 
en  oprechter  verwacht:  de  Lezer  oordeele  ;  dit  is  dan  't 
gewaande  GRAFSCHRIFT,  daar  Biflchop  Godevaart  van 
Rheenen,  in  't  jaar  1177.  mede  vereert,  en  dat  op  zyn  graf 
gehouwen  zoude  zyn,  't  geen  de  woorden  immers  mede- 

brengen, dat  hy^er  meê  begraaven  is. 

De KerkvoogdGodefroy heefi^tmagfig/lof  van  RHEENEN 
Gefchonken  aan  het  Stift :  en  noch  van  klaare  Jteenen 
De  Sloten  VOLLENHO,  MONTFOORT,  en 

HORST  gebouwt. 
En  dat  van  WOERDEN ,  H  welk  de  fladt  geteugelt  houdt. 

GODEVA  ART,  GODEFRIDUS,  enz.  van  AM- 
STEL.  By  Boxhorn  vindtmen  deze  woorden:  „De  eerde 
„  die  gemeldt  wordt  (uit  het  Geflacht  van  Amftel )  is  Go- 
,,  defridus  van  Amftel  op 't  jaar  II 18.  en  wordt  gezegt  te  zyn 
„  gemaakt  Bill'chop  van  Utrecht.,  na  de  doodt  van  Didcnk. Van  dezen  wordt  geen  gewag  gemaakt  by  eenigeSchry- 
„  vers  ,  zoo  niewe  als  oude  ,  en  indien  Heda  niet  van 
,,  hem  gefproken  hadde, zynen  naam  zou  rot  heden  onbe- 
„  kent  zyn  gebleven.  Het  geen 'er van  zegt,  is  dit:  Ik 
,,  hebbe  ergens  geleezen,dat  naTheodoricus ,  ot' Diderikvan „  Hollandt ,  Godefndus  van  Amftel  ZOU  verkoren  zyn  tot 
„  Billchop;  maar  noch  van  zynedaaden,  noch  van  het 
„  einde  zyns  levens,  hebbe  ik  nooit  iets  konnen  vinden. 
Het  zal  dan  licht  een  feil  by  hem  geweeft  zyn  in  het  uit- 
fchry  ven,of  befchryven  der  Ütrechtfche  Biflchoppen  uit  Johan- 
nes  de  Beka  .,d\ehemvoorgegziLn  is ,  ook  nader  aan  dien  tydt, 
en  zelf  Canonnik  is  geweeft  ,  die'er  echter  geen  gewag 
van  maakt.  A.  Buchelius  getuigt  ook  nooit  iets  van  dezen 
Biifchop  Godefridus  van  Amftel  geJeezen  te  hebben.  Boxhor- 
mus  zegt  ook ; „D' eerfte  (der  Amftels )  die  gemeldt  wordt 
,,  is  Godefridus  van  Amftel  in  't  jaar  11 18.  en  wordt  gezegt 
„  geweeft  te  zyn  de  twee-en-dertigfte  biflrhop  van  Ut- 
„  recht  .,n2i  de  doodt  vmL>iderik.  Allé  lyften  dex  Ütrechtfche 
Biflchoppen  hebben 'er  twee  van  den  naame  Diderik,  op 
malkanderen  volgende;  namelyk  Diderik  den  Hollander.,  in 
fcheuringe  tegen  Arnoud  van  Ifenburg ,  en  Diderik  van  Are. 
Ifenburg  wierd  eerft  by  den  Paus  beveftigt  ,  derhalven  de 
X  X  X"S  maar  alzoo  hy  ftraks  daar  na,  noch  te  Romen  zyn- 
de,  ftorf,  ftelde  de  Paus  Diderik  van  Hollandi,  die  op  dien 
tydt  mede  te  Romen  was,  na  Jfenburgs  doodt,  totBiffchop; 
doch  hy  ftorf  ook  in  zyne  te  rugge  reis  te  Pavia  in  Italiën. 
Toen  wierd  Diderik  van  Are  verkozen  :  dus  wierd  Diderik 
van  Hollandt  de  XXXI.  en  Diderik  van  Are  de  XXXll. 
Biifchop  van  Utrecht.  By  gevolge  kan  Godefridus  geen 
XXXII.  BiflTchop  geweeft  zyn.  Ondertuflchen  vinden 
wy  eenen  brief  van  Biifchop  Andrcas  van  Kuik  geteekent 
1131.  daar  als  getuigen  over  geftaan  hebben  Engclbert  en 
Godefredus  van  Ar/ijh'l;  maar  nergens  wordt  gerept  dat  ze 
Geeftelyken  ,  of  Prelaatcn  in  een  der  vyf  Godtshuizen  ge- 

weeft zouden  zyn. 
GODEW  YK.  (MARGARETHA)  Indien  Utrecht 

roemt  op  Jufter  Anna  Maria  Schuiirmans ,  zoo  heeft  ook 
Dordrecht  reden  om  hoog  (fchoon  niet  zoo  hoog)  te  tree- 

den op  Juftér.  Margareta  Godewyk.  Zy  was  niet  alleen  ,  bo- 
ven haare  moeders  taal,  zeer  ervaren  in  de  Griekfche,  La- 

tynfche,  Itciliaanjche ,  Franfche  ,  en  Engelfche  taaien  ;  maar 
had  ook  den  grondt  al  van  de  Hebreeuwfche  gelegr.  In  de 
Poczy  behaalde  zy  lof ;  uitftekende  wrocht  zy  met  de  naai- 

de; naar  het  leven  borduurde  zy  de  gedaanten  van  men- 
Zz  2  fchen, 

Boxlom 
tnnn. 
van 

Hall. 

Heila , 

Idem Boxhor» 
ibid. 

O  H  Kr. 

y  .  Vel- 

denaar 
rafc. 

temp. 

fol.  160, 
Heda Buchel. Cot>:m, 
Amfi. 

fol.  ly. 

i6. 

M.  vam 

Ba' en 
befthr. van Dordr. 

pai-xoi. 
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fchcn,  landtfchnppen,  watervallen,  bloemen,  fchcpen, 
ieecii,  enz.  7.\  Ichildcrdc  konftig ;  teckcnde  zeer  wel  met 
de  pen ;  em.  aardig  Ichreef  zy  op  glas ;  verlloiu  de  miuyk , 
en  Ipeelde  deftig  op  de  Clavecymbal.  Haarc  afbeelding, 
lelfs  van  haar  gedaan  ,  vindtmen  in  de  bcjchryvinge  vuh 
Dordrecht.  Was  geboren  in  't  jaar  1627.  den  31  Auguftus, 
en  Üorf  den  2  Ncn-ember  1677. 

G  O  D  L  I  N  S  E  ,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ontmelamün^ 
onder  Fivelini^o,  met  ecnAdclyk  huis  vanClant.  In  de  vcr- 
vaarlyke  Groninger  Wutervloedt ,  den  12  en  13  November 
16S6.  ïyn  alleen  in  dit  Dorp  5-3  menfchen,  23  paerden , 
166  kücijen  en  jonge  beclten  óm  't  leven  geraakt  :  13 
huizen  en  fchuuren  ganfch  weggefpoelt  ,  9  andere  mee- 
rendeels  befchadigt. 
GOEREE.  Een  Eilandt  met  een  open  Steedtjen  in 

de  Nedcrlandcn\  in  het  Zuidwefterdeel  van  Hollandt,  voor 
aan,  uan  de  Noordtzee  en  de  grenzen  van  Zcelandt  ,  ten 
Zuidweften  van  het  Eilandt  Fourne.  's  Naams  oorfprong 
is  niet  verre  te  zoeken:  het  gekoppelt  woordt  van  Gue-rec^ 
geeft  genoeg  eene  goede  reede  voor  de  fchepen  te  kennen  : 
net  legt  tegen  over  Hellevoetjluis ,  en  het  oude  Kafteel 

//é-//'«»7,  tegenwoordig  lang  in  de  iV/rf<?j- verdronken  en  weg- 
gefpoelt; zoodanig  dat,  daar  in  oude  tyden  niet  dan  eene 

Idem 

Smallti 

G  O  E 

geftaan  tc  hebben  ;  cenige  kopere  penningen  met  borfl- 
bceldcn ;  op  een  van  die  Itont  de  naam  van  Keizer  Adria- 
»/<Sy  opeen  ander  van /IntoniHs :  tekens  dat  die  Stadt,  in 
dien  tydt ,  onder  het  gebiedt  der  Romeinen  gellaan  heeft ; 
men  vondt'er  ook  een  doodtkilt  met  kopcre  nagels,  waar  fol.  6(j(, 

in  het  gebeente  van  eenen  dooden  lag  ;  veele  kruiken  ,  ISauda'r 
kannen,  koperwerk,  enz.  nevens  eene  menigte  van  daar  ̂ 'llmor 
omtrent  neergevelde  boomen.   In  de  aantekeningen  van  i  'leel, 
Leonard  van  Zutvee» ,  Secretarius  te  Gocrce  gewcclt,  vindt  loloek 
men  ook,  als  gezegt  is,  dat  by  de  ontdekkinge  dezer  plaat- 'O' 
ze  gevonden  wierden  goude,  zilvcre,  en  kopere  pennin- 

gen, alle  aan  d'eene  zyde  met  de  afbeeldingen  der  Room- 
fche  Keizeren,  aan  de  andere  zyde  met  zekere  zinncbeeltc- 
nilfcn.   De  naamen  der  Keizeren  (tonden  rontom  hunne 

borltbeelden:  op  eenige  goude  ringen  ftonden  ook  beelte- 
niflen  ,  eenige  wilden  van  Alexander  Magnus,  en  JuUus 
defar:  ook  een,  waar  op  het  hoofdt  van  Pallas,  of  Mi- 
nerva  üonf.  menigte  van  (traaten  zag  men 'er,  zommige 
'recht,  zommige  krom  loopende;  tuflchen  deze  ihaaten 
;  kon  men  de  plaatzen  zien, daar  de  huizen  gellaan  hadden , 

!  aan  de  overblyfzels  der  grondtveften  ;blyk  geevende  dat'er 
]  eene  volkryke  Stadt  moet  gelegen  hebben. 

GOES,  genaamt  TER  GOES,  of  DER  GOES,  i>'Rt*? 

Idem 
Stnalleg 

ibid. 

fol.  70c 

S.  van 
Leeuw. 
Jijt.  lil. 
fol.  147, 

enge  flobbe  tullchen  het  landt  van  Foor»  en  Gofw  is  geweed  ,i  een  iterk  Steedtjen  in  Zeelandt  y  aan  de  Noordtkull  van  ■^^"^'""»' 
nu  daar  byna  eene  halve  zee  wordt  gezien.  Eenige  wil 
len  zelfs  dat  het  landt  van  Goeree,  en  Bommcné.,  op  het 
Eilandt  Schowwen,  en  het  onbedykte  gedeelte  van  Duie- 
landt,  aan  het  Eilandt  F/ackée,  met  eenen  ronden  doch  nu 
afgefpoelden  kring,  onder  de  landen  van  Foorne  heeft  be- 

hoort, en  ook  daarom  onder  Hol/andt  gehouden  moet  wor- 
den; zie  op  BÜMMENE',  en  BRIEL.  De  Stadt,  nu 

het  Eilandt  Zuid-Bevelandt  ^dikTmah  het  Landt  van  terGoes  Geo^r, 
genaamt.    Het  is  de  eenige  Stadt  op  Zuid-Bcvelandt  noch  P''S-^^9 
overgebleven  ;  en  de  derde  in  de  Staatswyze  byeen  ko-  j'^j"" 
mende  Steden  van  Zeelandt.  Des  naams  oorfprong  is  twy-      .  * 
felachtigjhet  gemeen  gevoelen,  dat  ter  plaatze,  daar  nu  ter  g"^/,^' Goes  leit,  voortydts  een  Schor  was,  daar  zich  veele  Gan-  pa„,iii 
zen  neêrzetteden :  dat  in  het  oudt  Duitfch  een  gans  ̂   goes 

maar  een  Steedtjen,  heeft  voortyds  ongemeen  zeer  in  geheten  wordt;  en  dat  daarom  het  wapen  van  fcrG'oe/ noch 

Toon. 
•van 

Holl. 
/"»^-347 
Giiicc. 

btfchry- •ving  der  ̂ en 

Uederl. fol.  244 

Petit 
Nederl. 

Republ. 

pai  150. Volfms 

Jaarb. 

koophandel  en  fchipvaart  gebloeit ,  en  wierd  daarom  van 
andere  Steden  wel  dapper  benydt.  Tegenwoordig  is  deze 
plaats  zeer  vervallen ,  en  heeft  niets  van  haaren  voorigen 
Itandt :  vermits  aan  den  eenen  kant  de  haven  gellopt  is, 
en  zyaan  den  anderen  eenen  gedurigen  üryd  tegen  de  zee- 

golven moet  voeren.  Dat  dit  Goeree,  alhoewel  nu  onder 
IJollandt,  onder  Zeelandt  heeft  behoort,  beweert  Boxhor- 
nius.  By  de  Oude  Schryvers  wordt  Goeree  de  befte  haven 
genoemt  van  Zeelandt.  Louis  Guicciardyn.,  fpreekende  van 
de  Eilanden  Br;V/,  Goede-reede Voorn.,  Koorndyk.,en  Piers- 
hil,  nevens  het  landt  Foorne,  zegt,  met  uitgedrukte  woor- 

,  dat  ze  Zeeuwfche  Eilanden  zyn  ,  voortyds  begree- 
onder  het  gebiedt  van  het  Zeeuwfche  Graaffchap: 

pen 

maar  voor  omtrent  fo  (nn  omtrent  200  jaaren)  hebbenze 
zich,  ter  oorzaake  van  zekere  fommegeldts,die  zy  aan  des 
Landts  Heere  betaalen  moften,  eendrachtig  by  akkoordt 
onder  de  Staten  van  Hollandt  begeeven.  In  den  aanvang 
van  het  jaar  1600.  of  der  XVIIecuwe,  hebben  die  van 
Hollandt  de  wapens  der  twee-en-dertig  Hollandtfche  Stee- 

den h\nnen''%Gravenhage op  een  glas  in  de  kerk,  belaft 
'soxhorn  te fchilderen , waar  'mGoerees  wapen  het laatftegeftelt word. ibid,  Vojftus  xegt  dat  Goeree  in  het  jaar  1248.  een  Graaffchap  is 

geweeft.  Onder  de  fchriften  van  het  Kloofter  te  Rhyns- 
burg.,  word  in  eenige  der  zeiver  van  den  Heere  van  Goeree 
gemeldt;  doch  of  dat  Goeree  het  hedendaagfche  zy,  is  on- 

zeker.  Het  Eilandt  Goeree  draagt  ook  den  naam  van 

eene  Gans  voert.    Boxhor»  verwerpt  dat  gevoelen,  en  wil  Boxhor» 
dat  de  naam  Goes  van  de  ganfch  weelderige  en  vruchtbaa-  Kr.  van 
re  aarde     daar  de  Stadt  Goes  in  legt,  afkomt:  vermits  -Zw/. 
Goes,  in  d' overoude  Deenfche  en  Neder  landtfche  taaie,  eene  i  ̂"^f 
vruchtbaare  landtftreek  beteekent:  dat  daarom  deze  Stadt  /"'^•^°3' 
niet  flecht  Gocj, maar  ter,  dat  is,  van  derGoes  genaamt  zou 
zyn ;  als  eene  Stadt  in  eenen  welluftigen  akker  gelegen. 
Andere  echter  oordeelen  ,  dat  het  gevoelen  der  geener, 
die  het-  van  een  Schor  afleiden  ,  rykelyk  van  ganzen  of 
goezcn  voorzien,  niet  zoo  verwerpelykis.  Het  voorwoordt 
ter  fchynt  dit  te  bekrachtigen,  als  ter  Feere ,  ter  Biezen ^ 
ter  plaatze,  daar  door  aanwyzende  de  plaats  daar  het  Veer 
is,  daar  veele  Biezen  groeijen,  enz.  Van  der  Houve  zoekt  Houve 

het  vanT'huringer  gouw ,o{  eene  landtftreeke  van  deThurin-  Handv. 
gers  bezeten,  en, door  verkortinge,  tot  ter  Goes  gekomen;  A><'»3'* 
maar  dat  fchynt  wat  verre  gezocht.    Doch  tot  de  zaak :  *  ''^*'» 
Eerft  heeft  hier  een  Slot  alleen  geftaan,  wegens  zyne  leg- 
plaatze,  of  gelegenheit,Oo/?-e«^e  genoemt:  daar  van  wor- 

den noch  eenige  overblyfzels  in  ter  Goesgetoont :  rondtum 
floegen  zich  landtlieden  neder,  zich  met  den  akkerbouw, 
vermits  het  landt  daar  zeer  vruchtbaar  was,  geneerende;  en 
dus  is  hier  allenks  een  Dorp ,  en  verder  eene  Stadt  geworden. 
Het  Slot  is  al  in  het  jaar  1300,  bekent ;  als  in  dien  tydt  door 
Jan  van  Rene(fe,  van  de  Vlamingen  ,  belegert  :  maar  door 
die  van  Roemerswaal ,  die 'er  1800  mannen  van  doodtfloe- 
gen,  ontzet.   Behalven  den  landtbouw  ,  hadden  die  van 

fol.  17. 

WESTVOORN.  Het  loopt  Ooft  en  Weft  de  ft ran- 1  ?ét  Go^/  zich  al  ter  vilfcherye  begeeven.  Tot  op  dien  tydt 
den  langs  tot  omtrent  de  Kaay  toe ,  en  van  de  Kaay  tot 
het  Vygegat  Weft-zuid-weft  :  dan  volgt  de  plaat  de  Sprin- 

ger genoemt,  leggende  in  het  Weften  van  Goeree,  in  den 
zomer  gemeenlyk  droog;  dit  loopt  zoo  rondt  heen  tot  in 

den  Hals,  het  zeewater  tot  'm  Haringvliet  uitwerpende, zoo dat  de  zee  dit  Eilandt  rondtom  befpoelt.    Het  heeft  aan 
de  eene  zyde  duin,  daar  de  winden,  aangezet  met  eene 
felle  kracht ,  ruilfchendc  en  donderende  op  aanfchieten  ; 
zoo  dat  de  hoogfte  duinheuvels  dikmaals  van  het  opltui- 

SuiaUeg.  vende  nat  als  beregent  worden.  Daar  komt  meenig  kof- 
Kr.van  telyk  fchip  ongelukkig  te  ftranden:  aan  de  andere  zyde 
Zeel.      jyji  trelFelyke  landen  en  gorzingen.   Hier  legt  dit  Steedt-  ...    ,    ,   .  
fol.b^c/.  jgjj^  eeneStadt  voortyds,  en  wel  bemuurt  geweeft, nu  zeer  ;  1343. zoowel  in  de  boeten, als  de  wereltlyke.  Wy  zuilen- 

vervallen  :  ook  een  Dorpjen  ,  het  Oude-Dorp  genaamt,  'er  de  woorden  van, om  hunne  oudjheit  aanmerkely kohier 
anders  ook  Diependorjl.    Indien  Goeree  behoorlyk  gefterkt 

Relgersh. Kr.  van hoorde  de  Heerlykheit  van  ter  Goes  aan  de  Heeren  van  zeel. 
Borfelen,  in  Zuid-Bevelandf,  van  hen  is  het  vervallen  op 
de  Graven  ,  wier  jonger  zoonen  de  Heerlykheit  gegee- 
ven  wierd.  In  het  jaar  1342.  heg\ïügdejan  van  Henegouwen 
Heer  van  Byamont  en  terGoes,  neef  des  Graaven  van  Hol- 

landt, deze  Stadt  met  wetten  en  keuren;  daar  by  ook  boe- 
ten geftelt  wierden  op  die  meflen  trokken,  anderen  eene 

wonde  toebragten ;  enz.  De  Priefters  en  Geeftelyken  in 
zyne  Heerlykheit  deeden  geduurig  niet  dan  vechten  en 
fmyten,te  meer, omdat  zy  zich  vry achtten  van  de  daar  op 
geftelde  geldtftraffe :  Heer  dat  verncemende,  leï  hen 
eenen  breidel  in  den  mondt,  betrekkende  hen,  in  het  jaar 

geweeft  vUixe ,deSpanjaarts  zouden  het  in  den  aanvang  van 
den  Nedtrlandtfchen  oorlog  zoo  ligt  niet  overvallen  noch  ge- 
plondert  hebben.  Aldaar  is,  voor  meenigte  van  jaaren, 
door  het  affpoelen  der  dyken,  eene  voortyds  verdronke 
Stadt  ontdekt  ,  die  de  bewoonders  van  Goeree  de  Oude 

Wereldt  noemden.  Men  vondt'er  veele  Roornfche  munt  en 
Medailles,  vangout,  zilver,  en  koper;  ook  ringen  met 
d' afbeeldingen  der  oudfte  Keizeren.  In  den  zomer  ,  des 
jaars  1618.  wierd  by  dit  Goeree,  Noordtwaarts  aan  in  zee, 
deze  Stadt  wederom  t'eenemaal  ontdekt  en  ontbloot :  Men 
vondt'er  fundamenten  van  groote  huizen,  zelfs  ook  lan- 

ge ftraaten:  het  oordeel  van  verftandigen  was  wel,  dat'er 
oudtyds  eene  groote,  immers  goede,  Stadt  geweeft  was, 
doch  te  verwonderen ,  dat  men  in  geene  Kronyken  blyk- 
baar  bericht  van  haaren  ondergang  vindt.  Men  vondt'er 
veele  Antiquiteiten  ,  en  daar  onder  twee  groote  tanden 
aan  malkanderen,  met  kopere  ringen,  door  dc  veelheit 

Boxhorn 

/(r.  van 

mvocgen  :  Hy  beval  aan  zynen  Bailjuuw  van  ter  Goes: 
„  Zoo  wie  hy  es,  of  wefen  fal,  dat  hy  verbiede,  op  tien 
„  pondt  fwaerten,  foo  wat  Clerk  die  vechtlyk  maekt, 
„  ende  boete  verbeurt,  dat  hy  fe  gelde,  gelycke  andere  Zeel. 

„  geburen,  of  dat  hy  gebied,  dat  dien  Clerck  die  de  boete  i  deel, 
,,  verbeurt ,  niemene  en  huyfe  noch  en  hove  ,  aet  of  MO^J- 

„  dranck  verkofte,  op  tien  pont  fwart  tournotfin,  ende  die  Sr/talleg. „  boete  of  te  pandene,  fonder  eenig  verdragh;en  delgelyx 

„  ontbiedt  hy  zynen  Bailjuuw  te  Monjlre  \nBorfelen :  en  dit  ̂ ««liy. 
„  wil  hy  dat  fal  geduuren  tot  fyn  wederfcggen.   J.  Rey-  J^^'^f^ 
gersberg  en  P.  Montanus  ftellcn,  dat  ter  Goes  ontrent  het  j^ii^ff^i, 
jaar  135-0.  met  muuren  en  poorten  is  voorzien:  maar,  dat  [-/^Jt 
is  een  misflag  van  wel  60  jaaren  :  in  het  jaar  140Ó.  wordt 

ter  Goes  noch  in  oude  brieven  een  Dorp  geheeten:  in  het  pag.'nj. jaar  1417.  heeft  Vrouwe  Jacoba  ,  Gravinne  van  Hollandt,  i,ioni. 
Zeelandt,  enz.  de  Stadts  vryheit  den  Goezenaaren  eerft  ver-  wGaicc. 

gunt,  blykens  hetHandtveftgegeeven  in  ̂ sGravenhage ,  den  fol.  z86. 
21  November  1417.  waar  in  men  decze  woorden  leeft; 

van  jaaren  byna  verteert,  ia  den  eenen  fcheen  een  ftcen  1  „Zoo  hebben  wy  aangezien, en  ook  wel  bedacht,  dar  on- 
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fe  getrouwe  fteede       derGoes,  open,  kranck,  cnde 
„  onbcvell  is,.  .  .  ende  hebben  geconfenteert,  ende  wil- 
„  Jen,  datfy,  de  felve  onfe  Itede,  veiten,  fterken,  ende 
„  bcforgen  met  poirten ,  ende  andere  goede  weeren ,  enz. 
htt  ware  dan,  dat  in  of  omtrent  135-6.  deze  ftadt  of  plaats 
mogte  bemuurt  zyn  geweeft,  doch  deze  Vefting  door  oor- 

log, of  andere  rampen  weg  geraakt  zyn.   Na  de  doodt 
van  Vrouwe  Jacoba^  quam  Goes  in  het  jaar  1437.  aan  Phi- 

lips van  Burgundtèn.  In  het  jaar  I5'39.  was  deze  iitadt,door 
de  ped  en  het  vertrek  der  burgeren  van  daar  ,  zoodanig 
van  inwoonderen  ontbloot ,  dat'er  nauwclyks  twee  eerbaare 
mannen  van  36  jaaren ,gegoedt  tot  iooEngelfche Nobels, 
dewyl  zy  ook  door  de  watersnooden  zeer  verarmt  waren, 
gevonden  wierden,  om  het  Reiitmeefterfchap  ,  daar  deze 
hoedanigheden,  volgens  ordre  van  Hertog  PM;/;,  toe  ver- 
eifcht  wierden, te  bedienen:  waarom  dan  ook  zyn  Vader, 
Keizer  Karei  de  V.  die  van  ter  Goes  vergunnen  moft,  tot 
het  voorfz:  ampt  te  mogen  neemen  perfoonen  van  zulke 
jaaren,  als  zy  vinden  konden,  alleen  tot  ico  Engelfche 

,     Nobels  gegoedt.    Zoo  armelyk  en  erbarmelyk  was  het 'er 
Btxhorn  „gfjeij^jjat  niemant  het  Magiilraats-ampt  waarneemen  wil- 

de, vermits  niemant  dat  ampt  met  eenig  aanzien,  of  luif- 
_  ter  kon  bekleeden.    Uit  dien  hoofde  moft'er  ecne  boe- 

'smalh''.  te  van  if  guldens  op  geüelt  worden,  te  betaalen  by  dien, 
Gr.  Kr.  die,  tot  eenig  Stadts  ampt  verkoren,  het  zou  weigeren  te 
van      aanvaarden.    Onder  meer  andere  vloeden ,  Ze^/«»i2'i  over- 

zee/,    gekomen,  is  die  van  1531.  ook  de  Stadt  Goes  zeer  fchade- 
fel,  533.  lyk  geweefl: :  Deze  ramp  overquam  den  Zeeuwea  op  den  5 

November;  daar  van  wierd  dit  rym  gemaakt, 

ï^ollanbt  cn  ZcelmM  Vucl  öeftlagen  mag 
^intc  Jf  cüy  quaöcn  satecöag. 

Te  FliJJingen  brak  de  Stadts  wal  door.  7^r  Goes  wierd  de 
ganfche  poort, door  de  kracht  der  aanklotzende  zeeën,  in 
Itukken  geflagen,  en  een  gedeelte  daar  van  weggefpoeit; 
veele  treffelyke  Dorpen  op  het  landt  van  ter  Goes  wierden 
t' eencmaal  overftroomt.  Het  water  had  de  Stadt  tot  ar- 

moede gebragt,  die  door  het  vuur  noch  vergroot  wierd. 
In  het  jaar  if5'4.  ontllont 'er  een  afgryfelyke  brandt,  die 
meer  dan  drie  vierde  deelen  van  de  Stadt  wechnam.  Ver- 

mits nu  de  burgers, uit  gebrek  en  wanhoop,  meelt  wechlie- 
pen ,  vergunde  Keizer  Karei  hun  veele  vr yheden ,  van  im- 
pofitiën,  beeden,  quoten,  enz.  voor  den  tydt  van  veertig 
jaaren;  nevens  meer  andere  voordeden,  voor  die  hunne 
verbrandde  huizen  wéér  opbouwden,  uitftel  van  de  beta- 
linge  hunner  fchulden  ,  renten  ,  enz.  ftont  ook  aan  de 
Stadt  toe,  ten  einde  de  huizen  in  de  ftadt  herbouwt  mog. 
ten  worden  op  ftadts  grondt  ,  lyfrenten  te  mogen  ver- 
koopen,op  een  lyf  den  penning  7.  ter  fomme  van  óco gul- 

dens, tot  20  fluivers  jaarlyks:  mits  dat  zy  deze  penningen 
nergens  anders  toe  beftcedden.  In  het  jaar  i5'7z.  toen, op 
het  overgaan  van  den  Bnel,  eenige  ZeeHVjfche  Steden  zich 
voor  Prins  IVillem  van  Or*»/^  verklaart  hadden,  en  echter 

ter  Goes  van  Spaan[chen  bezet  bleef ,  hebben ///erowy/ww;  i"  Ze- r  aarts  Bartel  Entes  deeze  Stadt  belegert;  maar  wierden 

'er  door  het  ontzet  uit  Antwerpen  afgedreven.  Kort  daar 
aan  evenwel  ( I5-77. )  quam  ze  aan  de  zyde  van  den  Staat: 
Grave  Maurits.,  Prins  iVHlem  van  Oranjes  zoon,  verfterktc 

ze  in  't  jaar  ifSf.  tegen  alle  vyandtlyk  gewelt.  Het  is 
wel  geene  groote,  maar  eene  fraaije  Stadt,  met  zes  poor- 

ten ,  veele  fchoone  gebouwen  ,  eene  Latynfche  School, 
Wees-  Oudemannen-  en  Vrouwen-huizen  voorzien.  De 
Kerk, van  eene  aanzienlyke  groote,  is  in  het  jaar  lóiS.af- 
gebrandt:  maar  zy  was  in  het  jaar  1Ó21.  al  geheel  weer, 
doch  veelgrootcr  en  heerlyker  dan  tevooren,opgebouwt, 
ten  korten  van  die  van  ter  Goes ,  die  by  de  22000  ponden 
Vlaams  beliepen:  nauwelyks  heeft  ganfch  Zeelandt  eene 
diergelyke  van  grootte  en  luchtigheit.  De  lucht  is  daar 
vry  zoeter  en  gezonder  dan  in  andere  Z^^wiy/f^i? Steden.  De 
Stadt  heeft  een  heel  vermaakelyk  gezicht ,  door  de  plantagiën 
rontom  de  Stadts  wallen  en  Cingels,  als  ook  der  Boom- 

gaarden daar  buiten, enz.  Vermits  een  goedt  deel  der  bur- 
geren zich  met  den  landtbouw  geneert,  is  deze  Stadt  wel 

de  gereedfte  en  williglle  in  het  opbrengen  van  de  laften. 
De  leeftocht  is  hier  overvloedig.  De  koornmaat  aldaar  is 
van  37j  zak  in  het  laft.  De  Stadt  is  met  zeer  groote  pri- 

vilegiën en  vryheden  begiftigt,  waar  onder  peene  de  min- 
fte  IS  het  verzetten  der  Magiftraat  ;  daar  m  alle  andere 
Steden  van  Zeelandt  te  boven  gaande,  haar,  door  Hertog 
Karei  van  Burgundiën  ,  den  8  Februarius  1467.  verleent ; 
zoo  dat  ze  daar  omtrent  noch  hooge  ,  noch  fubalterne 
Collegièn  te  kennen  heeft.  By  den  afgaanden  Burgemeef- 
ter,  twee  Stadts  Rentemecfters,  en  twee  Kiezers,  wor- 

den twintig  aanzienlyke  Burgers  voorgeftelt  :uit  hen  wor- 
den een  Burgemeefter ,  en  het  eene  jaar  vier  ,  het  ander 

jaar  vyf  Schepenen ,  van  denBailjuuw  met  de  aanblyvende 
Heeren,  verkoren,  om  de  plaatzen  der  geener,  die  van 
hunnen  dienft  ontflagen  zyn  ,  te  vervullen.  Over  deeze 
Magiftraats-beftelling  heeft  zich,  in  het  jaar  1691.  ecne 
groote  onruft  opgedaan.  De  Bailjuuw  keerde  zich  tot  Ko- 

ning IVilitam.,  als  Stadthouder ,en  bragt  het  zoo  verre,  dat 
zync  Majcfteit  ktygsvolk ,  in  Auguftus  1Ó92,.  voor  dc  Stadt 

GOE  GOG  GOL  ^(^j- 
zendt,  om  dat  de  Gemeente  haar  voorrecht  ftip,  wegens 
eenen  dag  of  twee  vroeger  of  laater  aanftcllingc  der  bo- 
yengedachte  Magidraaten ,  in  kracht  wilde  houden.  Het 
krygsvolk  binnen  geraakt, wierden  eenige  Magillraats-pcr- 
foonen  van  de  oudeRegeeringe  afgezet, en  andere  in  hun- 

ne plaatzen  geflelt, welke  niewe Regenten gemagtigt  wier- 
den om  Rechters  over  de  Oude  te  zyn ,  daar  naar  verdien- 
de tegen  gehandelt  wierd  ;  behelzende  het  vonnis  ,  dat 

Adolph  Wejlervjyk  ZOU  onthalft,en  Mattheus  Eversdyk.,Johan  ̂ ^f'^^^f 
Wejlerwyk.,  cn  eenen  Johan  van  der  H'ülc  het  zwaerdt  over 
't  hoofdt  gel]agen,en 3^<?»Ffr,^<j?  (treng  gcgeefTelt  zou  wor-  ̂ """i' 
den,  met  verbeurtmaicinge  hunner  goederen,  en  banniffe-^^J"" ment;  maar  dat  wierd  van  zyne  IVfajefteit  niet  goedt  ge- 

keurt;  zoo  dat  de  twee  eerften  alleen  'm''s  Hertogenhofch  ,1^  ̂ig,.' gevangen  wierden  gezet,  en  in  de  korten  en  mifen  van  de  ̂ agi- 
jurtitie  verwezen;  en  de  drie  andere  hun  misdryf  met  een  (haat^ 
banniflcment  morten  boeten,  en  verftcekcn  zyn  van  allee«i, 
ampten  voor  altydt,  enz.  Maar  na  de  doodt  van  Koning 
IVilliam  kreeg  de  zaak  eene  andere  gedaante, en  de  verdre- 

vene, afgezette,  en  gevonnifte  Heeren  wierden,  zoo  vee- 
le als 'er  noch  leefden,  in  't  jaar  1702.  herftelt. 
GOES  is  d' eenige  Stadt  van  Zitid-Bevclandt.,  naart  aan  -^^''H de  Kreek   die   de  twee   Bevelanden   van   een   fchcidt , 

zynde  nu  ter  tydt  onder  de  Zeeuwfche  Steden  de  vyfde  in  ̂ 'y^ order.    Zy  wordt  in  het  gemeen  TER  GOES  genaamt, 
dat  is,  by  of  tot  de  GOES;  waar  van  daan  deze  benaa- 
ming  gehaalt  zy  ,  is L  v-'  i_      j    waai   van  uaaii    uc£<«^    uw  i  laa-         _  ̂  niet  zeer  klaar.    GOES  beteekent 
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wel  het  wyfjen  van  een  Gans,  die  ook  in  het  wapen  ver- 
beeldt wordt:  doch  dat  dit  bewys  weinig  kracht  heeft,  zal 

op  het  woordt  Flljfingen  aangewezen  worden.  Echter 
fchynt  dit  de  waarheit  niet  heel  mis  te  zyn;  dewyl  men 
omtrent  het  vaarwater,  dat  naar  de  Stadt  toeloopt,  en 
in  het  zelve,  op  zekere  tyden  van  het  jaar,  een  zeer  groo- 

te menigte  wilde  Ganzen  heeft,  niet  van  het  grootfte  flag: 
waar  van  dat  water  den  naam  van  GOES,  en  de  Stadt 
zelve  hier  van  dien  van  TER  GOES  heeft  konnen  kry- 
gcn.  By  aldien  hier  een  heirweg  {via  railitaris)  langs  ge- 
loopen  hadt,  zou  het  zeer waarfchynlyk  zyn, dat  de  plaats 
den  naam  behouden  had  van  een  gefchildcrdeCa»;  aan  een 
herberg  opgehangen ;  waar  van  men  ontallykc  voorbeel- 

den vindt  in  de  Reisbefchryvingen.  Melis  Stuke  verhaalt  Injtufn, 
dat  tnen  in  het  jaar  1300.  daar  begonnen  heeft  een  Slot  te  //. 
bouwen,  zingende  aldus: 

(Cer  <0OE^  ijuajj  ceu  öcgfn       dat  is,  van  een  Slot, 
©an  eeneii  $^1150.  of  Karteel. 

of'er  ouder  gewag  van  gevonden  wordt ,  hebbe  ik  niet konnen  verneemen.  Pontan, 
GOEYLAND;  zie  op  GOYLANDT.  GcUer/. 
GOGAVA,  of  GOGAVINUS,  (  ANTONIUS  )  i^/tAW. 

is  een  vermaardt  Medecinse  Dodor  en  groot  Mathemati-  i  de(l, 
cus  in  Italien  geweeft  :  hy  heeft  verfcheide  Griekfche  Au-  ̂ '^"t 
theuren  in  deï.atynfche  taaie overgebragt ;  en  was  bydeGe-  ̂ <^derL 
leerden  in  groot  aanzien.   Wy  maaken  gewag  van  hem,  ̂''A''^'- 
om  dat  hy  zyne  wiege  in  de  Stadt  Graaf  hztït  gehadt.  /'«^-^-M- GOLBERDINGEN,  GELBERDINGEN,  een  Dorp  Poman, 
onder  het  Graaffchap^a/ewz/J'/jrg;.  Pontanus  zegt  dat  het  een  i  deel, 
van  de  vier  dorpen  van  het  Graaffchap  Kttlemburg  is,  en  M  5o« 
dat  Graaffchap  een  eigen  Leen  van  Gelderlands ;  zie  op  w#«fc 
KULEMBURG.   Fan  der  HoHve  zegt,  dat  Ever  dingen  en  '  »'^'» 
Golb  er  dingen,  fchynen  dorpen  van  Hollandt  te  zyn.  f"'- 
GOLDA  is  een  Vaart,  met  een  gedeelte  van  eenen  Alting 

natuurlyken  rtroom,  dwars  leggende  tullchen  A^wRhyn  en 
den  Hotlandtfche  Yfcl.  A  ndre  as  .,B\i^cho'(>  van  C/itr^ir,^^,  heeft  in 
den  jaare  11 39.  aan  de  Kerke  van  S.  Salvator  {Aiih  .,ét%X2.-  ̂ "fi"- 

ligmakers)gefchonken  alle  de  Tienden  van  de  niewbebouw-  ^"'^''^j' 
de  landen  daar  aan  leggende;  te  gelyk  met  de  wereldtlyke  ''j''} gerechtigheit ;  zoo  noemen  de  Aanhangers  van  de  Geefte-  j/^^^^ 

lyke  magt  het  rechtsgebiedt  over  goederen  en  lichaaraen,  ' 
gertelt  tegen  de  heerfchappye  over  de  zielen  en  confcien- 
ticn,  die  zy, vervloekte  Stervelingen ,  met  de  groorfte  on- 
eerbiedigheit  voor  Godt,  zich  aanmatigen.  Grauf  Flons  de 
F.  heeft  deze  Vaart,  in  zynen  Giftbrief  van  het  jaar  1281. 

al  de  oSjCUÖC  genoemt.    Daar  is 'er  ook  een  tuflchea  de 
Zeeuwfche  Stroomen,  die  Keizer  Otto  de  II.  in  den  jaare 

974.  de  rivier  GOLDA  heeft  geheeten,  waar  aan  een 
van  die  Eilanden  legt  die  men  ̂ teWtll  noemt ,  genoeg- 

zaam  zynde  om  tnegentig  fchaapen  te  weiden.   Dit  heett  Jyoan, Melis  Stoke  ook  geweeten  ,  zingende  aldus : 
<öp  <©oube  ijofïjtcn  al  ben  nadjt  / 
Cnbc  in  IKibbdbiirg  Dtn  bec  «ï^jacljt. 

GOLTHORN,  GOLTHOORN,  een  Dorp  in  Fries-  GMtm. 

landt  ̂ eweei\ ,  en  een  der  drie-en-dertig  Dorpen,  enz.  die  ̂ jderl. 
de  Dullaart,  opgertokt  heeft.  Af' 

GOLTZIUS,  (HUBERTUS)  een  Man  die  uit  de 5>3' 
oudeMuntpenningen  zeer  veel  licht, ter  ophelderinge  van 
de  Rorneinfche  Hiftoriën,  heeft  weeten  te  trekken:  daar  in 
met  grooten  lof  alle  anderen,  die  om  prysmede  opdc  zelf-  po„ta„^ 
dc  loopbaane  geloopen  hadden  ,  voorby  dappende.    Hy  celderf, 
was  zeer  gemeenzaam  met ,  cn  aangenaam  by  de  twee  gtfihiei. 
Heeren  edele  en  wclgegoedde  Broeders,  Marius  en  Gmdo  i  dul, 
Laaria  :  door  wier  toedoen  hy  Italicti ,  Frankryk  ,  t\\  fal.(^ 
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\S6  GOM  GON 
Dmitfiblardt  doorïocht,  en  doorwandelt  heeft,  om 
^vcgen  dc  Oudthcdcn  op  te  fpooren;  eindelyk,  weer  in 
Nfderlandt  gckeert,  heeft  hy  ,  op  kollen  der  gemelde  Hee- 
ren  Broederen,  de  werken  daar  men  zich  over  verwonde- 

ren inoet  laaten  uitgaan,  l-^enloo  ts  zync  geboorteplaats 
ceweall:  maar  vermits  zyn  Vader, ^«/^rr  Go/;i»«;,  van  de 

Stadt //«r/t^«r^  geboortig  was,  noemde  hy  'zich  Herbipo- 
lita  l^enlotticcnns ,  een  U^nrtzMnrger  vaM  yenloo. 

G OMARUS,  (FRANCISCUS)  een  vermaart  en 
celcert  Godtkundige:  2yne  geboorteplaats  was  Brugge  in 
Vlaanderen  ,  daar  hy  den  30  Januarius  is(>^-  ter  wereldt 

quam.  Hy  heeft  zich  tot  zyn  vyftiende  jaar  in  dc  fchoo- 
len  van  die  Stadt  opgehouden : maar  vermits  lyne  Ouders, 
om  dc  vervolginge  wegens  den  Godtsdienft,zich  naar  den 

Keurvorllelyken  Valtz  begaven , zonden  zy  hem  naar^'ir<j(j/i- 
hurg yom  zyne  leeroert'eningen  te  vervolgen ,gelyk  hy  dee- 
de,  onder  den  toen  vermaarden  "Joh.  Sturmtus.  Vandaar 
begaf  hy  zich  in  't  jaar  ijSo.  naar  Niewjladt .,in  den  Pakz, 
zich  geduurig  zeer  vlytig  in  de  wetenfchappen  en  taal- 

kunde oefenende  :  daar  had  hy  tot  zyne  Meerters  Fra»c. 
y»»iKs,  in  de  Hebreeuwfche ^  Sim.Stonius ,\n  de  Griekfche  taa- 

ie, en  in  de  Latynfche,  enz.  Lambertns  Piiboptriis,  Fortuna- 
tus  Crel/iHs,  en  'johaMnes  Lugnitius.  Vervolgens  ging  hy  al 
met  groote  neerlligheit  voort  in  de  Godtgeleerdheit,  on- 

der Zacharias  Urfinus Hier ony mus  Zanchius als  ook  Da- 
niël Tejfanus.  Nadat  hy  nu  onder  zulke  geleerde  Mannen 

en  voorgangers  groote  vorderingen  gedaan  hadde,  zoo  in 
de  taaien,  vrye  konflen  ,  als  Godtkunde  ,  trok  hy  naar 
En^elandt ,  en  hoorde  te  Oxfurt,  Jobannes  Reynaldus.,  en  te 
Ca»jbrit!,Guil.  IVhitakerus.  In  het  jaar  1584.  wierd  hy  Bac- 

calaureus en  Magijïer  Artium.  In  het  volgende  jaar  begaf  hy 
zich  te  rugge  naar  Hcidclberg,  en  oeticnde  zich  daar  noch 
twee  jaaren  in  de  Theologie,  onder  Joh.  Jac.  GryMa:us, 

Daniël  ToJI'anHs Georg  Sohnins .,  en  Franc.  Jtinius.  Daar  na 
wierd  hy  totPredikant  ócr  Ne  Jerdnitfche  Gemeente  te  Frank- 
furt  aan  den  Maia  beroepen,  daar  hy  zeven  jaaren  dien 
dienft  waarnam.  In  het  jaar  1594  wierd  hy  tot  ProfelFor 
in  de  Godtgeleerdheit  te  Leiden  aangezocht  :  liet  daar  op 
zich  te  Ileidelberg  Theol.  Doftor  maaken,  en  deedt  zy- 

ne inaugurale  dilputatie  onder  het  reétoraat  van  D.  Petr. 
Calaminus.,  de  Sacra  Cocna.  Te  Leiden  gekomen,  verrichte 
hy  zyne  Godtkundige  Profeffie  vlytig ,  en  hield  zich  meelt  be- 

zig met  het  verlclaaren  van  het  Niewe  Teftament.  Nadat  zyn 
Amptgenoot  Fr.  Junius.,  den  23  Oétober  1602.  aan  de  peft 
overleden, en  in  het  volgende  }a.^r  Jac.  Arminius  indeszelfs 
plaatze  tot  Profcflbr  in  de  Theologie  beroepen  was ,  tegen  de 
waarfchouwingen  van  wylen  D.  Fr.  Junius,  ontüont  al  kort 
daar  na  groote  t wilt  tuiïchen  Gomarusen  Arminius ,  wegens  de 
verfchillen  over  de  Leere  der  PrxdeQinatie,  of  Verkiezin- 
ge  en  Verwerpinge,  enz.  vermits  Arminius  daar  omtrent 
niewe, of  verwezene  gevoelens  te  voorfchyn  bragt;zie  op 
ARMINIUS.  (jACOBUS)en  KOORNHART. 
(DIRK  VO  L  K  E  R  T  S  Z  )  Met  de  doodt  van  Armintus 
hield  de  onruft  over  de  voorzeidc  Leere  niet  op.  Veele 
der  Holtandtfihe  Ridderfchap,  Edelen,  en  Magiftraatcn  der 
Steden ,  makende  de  Staten  dezes  Landts ,  ook  de  Verzorgers 

der  Akademie  flyfden  haar, en  beriepen  'mArminius  plaatze 
D.  Conradus  l^orjiius,  niet  alleen  ftaande  in  Arminius  ge- 

voelen van  dc  vyf  artykelen ,  maar  boven  dien  verdacht, 
zoo  niet  ten  vollen  overtuigt,  uit  zyne  leifen,  gedaan  te 
Sieinfurt,  van  Socinianery.  D.  Franc.  Gomarus ,  dit  alles  ter 
harte  neemende,  en  cenen  niewen  twift  met ï^orjlius  te  ge- 
moet  ziende,  ook  dat  het  aangematigt  Gezagh  het  recht  zou 
overweegen,  lei  zyn  Hoogleeraarampt  te  Leiden  neer,  en 
vertrok  naar  Middelbttrg  in  Zeelandt,  in  't  jaar  1612.  Van 
daar  wierd  hy  totTheologixProfeffor  teSaumur  beroepen, 
door  aanpryzinge  van  den  Heere  Pb.  de  Momay,  Heer  van 
Plejfts,  en  Gouverneur  aldaar.  Van  daar  weer  naar  Groningen, 

in  de  zelfde  faculteit,  en  in  de  Hebreeuwfcbe  t&ale  ,'mhet  janr 1618.  daar  hy  in  het  jaar  1641.  den  21  Januarius  overle- 
den is.  Hy  nam  zyn  beroep  zoo  zorgvuldig  waar,  datmen 

hem  in  den  tydt  van  22  jaaren,  die  hy  te  Gro«/»^e»  heeft  ge- 
fleten ,  niet  meer  dan  twee  reizen  uit  het  Auditorium  ge- 
mift  heeft,  daar  hy  zyne  gewoone  lelTen  deede:  eens  toen 

hy  in  't  jaar  lóiS.  afgevaerdigt  wierd  naar  het  Synode  Na- tionaal te  Dordrecht;  de  tweede  reis,  toen  hy  te  Leiden 
geroepen  was,  tot  het  overzien  van  de  niewe  Overzettin- 
ge  des  Bybels.  De  werken  van  hem  gefchreven  zyn  ge- 

drukt in  folio  ,  en  herdrukt.  Hy  had  een  fcherpzinnig 
verftant, groote  memorie, en  kenniffe  van  deOoJierJche  taa- 

ien, enz.  daar  by  noch  had  hy  eene  vafte  gczontheit  tot 
zynen  hoogen  ouderdom  (  van  78 jaaren)  en  zyne  doodt  toe ; 
zekerlyk  eene  groote  gave  voor  eenen  Geleerden  in  zulk 
een  hoog  uiteinde  des  levens. 
GONDOBALD  Billchop,  enz.  zie  GODEBALD. 
GONDOBALD  ,  de  achtftc  Koning  der  Friezen,  zoon 

van  Adgillus  den  IL  hy  quam  na  zyn  Vaders  doodt,  om- 
trent het  jaar  739.  aan  het  Ryk.  Onder  zyne  regeeringe, 

heeft  ,  na  het  overlyden  van  BifTchop  IVilHbrordus ,  het 
Bisdom  van  i/jfref^/  zeer  toegenomen ,  door  de  milde  giften 
daar  aan  gefchonken-.  Gondobald  is  omtrent  het  jaar  75-0  vreed- 

zaam geltorvcn.  Alhoewel  iommige  fchryven,  dat  hy  met 

GON  GOO  GOR 

8000.  Ff/Vjf» ,  ter  hulpe  \zn  Karei  den  Crooten  ,o'pgetrdkV«n  ̂  
en  in  een  gevecht  tegen  de Saracenen ,i\ddez\yV.  vechtende, 
gefneuvelt  zou  zyn.  Maar  wy  zien  niet  hoe  de  Cbronologi- 

Jche  Tydtrekeninge  t'  huis  te  brengen  is  ,  onaangezi'en Joh.  Turpin,  AartsbiflTchop  van  Rheims,  fpreekt  van  eenen  Job. 
Galidbod  (dus  noemt  hy  hem)  Koning  det Friezen,  in  Span-  Trith. 
jen,  omtrent  Bellenum  ,  in  den  H.  oorlog  van  Karei  den  19. 
Grooten  tegen  de  Saracenen  gefneuvelt  ;  en  Ichoon  ook  Sa-  ̂ ^ftHt.  1 
vellicus  in  zyne  hillorie  verhaalt  ,  dat  onder  veele  andere 
PrinfFen  en  Heeren,  die Carohis Magnus in  den  vreeüelyken  ' 

Oorlog  tegen  de  Africaanfcbe  Mauritanicrs  vergezelfchap--'^^*" ten ,  ook  een  Koning  der  Friezen  was  Gondobald  geheeten. 
Het  kan  vecUigt  de  zoon  van  dezen  Gondobald  ,  ook  Gon- 

dobald genaamt ,  geweell  zyn.    W^at  Joh.  Turpin  aangaat, zyneHiltori  loopt  over  van  verdichtzelen.  Koning  GoWeWi 
liet  twee  zoonen  na,  den  gemeXden  Gondebald  den  IL  en 
Jobannes  ,  beide  noch  onmondig  ;  weshalven  des  ouden 
Gondobalds  broeder  ,  Rotbad  den  IL  uit  Denemarken  wierd 
geroepen  ,  om  de  Friefche  Kroon  te  ontfangen;  dan  noch 
eene  dochter  Tekla,  Gemalinne  geworden  van  een  Friefch 
Edelman,  Hajo  a  Cango,  of  Camminga  ,  genaamt,  enz. 
Van  dezen  Gondebald  den  I.  heeftmen  cenen  gouden  munt- 

penning  gevonden  ,  in  't  Slot  of  't  Huis  ten  Adelen,  in 
Sexbierum,  met  dit  opfchrift  aan  d'eene  zyde;  GüNDO-  idem  * 
BALDUS  I.  ADGILLI  FILIUS;  op  d' andere, 
MONETA  AUREA  CIVITATIS  DOCUMENSIS, 
ANNO  DOM.  739,  Vermits  men  hem  eene  regeeringe 
van  12  jaaren  toelchryft ,  en  zyne  doodt  op 't  jaar  75-0 
wordt  gerekent,  moet  deze  munt  üraks  na  den  aanvangk 
zyner  regeeringe  gellagen  zyn  geweeft. 
GOOR,  GHOERen  GOER,  een  open  Steedtie  of  2,,^^ 

Vlek  ,  in  't  Zuiderdcel  van  Over-TJJel  in  het  Landtfchap  Digiion. 
Twent:  legt  op  eene  Beek,  die  te  Diepenheir/i  in  de  Reccle  pag.i^i. 
fchiet;  of, volgens  Gmcciardyn ,  legt  op  de  rivier  de  Vidre Petit. 
een  myl  van  Diepenheim,    Gedurende  den  oorlog  met  p  i^<). 
Spanjen  ,  had  deze  plaats  eene  zeer  fterke  Schans,  welke  Guicc. 
dikwyls  over  en  wéér  overging,  naar  dat  deeze  ,  of  d'an-  /-'S*. dere  party  Meeftcr  in  het  veldt  was. 
GORGUM,  eene  Stadt  ia  Hollandt;  zie  GORIN- CHEM. 

GORE,  gemeenlyk  GOOR,  weleer  het  voornaam-  jlmi fte  Steedtje  van  Twent,  aan  de  rivier  de  Reccle;  zynde  de  Not. 
verblyfplaats  van  de  oude  Graven,  waar  na  het  geheele  Germ. 
Droftampt  van  Twente  den  naam  gehadt  heeft  van  het  Graaf-  infer. 
fchap  G  O  R  A.    Het  is  nu  ter  tydt  een  gering  Steedt-  Pm.u. 
je,  gelyk  byna  alle  de  andere  :  het  legt  van  den  naaften  M  73- 
oever  van  de  Sala,  of  Tjjel,  drie  en  een  halve  gemeene 
Duitfche  mylen.    De  Graven  van  GOOR  zyn  als  Ba- 

nierdragers van  het  Stift,  waar  van  de  lyft  der  Leenman- 
nen in  het  perkamenteboek  van  Utrecht  is  overgebleven, 

tot  aan  het  jaar  1248.  wanneer  Keizer  IFUlem  aan  den  Bif- 
fchop  van  Utrecht  de  goederen  der  Muitelingen  weder 
overgegeeven  heeft. 
GOREN.  (DE)  Fan  der  Houve  ftclt  het  onder  de  Honve. 

Dorpen  van  Noordt-Hollaxdt ,  en  onder  het  Schout- Ampt van  Hoorn. 

G  O  R  I CHE  M  wordt  nu  ter  tydt  gereekent  onder  de  jilitn 
kleine  Steden  van  Hollandt,  leggende  ter  plaatze  daar  de  Not. 
Linge  zichontlaft  in  delVaal,  na  dat  zy  nu  al  met  de  Maas  Germ. 
vereenigt  is.     By  verkortinge  word  het  nu  gemeenlyk  i»fi<^- 
GORKUM  genaamt.  't  Is  een  gemeen  gevoelen,  dat 
het  dezen  naam  gekregen  heeft  van  deeerfte  bewoonderen,  73* 
die,  door  honger  en  kommer  uitgeteert,  in  de  landtstaale 
Gorren  genaamt  wierden.    Na  dat  het  Graaffchap  Teijier- 
bandt,  waar  van  het  een  klein  gedeelte  uitmaakte,  van  een 
gefcheurt  was,  is  al  het  geen  onder  dit  rechtsgebiedt  be- 

hoorde aan  die  van  Arckel  gekomen;  van  wien  Jan  Ijadk  Hi/tor. 
Pontanus,  een  zeer  geloofwaardig  Schryver,  verhaalt,  dat  Gelr. 
zyuit  dezen  hoofde  omtrent  het  jaar  1290.  Leenmannen  van 
de  Graven  van  Hollandt  geworden  zyn.  Het  geen  van  den 
oorfprong  en  het  begin  van  deze  Stadt  wordt  verhaalt,  is zeer  los  en  onzeker. 

GORINCHEM,  GORNICHEM,  GORINGHOM,  DeRaej 
GORICHEM,  maar  gemeenlyk  GORKUM, eene  fraai-  Dicl. 
je  en  fterke  Stadt  in  Nederlandt ,  in  het  Zaidwefter  deel  Ceo^r. 
ten  Ooften  van  Hollandt,  aan  de  Rivier  de  Maas  ,  daar  'er  /"-^B'- 
dc  Linge  in  valt,by  of  aan  Gelderlandt.\ietviOïdv&n\ee\en  ^o^^'"* getuigt  dat  Gorkum  van  Johan,  den  VUl  Heere  van  Arckel, 

gebouwt  zoude  zyn,  omtrent  het  jaar  1230.  andere  12S8.  ̂ " 
en  wel  van  den  IX.  Heere  van  Arkcl.    Vojfiusxe^^t  „Hoe  j";^''' „  Arckel  aan  Gorkum  gekomen  is  wcete  ik  niet ,  indien  hy  Qfjrcn. 

„  'tniet  ten  huwelyk  gekregen  heeft  ,  toen  hy  de  dochter  q.Hoi'i. van  den  Heer  van  Benthem  tro\iwde ,  die  deze  plaats  toe- 
Krf. 

quam.    Het  zy  daar  mede  zoo  't  wil,  dit  is  zeker,  dat  ̂ 08. 
hy  (Arckel)  in 't  jaar  1260.  aan  Grave  Floris ,  wegens 

„  Gorkum  ,  den  eedt  van  getrouwheit  gedaan  heeft.  On- 
dertuilchen  getuigen  alle  de  voornaamfte  ,  zoo  oude  als 
niewe,  Schryvers,  dat  Jan  de  IIL  omtrent  het  jaar  1230. 
Gorkum  heeft  beginnen  te  ftichten.  Des  naams  ogrfprongk 
&c,  word  meelt  aldus  geftelt  :  Omtrent  het  jaar  1230.  of 

1236.  ftont  by  het  Dorp  i^rf/v/ecn  fterkSlot,op  eene  plaat- 
is  iVolfart  genaamt.   Daar  omtrent  hadden  eenige  Vif- fchcTS 

Vojji 

'Janrk 
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G  OR 

fchersïich  neergezet,  wegens  de  bequaame  gclegentheit, 
alioo  deMerwê  daar  begint  te  ebben  en  te  vloeijen,cn  dat 
ook  de  beide  rivieren  ,  Maas  en  ̂ aal ,  daar  inlchicten. 

Deze  VilFchers  waren  arme,  gorige,  en  elendige  men- 
Boxhorn  fchen  ,  en  daarom  gorrekens  geheeten  :  daar  van  ïou  de 

Toon.     ftadt  den"  naam  van  Gorkum.,  enz.  gekregen  ,  en  ook  be- 

/..ly'i,   houden  hebben,  nadat  zy  al  gebouvvt,  en,  van  een  arm Ö.H.Kr.  V\Üzhc\%  dorp,  of  buurte  ,  eene  Stadt  geworden  was. 

fol.  308.  M.  van  der  Houve  ftelt  eene  andere  naamreden  van  Gor- 
Fetit     kim  ;  dat  deeze  fkdt  zoo  zou  genaamt  zyn  naar  eenen 
Nederl.   Goris  va»  Arckel a]s  Gor-he:m ,  het  heim ,  Oi  huis  vn\  Goris , 
Republ.  gn7_  ]-jy  verwerpt  echter  het  voorgaande  niet ;  doch  wy 
pa^.\i6.  vinden  op  de  lyft  van  de  Heeren  van  Jnkei  geenen  Geris. 
Houve   jjggj.  j^^  ]jgt  (Je  Viffchers  huisjens  en  hutten  afbreeken, 
Bandv.      andere  by  zyn  Kafteel ,  ftadtswyze,  oprechten.    Met  de 
i<ronyk  ̂ ^^^^^  van  .de  afgebroke  Kerke  van  IVulfare.,  bouwde  hy 

de  Parochikerk  in  de  Stadt  Gorinchem.    Johannes  Lcidenfis 
zegt ,  dat  hy  het  Slot  in  eene  Parochikerk  veranderde. 
Het  een  ftrydt  niet  tegen  het  ander:  want  tot  het  veran- 

deren van  een  Kalteel  in  eene  Kerk ,  heeft  hy  buiten  twy- 
fel  niet  veele  fteenen  meer  van  nooden  gehadt.  Zyiie  nie- 
we  Stadt  bemuurde  hy,  en  aan  deOoftzyde  bouwde  hy  het 
llerkfte  Slot  in  de  geheele  Heerlykheit  van  Arckel.,  tot  een 
verblyf,ofhofhoudinge,  voor  hem  en  zyne  nakomelingen. 

Ü.H.Kr.  In  het  jaar  1403.  heeft  Albertvan  Beijeren ,  Grave  van  Hollandt., 
/W.  414.  de  Stadt  met  een  zeer  groote  krygsmagt  belegert,  waar  toe 
Vtf[Ms    die  van  Utrecht  hem  ook  merkelyken  byftant  deeden :  de 
^aarh.  belegerden  verweerden  zich  dapper,  en  deeden  den  beleg- 
M'J3'' geren  groote  fchade.    Na  twaalf  weeken  wierd'er,  door 

bemiddelinge  van  den  Eled  ,  of  verkooren  BilTchop  van 
Luik  {zoon       Alhrecht)  een  verdrag  gemaakt.  Albrecht 
70U  met  zynen  zoon,  den  Grave  van  üojlervant.,  binnen 
Gorkurn  komen,  daar  de  Heer  van  Arckel  een  voetval  voor 
hem  doen  ,  en  om  pardon  bidden  zou :  zulks  gefchiedt 
iynde,  trok  de  Hertog  weg.   De  oorzaak  van  dit  werk, 
enz.  zie  op  ARCKEL,  (  J  AN  DE  XIH  HEER  VAN) 
en  aldaar  ook  ,  hoe  hy  vyf  jaaren  daar  na,  als  IVitlem 
Grave  geworden  was ,  den  vrede  brak  ;  hoe  de  Gorkummers 
ïich  zyne  gehoorzaamheit  onttrokken;  hoe  hy,  daar  door 
in  eene  engte  geraakt,  het  landt  van  Arckel  aan  den  Her- 

tog van  Gelder  overgaf,  onder  welke  voorwaarde,  en 
wat 'er  op  volgde;  hoe  de  Gorkummers  aan  Ge/c/cr  mollen 
ïweeren  ;  den  twaalfjarigen  oorlog  daar  over  tulFchen 
Hollandt  en  Gelderlandt  ontdaan  ;  en  eindelyk  de  gevolgde 

vrede,  enz.    Gi-xve  li'^illern.,  Heer  van  het  geheele  Landt 
van  geworden ,  üct  het  heerlyk  Slot  te  Gorkum  ten 
gronde  toe  afbreeken,  en  een  ander  op  den  kant  d^eiMcr- 

Goudh. 
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fas^ii.vje  bouwen, dat  in  het  jaar  ifSS. desgelyks  vernielt  wierd  ; 
ïie  op  ARCKEL.  (BURGT  VAN)  Dit  Kafteel  heeft 
ter  plaatzedaar  men  nu  het  Tolhuis  ziet  geftaan :  het  droeg , 
om  zyne  uitmuntendheit  ,den  naam  van  de  Ae/xer/)',('e£ar^/. 
Het  afbreeken  door  Grave  IVillcrn  gefchiedde  uit  enkele 
nydt,  en  omdat  het  zoo  een  geroemt  werk  was,  of  wel 

^Hi  \-iz.  "'^  eenen  vinnigen  haat  op  de  Arckels.,  en  om  hen  dies  te 
o,/ij^>' meer  te  hoonen.    De  belegeringe,  enz.  door  Margareta., 
fol  4i8  weduwe  van  Grave U'^illem.,  enz.  nevens  meer  zaaken  deze 
Pman  Stadt  betrcfiende;  zie  op  ARCKEL,  (JAN  DEN  XIII.) 
Celderf  ARCKEL,  (BURGT  VAN)  JACOBA,  enz.  In  het 
gefchied.  jaar  1388.  in  den  nacht  van  de  H.  Kruisverheffinge,  ont- 
2  deel,   Üont'er  een  ongelukkige  brandt  binnen  Gor/^a«2,  waar  door 
ƒ»/.  119.  byna  de  geheele  Stadt  in  kooien  raakte.    In  Junius  if^i. 
O.H.Kr.       de  zoo  genaamde  Geuze»  met  ló  fcheepcn  voor  deze 
f01.4,06.  Stadt  gekomen,  die  zy  uit  den  naam  van  den  Prins  van 

Oranje»  opeifchten  :  de  Burgemeellers  verzochten  daar  op 
het  advys  van  Gafpar  Turk,  Droffaart  en  Kapitein  van  het 
Kafteel;  die  hen  tot  antwoordt  ^af.  Liever  te  willen  flerven 
dan  zy»e  Sterkte  te  verlaatc»:  bragt  ook  alle  zyne  goederen 
en  oorlogs-voorraadt  daar  binnen :  daar  op  begon  de  Bur- 
gery  te  roepen  dat  zy  verraaden  waren;  vonden  goedtzich 
met  de  zoo  genaamde  Geuze»  te  verrterken,en  traden  met 

'Meteren  hen  in  verdrag.    Daar  tegen  fchoten  die  van  het  Kafteel, Nederl.  doch  met  weinige  fchade,  in  de  Stadt.    De  Geuze»  be- 
fchanften  zich  daar  tegen,  en  veroverden  eene  Poort, 
waar  op  volgde  dat  Kapitein  Turk  zich  overgaf.    Zy  leef- 

den aldaar  zeer  qualyk  met  de  Geeftelykheit  (,wantL?/>»ey, 
Grave  van  der  Mark,  was  een  zeer  woelt  menfch)  tegens 
het  uitdrukkelyk  bevel  van  Prins  M^illem,  welk  misdryf  de 

hiftor. 
fit.  43 
Hooft 
Kederl. 
Hiflor. 

*SS'  Roomfch-Catholyken ,  in  een  boek  van  de  Gorkumrner  Marte- 
laare»,  leelyk  met  alle  zwarte  verven  afmaaien,  en  op  't 
haatelykfte  ten  toon  ftellen,  waar  in  ook  de  fchuldt  den 

Gereformeerde»  in  't  gemeen  word  toegedicht ,  hoewel  al- 
leen den  gedachten  Z,^?»(rj',  en  zyne  ongetuchtigde  krygs- 

benden  toe  te  fchryven.  Doch  wie  kon  anders  verwach- 
ten van  eenen  Lcuve»fchc»  Leeraar,  G.Efiius,  die  zelf  den 

Prinfenmoorder,Z3<ï/ir/;;<;;<?/-  Gerards,a\s  eenen  martelaar  en 
gelukzaligen  Heilig  ,  in  den  Hemel  heeft  geplaatft?  Juift 
hondert  jaaren  daar  na  (1672,)  na  dat  de  Franfchen,  door 
eenen  plotzclyken  en  magtigen  inval  in  den  Staat,  alreeds 
eenige  Provintiën  verovert  hadden,  quamMr.  de  la  Motte, 
wegens  Koning  Louts  de»  XIV.  de  Stadt  opeifchen  ;  maar 

Vdken.  hy  kreeg  zulk  een  kloekmoedig  antwoordt,  dat  hy'er  niet 
^4^.540.  voor  durfde  komen.  Den  18  Auguftns  in  't  jaar  1Ó72.  trok 

GOR  GOS  ^(^7 
etngQeè.en\ïOO^Fra»fche»n\tUtrecht,  op  eenen  aanflag  tegen  14^^ 
Gorkum:  Maar  de  Veldtmarfchalk  l^irts,  die  het  hooftge-  Valken. 
biedt  te  Gorkum ,  Schoonhoven ,  en  Louvefletn  hadde ,  zondt  hem  uervcart 
eenige  Staatfche  troupen  te  gemoet,dic  zich  op  eene  bequaa-  Furopa 
me  plaats  pofteerden,  en  den  aankomenden  vyandt  zoodanig  fag.^ii. 
verwelkomden,  dat  hy  met  verlies  van  eenige  der  zynen 
te  rugge  week;  latende  het  veldt  aan  die  van  Gorkum,  die 
'er  eenen  goeden  buit  kregen.    Op  eenen  anderen  tydt 
zochten  zy  ,  door  valfche  patenten,  het  Guarnizocn  uit 
Gorkum  te  trekken ;  maar ontdekte  het  bedrog.  Hoe- 

danig Gorkum  midden  in  het  landt  legt ,  en  hoe  dicht  Hollandt 
met  Sleden  bebouwt  is,  blykt  daar  uit,  datmcn  van  eenen 
tooren  te  Gorkum,  by  klaar  weder, twee-en-twintig  Steden 
zien  en  tellen  kan,  behalven  dc  menigte  Vlekken  en  Dor- 

pen.   De  Linge  droomt  midden  door  de  Stadt,  die,  in  de  Petït 
Mervje  vaWenae,  en  zich  mengende  met  Maas  en  Waal,  Nederl. 
alle  voorby  Dort,  Rotterdam,  Delfshaven,  Schiedam,  Flaer-  Republ. 
dingen,  en  den  Briel  loopende ,  t'zamen  in  den  Oceaan  ftor-  fag.izö. ten.    De  Inwoonders  beftaan  uit  Kooplieden,  Schippers, 
Stuurlieden,  Lootzen  ,  enz.    De  Burgery  dryft  eenen 
tamelyken  handel  met  eet-  en  andere  waarcn  op  Braba»dt 
en  elders  heenen.    Gorkum  heeft  veelc  brave  mannen  uit- 
gelcvcrt,  namelyk  Guiljelmus  EJlius,  Thomas  Erpenius,  Jo- 
hanncs  Jiarius ,  of  van  der  Haar,  anders  Heer  Jan  met  de 
boeken;  ïie  op  ESTIUS,  (GUILJELMUS)  ERPE- 

NIUS, (THOMAS)  HAER.(JOHANNES  VAN 
DER)  Onder  hetDroftfchap  van  Arckel, en  de  Stadt  Gor- 

kum, hooren  de  Dorpen  Laag-  en  Hoog-Bloklandt ,  Schellui- 
nen.  Hornaar,  Niewlandt,  Spyk,  Kedichem, Ooflerwyk,  Mid- 

delkoop,  Leerbroek.    M.  van  der  Houve  doet 'er  by,  Arckel, 
^  Rictvcldt,  Reigerskoop ,  en  Louvejlein.  't  Zedert  dat  Gorkum 
i  aan  de  Graaflykheit  is  gehecht,  is 'er  altydt  over  die  Dor- 

pen, geiyk  ook  over  de  Stadt  Gorinchem,  een  Hooftoffi- 
cier,  Droft  van  Gorkum  genaamt,  geftelt  geworden.  De 
lyft  van  dezeDroffaarden  van  't  jaar  141Ó.  tot  1617.  vindt- men  by  Goudthoven. 

:    GORNICHEM,  GORICHEM,  enz.  zie  op  GO- RINCHEM. 

;  GOSELYN,  ook  GOSILU  :  dus  word  Hertog 
Godefridus,  enz.  van  Lotharingen  van  zommige  Schryvers 
genoemt ;  zie  op  GODEVAART  MET  D  E  N  B  U  LT. 

G  O  S  L I N  G  A ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Friefche 
Grietenije  Ferwerderadeel ,  onder  Oojlergoo. 
GOSSO  LUDIGMAN.  Potcllaat  van  Frieslandt, 

ontrent  het  jaar  loco.  Hoe  de  Heeren  van  Brecderode  ge- 
fproten  zouden  zyn  uit  het  huweljk  van  zyne  dochter  Tet- 
ta,  met  eenen  jonger  zoon  des  Graafs  van  Hollandt;  zie 
op  BREEDERODE. 
GOSUINUS  VAN  AM  STEL,  eerft  Prooft  van 

S.  Jan,  daar  na  de  X  X  X  V  1 1"*^^  BilFchop  van  Utrecht,  ge- 
volgt  op  Otto  den  Hollander,  zoon  van  den  Grave  van  Hol- 

landt. Hy  wierd  van  de  Capitulairen,  in  het  jaar  1249. 
eendrachtig  verkoren  ;  maar  niet  ten  voordeele  van  het 
Sticht:  want  hy  was  niet  alleen  eenvoudig,  maar  daar  by 

t'eenemaal  onachtzaam  in  alle  dingen  :  bekommerde  zich 
met  geene  zaaken  tot  zynBisdoms  voordeel, dat  daar  door 
binnen  korten  tydt  groote  fchade  leedt.  Zoo  veel  als  Billchop 
Otto  van  Hollandt,  zoon  van  Grave  Willem,  het  Sticht  ver- 

hoogt en  luifier  toegebragt  hadde,  immers  zoo  veel  wierd 
het  van  hem  verkleint  en  verlaagt.  Die  de  zorge  voor  't 
Sticht,  en  't  Vi^elwezen  van  't  Bisdom  mecde  toevertrouwt 
waren  ,  vergaderden  het  geheele  Capittel ,  om  te  beraadtflaan 
over  't  geene  tot  nut  en  wclftant  van  't  Bisdom  te  doen 
ware:  Grave  Willem  van  Hollandt  (verkoren  Roomfch  Ko- 

ning) quam'er  by,  ook  Petrus  de  C<3'/'?/c«o, Kardinaal  Dia- 
ken, en  Koenrad ,  A.an?,h\i£chop  van  Keulen,  om  de  beraad- 

fiagingen  by  te  woonen.  Biflchop  Gofuwyn,  hoe  flecht  hy 
was,  zorgende  dat  hy  afgezet  mogte  worden, (lont  in  hun 
aller  tegenwoordigheit  van  de  Biilchoppelyke  waardigheit 
af,  en  lei  ze  neder  in  handen  van  den  gemelden  Kardinaal , 
nadat  hy  omtrent  twee  jaaren  den  Biffchoppelyken  tytel 

gevoert  hadde  ;  zommige  zeggen  maar  een  jaar.  Dit  ge- 
fchiedde in  het  jaar  125-0.  of  125-1.  Veele  baatzuchtigen 

hadden  zyne  floffe  eenvoudigheit  misbruikt  ,  en  van  des 
Stichts  goederen  al  dat  hun  aanftont  naar  zich  genomen  : 
daar  door  was  de  Rentkamer  ganfch  geleedigt.  Zommige 
willen  dat  de  Capitulairen  Gofuvjyns  quaade  huishoudinge 

Grave  en  Kon'm^Wtllcm  voordroegen;  dat  hy  daar  op  van hem  en  van  de  Capitulairen  van  zyn  Ampt  ontflagcn  zou 
zyn  geworden,  en  toen  het  eerft  necrgelegt  hebben.  Hem 
volgde  Hendrik  van  Vianden. 

Gelyk  de  regeeringe  van  dezen  BifTchop  Gofazvyn  ,o{,  als 
Veldenaar  hem  noemt,  Gofen,  heel  kort,  en  van  Hecht  aan- 

zien is  geweefl:  (naardien  deze t//r(T/:»^yt7A'Kronykfchry ver, 
nevens  G.  Noviomagus ,  hem  pas  een  jaar  regeeringe  toe- 
fchryven,  hoewel  Bokkenberg,  als  ook  de  Schryvers  bo- 

ven op  den  kant,  hem  omtrent  twee  jaaren  geeven)  vindt  Barav. 
men  in  't  Batavia  Sacra  ook  heel  luttel,  behalven  het  gee-  sacra 
ne  boven  van  hem  is  aangetekent,  gemeldt.    Men  meent  idccl, 
( leeitmen  daar  uit  Beka)  dat  hy  de  zoon  -vjas  van  Egidius ,  /•«j.ipj. 
broeder  va»  Gysbrecht ,  de»  IL  Hecre  van  Amjlel.    Tot  zyne 
afzetting,  of  aïïlant  heeft  oo/t,  volgens  Hcda,  geen  goct  geda.m 
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G  O  Ü 
tut  hy  niet  al  te  wel  te  hoek  flont  by  Ko»i»^  Willem  ,  wegens 
Z)»f  bluetveriuante» de  Heerett  van  Amjiet.  Ecntge  Schryvers 
zegden ,  dat  hy  daar  ob  Deken  is  ge  worden  te  Keulen ;  en  dat 
Hendrik  vaii  Vianden,  Aarts-Dtaken  der  Keuifcbe  Kerke, 
hem  die  ivaardigheit  heeft  afgejlaan ;  voegende  daar  by ,  dat  hy  te 
Keulen  begraave»  leit ,  en  de  Regijiers  der  kerke  noch  gewag  van hem  y/iaaken. 

GOUDA,  TER  GOUDE,  TER  GOU.  Ec- 
ne  fraaije  7ccr  wel  bewoonde  Stadt  in  llollandt,  in  liet 
Zuiderdeel  van  Rhynlandt,  aan  Schielandt  grenzende ;  voert 
dien  naam  van  de  Gouwe,  een  water  dat  midden  door  dc 
Stadt  ,  en  van  daar  in  den  IJfel  loopt.  Aangaande  des 
naams  ourlprongjïyn'er  die  hem  willen  af  haaien  van  ce- 
ne  vrouwe  dezer  plaatze  Goedete  ,oi  Gouwe,  o{  Goitdje,  ge- 

heten. Andere  weer,  van  het  gout ,  of 't  vergulde  dak  van 
den  tooren,  daar  die  tooren  in  oude  tyden  mede  praalde; 
of  wel ,  zoo  andere  icggen  ,  van  de  vergulde  kopere  plaaten , 
daar  de  naaide  van  den  Kerktoorcn  mede  bekleedt  plag  te 
zyn,  ten  blyke  van  der  Stedelingen  rykdom  en  magt,eni. 
Het  woord  TER  wil  M.  van  der  Houve  af  haaien  van  de 
Thurtyigers,  als  of  dit  THURINGERS  GOU,  of  landt 
weleer  gewcelt  zoude  zyn  ,cnTERGOU  zoo  veel  als  het 

landt  der  77w/w^frjbcteekenen  ;  als  ook  Terl^eer  ,Tbiiriyigcr5 Veer,  enz,  en  GOU  neemt  hy  voor  een  Landtfchap,gelyk 

OoJlerGoo  ofG'oa,als  ook  IVcJïer  Goo  in  Friesla»dt ,  cm.  voor 
het  OoJ} ,  en  het  li'^cjl  landt  aldaar.  OndertuÜbhen  is  deze  Stadt 
zoo  oudt  niet,  dat  men  haaren  naam  zoo  hoog  zou  kon- 
nen  ophaalen.  Voor,  en  noch  al  lang  na  het  jaar  1200. 
vindtmen  in  geene  boeken  of  oude  fchrifien  (onzes  wee- 

tens)  cenig  gewag  van  Gouda  of  Ter  Gou.  Indien 'er  de- 
ze Stadt  geweeit  ware,  noodtwendig  moll'er  van  gefpro- 

ken  zyn  geworden  in  de  brieven  van  Grave  Florts  den  IV . 
gegceven  in  't  jaar  1223.  waar  by  hy  hetKlooiter  tcRhyns- 
burg  van  den  Mocrdrcchtfen  tol  vry  fprak.  Reinerus  Snoyus , 
van  ter  Gotide  geboortig  ,  bclchryft  den  oorfprong  zyner 
vaderlyke  Stadt;  dat  dc  Stadt  Gouda  in  het  jaar  1272.  on- 

der Grave /vW/j  dcnV.  gebüuwt  of  geüicht  is, aan  den  kant 

van  den  TjJ'el :  want  de  Rhyn  by  Leiden  geflopt  zynde , hebben  de  beeken  en  riviertjéns,  daar  in  vallende,  eenen 

anderen  loop  moeten  neemen,  d'l'jfel  in  de  Lek,  en  in  de Maas :  vermits  nu  de  fchipvaart  derwaarts  niet  meer  open 
was,  zyn  de  riviertjéns  en  wateren  door  flooten  en  grif- 

ten omgeleidt:  ook  heeft  men  ter  plaatze  daar  nu  GoW« 
legt,  ecne  zeer  kromme  graft  gemaakt  ,  komende  by  Al- 
yhen  in  den  Rhyn,  die  met  eene  fluis  gefloten  wordt,  op 
dat  d'  Tjjel  de  landen  niet  jonder  water  zette.  Toen  heeft 
de  fcheepshaven  meer  en  meer  toegenomen ,  en  men  be- 

gon 'er  eenige  herbergen  cn  huizen  te  zetten ,  die  in  weinig tydts  zeer  vermeerderden.  Daar  op  verlieten  zy  die  omtrent 
de  moeraffen  woonden ,  de  laage  landen;  en  die  hier  en  gints 
verfpreidt  waren,  begaven  zich  naar  den  Tj]eldyk.  De  Gra- 

ve van  aiuis,  dien  deze  landtdreeke  toebehoorde,  bemer- 
kende dat  het  getal  der  Iiiwoonderen  daagelyks  aangroei- 

de, liet  deze  plaats ,  alreeds  eene  groote  ruimte  beflaande, 
met  vellen  en  graften  omvangen.  Andere  berichten,  dat 
Gouda  al  bewalt  was  eer  de  Grave  van  Blois  door  huwe- 
lyk  aan  deezc  Heerlykheit  quam.  M.  van  Goudhoven  ftelt 
den  aanvang  van  deeze  Stadt  wat  vroeger,  en  2.egt,  met 
P.  Brugman,  dat  ze  in  't  jaar  1262.  of  1263.  al  met  aarde 
wallen  omringt  was.  Doch  eer  wy  hier  affcheiden ,  moe- 

ten wy'er  byvoegcn  't  geen  Stephanus  Oldenzeel  daar  van 
zegt;  „  Alhoewel  (zegt  hy  )  Gouda  met  den  naam  van  ee- 
,,  ne  Stadt  niet  voor  het  jaar  1272.  of  millchien  beter 

„  1262.  bekent  is  geweelt  ,  hebben 'er  echter  voor  dien 
„  tydt  al  eenige  huizen  gellaan ;  eerll  als  eene Buurte,  daar 

na  als  een  Dorp;  evenwel  kan  men  het  eerfte  beginfcl, 
„  van  het  bouwen  der  huizen  daar  omtrent,  niet  hooger 

brengen  dan  omtrent  het  jaar  900.  vermits'er  geene  hui- 
zen  noch  woningen  opgerecht  zyn  voor,  maar  wel  ee- 

„  nen  geruimen  tydt  na  het  Hoppen  van  den  Rhyn  by  Lei- 
„  <^^»;'tgeen  deHiftoryfchryvers  gemeenlyk  op  het  jaar  85^0. 
,,  (lellen.  Voor  het  gedachte  bewallen  zyn 'er  al  geweell Heeren  die  den  naam  van  Ter  GsWe  voerden ;  en  onder 
hen  Heer  Diederik  van  Ter  Goude ,  voornaamlle  Raadt  van 
Willem  den  II.  Grave  van  Hollandt  en  Roomfch Koning ,  die 

van  't  jaar  1235-.  tot  125-5'.  gcregeert  heeft;  en  het  zou  be- 
zwaarlyk  vallen  den  naam  van  Gouda  veel  vroeger  gefpelt 
te  vinden.  Onder  de  Heeren  van  Ter  Goude  is  de  laatfte 
Erfdochter  geweell  Vronwc  Sophia\m.Ter  Goude,  in  het 

jaar  1294.  getrouwt  aan  Heer  Jan  van  RenejJ'e  ,  Bailjuuw van  Zutdt-tlollandt,  die,  door  zyner  vyanden  haat,  balling 
geworden,  in  de  Lek  by  ongeval  verdronk.  Vermits  zy 
kinderloos  overleedt,  quam  ter  Gou  aan  de  Domaincn  der 
Graven  van  Hollandt.  Grave  Jan  de  II.  van  Henegouwen , 
Hollandt,  Zeelandt ,  cm.  gaf  de  fteede  Goude ,  met  de  Heer- 

lykheit, aan  zynen  jonger  zoon.  Heer  j^<»»  van  Henegouwen , 
Broeder  van  Grave  U^illem  denGoedcn.  Deze  Heer  Jan  liet, 
omtrent  het  jaar  1330.  ter  Goude  een  fchoon  Slot  bouwen, 
en  maar  eene  Dochter  na.  Vrouwe  van  ter  Gou,  Schoonho- 

ven, en  ter  Tooien^  getrouwt  aan  Lodewyk ,Qïii\c  \znBlois 

in  Vrankryk  (waar  na  't  landt  van  ter  Gou  het  landt  van 
Blois  geheetca  wierd)  by  wicii  zy  drie  zoonen  won,  wel- 

GOU 

ker  laatfte  kinderloos  Qorf  in  't  jaar  1347.  toen  qtiam  ter Gou  al  weder  aan  de  Domatnen  van  Hollandt  :  ook  hebben 
'er  de  Graven  t'zedert  dien  tydt  ccncn  Kallclein  gellclt; 
en  onder  hen  heeft  ook  dat  ampt  bekleedt  Heer  Jan  va»  Göudh. 
7rir/io«^,  Ridder,  in  't  jaar  14S0.  ]onkctJakob  van  Borfelen;  i»  dto 
Heer  tlor  IS  van  Ajjendcljt ,  Heer  van  Goudrtaan ,  iffj-.  Jon-  ̂ KT*n 
ker  Corneits  van  der  Myle,  15-70.  Jonker  Adnaan  van  Zwie-  f»^-  8l- 
ten,  overleden  in  't  jaar  1584.  Naderhant  is  het  Kafleel  ̂ 3- 
afgebroken,  waarin  de  haiitveücn,  brieven,  en  rcgillcrs  ̂ <""'"; der  gemeene  Landts  zaaken  van  Hollandt  plagtcn  bewaart 
te  worden.    In  het  jaar  1272.  gaf  Grave  Flons  de  V.  aan " 
die  van  ter  Gou  Tolvryheit  van  alle  goederen  die  ze  door 
't  geheele  landt  zouden  voeren ;  en  de  zelfde  rechten  als die  van  Z-f/c/f»  genoten;  mits  dat  zy  den  Grave,  in  zyne 
krygstogten  ,  met  vyf  mannen  t' hunnen  kollen  dienen mollen.    Ter  Gou  heeft  een  geduurig  gcty ,  den  Tjjel  op-  eii 
af  vloeijende,  met  zeer  fchoon  cn  zoet  water,  zonderling 
bcquaam  om  bier  te  brouwen;  zoo  dat 'er  voortydts  meer 
dan  35-0  brouwerijen  te  gelyk  in  de  Stadt  geweell  zyn;  j 
Welke  bieren  ,  om  hunne  deugdelykheit ,  naar  Hollandt ,  Zee-  \ 
landt,  V laanderen ,  enz.  vervoert  wierden.  De  lucht  is  hief 
ongemeen  goedt,  daar  door  wordt  ook  gelooft  dat  het 
dikmaals  is  gebeurt;  dat,  daar  andere  Steden  met  dc  pelt 
bezocht  waren,  G'o«j/?  daar  vry  van  gebleven  is.  Om  de  Stadt 
zyn  ook  veele  lullige  hoven  en  plantagiën.    In  de  Stadt  is 
eene  treftelyke  Parochykerk,  dc  grootlle  in  geheel  Nedcr- 
landt, ook  uitlleekende  lierlyk,en  vermaart  door  d'uitmun- 
tendc  fchoonegefchilderde glazen  (die altoos, met hcrfchil- 
dering  van  't  gebrokene ,  worden  onderhouden )  gedaan  door 
twee  broeders  in  deze  Stadt  geboren,  wies  gelyken  in  die 
konll  Hollandt  nooit  gehadt  heeft.  De  Merkt  is  ongemeen  Boxhern 
groot  en  ruim,  doet  zich  ook  deftig  op  voor  het  oog, met  Toon. 
het  Stadtshuis,  dat  omtrent  in  haar  midden  Haat,  daar  ze  vanH. 
voor  heen  niet  dan  een  flykerig  moeras  was.  Het  Stadthuis  pag.ti^e. 
heeft  Vrouwe  Jacuba,  Gravinne  van  Hollandt,  zeer  üerlyk  Vetit 
doen  bouwen,  ten  tyde  als  zy  daar  haar  verblyf  op  het  ̂ tM, 
Kalleel  hadde,  en  ook  te  gelyk  twift  vatljan  vanBeijercn,  RepM. 
die  haar  hardt  aandeedt;  als  mede  naderhandt,  toen  zy ,  M-'^S* 

door  't  beleidt  van  Hertog  Philips  van  Burgundié»,  inzon-  ̂ '''^S"*' 
derheit  van  alle  de  andere  Hollandtfche  Steden  verlaaten  "^"T wierd.  Het  fchynt  evenwel  niet  by  haar  leven ,  maar  eerll 

na  haare  doodt, in  't  jaar  1440.  voltooit  te  zyn  geworden:  ̂ ^1' 
want  \ ïoxxviejacoba  llorf  in  't  jaar  1436.  Ook  heeft  zy  de  ̂ ^'^ vervallene  Wallen  doen  ophaalen,  en  hooger  optrekken.  p^ti,\ 
Die  van  ter  Goude  bleven  haar  zonderling  getrouw,  toen  yofflm 
de  Burgundiêr  haar  van  alles  beroofde;  noooigden  haar  om  jaarb. 
in  hunne  Stadt  te  komen,  en  zw^oeren  voor  haaren  wel-  pag.i^gi. 
Handt  alles  te  zullen  waagen.  Onder  meer  tmdere Hollandt-  idem 
fche  Steden  is  mede  deze  Stadt,  ten  tyde  der  regeeringc  van  hoxh. 
Grave  Jan  van  Hollandt  (overleden  1299.  of  1300.)  in  de  fag.z<^6. 
magt  der  Vlamingen  geraakt:  maar  1303.  overvielen  die  -P"''. 
van  Leiden  deze  Stadt  wederom;  echter  zonder  haar  te  be*  Voj[m%i 
magtigen.   Daar  op  volgde  het  verdryven  der  Vlamingen 
uit  de  andere  Hollandtfche  Steden.    Onder  den  oorlog  van 
Spanjen  met  dezen  Staat,  toen  de  Spaanfchen  Oudewater  al- 

reeds ingenomen,  en  zeer  grouwelyk,  ja  barbarifch,  met 
moorden  als  anders,  te  werke  gegaan  hadden,  ook  Gouda 
op  de  zelfde  wyze  dachten  te  handelen,  bewaarde  deeze 
Stadt  zich  voor  hun  geweldt,  door  de  fluizen  te  openen, 
en  't  landt  onder  te  laaten  loopen.  Het  water  maakt  ter Gou  llerk,  daar  door  hebben  de  franfchen ,  in  het  jaar  1Ó72. 
al  mede  zoo  weinig  op  die  Stadt  konnen  ondernee- 
men,  als  de  Spaanfchen,  na  dat  zy  Oudewater  in  hadden. 
Door  ter  Gou  loopen  zoo  veele  graften,  dat 'er  nauwelyks 
een  huis  in  de  Stadt  is  dat  niet  voor  of  achter  aan  't  wa- 

ter kan  komen.    In  het  jaar  1488.  zogten  die  van  Utrecht 
Ter  Gou  door  eenen  aanllag  te  overrompelen ;  maar  vier 
Schippers  ,  die  het  werk  mede  zouden  helpen  uitvoeren, 
wierden  daar  over  met  de  doot  gellraft.  In  het  jaar  15-72.  !'!em 
wierd  de  Stadt  op  dezyde  van  den  Prins  xanUranje  ,o(  den  ̂ ^ofus 
Slaat  gebragt ,  door  eenige  goedtgunlh'gen  daar  binnen :  f'W^' 
Heer  Adriaan  van  Zwieten,  na  dat  hy  met  een  handt  vol  ̂ ^"ritnv, 
volks  Oudewater  omgezet  hadde,  opende  's morgens  vroeg 

dc  Kleipoort  met  gewelt,  daar  op  reedt  hy  met  dc  Jonkers  j-'"* 
Uiten-eng  van  Utrecht,  en  \  Zerclaas  van  den  Haag,  nevens  -^^'^^^ 
noch  nauwelyks  60  opgeraapte  en  qualyk  gewapende  man- 
nen  binnen,  en  fnelden  naar  de  Merkt  :  Een  der  burger-  ƒ^^ƒƒ_ 
wacht  aan  't  Stadthuis, zulk  een  gering  getal  ziende, maan-  tagx^d. 
de  zyne  rotsgezellcn  aan  tot  tegenweer,  en  wou 'er  op  ̂ (58^ los  branden;  maar  de  andere  verhinderden  het,  en  zagen 

't  met  goede  oogen  aan.    Heer  Adriaan  kreeg  terllont  zoo 
veel  toeval,  dat  zich  600  of  700  mannen  llerk  bevondt, 
deedt  daar  op  de  Vroedfchap  vergaderen  ,  en  riedt  hen , 
daar  na  de  Schuttery,  aan  den  Koning  vm.Spanjen,en.  den  P-  CH. 
Prins  van  Oranje,  als  des  Konings  Stadthouder,  den  eedt 

af  te  leggen  :  het  Kafleel  moft  zich  toen  ook  overgeeven.  ̂ 'V'"''- 
Twee  jaaren  daar  na  meenden 'er  de  Spaanfchen  zich  weer  ^^3« 
meefter  van  te  maaken  door  verraadt ,  waar  van  de  voor-  ̂ ^'^l'^ naamlle  Belhamels  waren  Jan  Hei ,  of  He\n  ,  en  Claas  ̂ ^z-^/,/,,/ 

Dirkfz  Verhoef ,  nevens  Dirk  Andriefz,  Mr.  Corneits  Hen- ij  , 

riksz,  Mr.  Henrik  Jakobs,  Adriaan  Pieterfz,  en  noch  twin-    '  *' tig  andere  Roomrch-Catholyken:  doch  op  eene  wonderlyke, 
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en  byna  mfraculcoïe  wyze  wierd  deïen  aanflag  ontdekt. 

Eenige  perfoonen  waren  uit  ter  Gom  geweken  ,  om  dceze 

Stadt, tonder  be2ettinge,weêr  aan  Y^omug Philips  te  bren- 
gen. Jan  Hey  te  Utrecht  op,  maar  had  binnen 

Gouda  heimelyk  verftant  met  zynen  Schoonzoon,  Adnaan 

Fieterfz  voornoemt  ,  de  andere  boven  aangewezene  ter 

huipe  hebbende:  onderhen,  tewectcn,  onder  de  gedach- 
te 10  koomjch-Catholyken  ̂ wzs  eentn  /4reyid  Teeuwen  ,te  voo- 

ren  Stadts  Slotemaker,  die  de  fleutels  van  \\ttyiamings 

poortjen,  niet  verre  van  den  Docltooren,  noch  onder  zich 
haddc.  Het  voorneemen  was  dat  te  openen,  en  6co  mus- 

kettiers,  d' uitgelezenfle  uit  alle  Spaanfchen ,  die  de  kool 
van  hunne  lonten  in  kokers  bedekt  zouden  houden,  bin- 

nen te  laaten  :of ,  indien  daar  omtrent  verhi'nderinge  quame, 
70uden  de  t'zamengezwoornen  een  toegemetzelt  gat,  in 
den  DoeltooreK(de  plaatze  hunner  verzamelinge)  doorbree- 
ken,  en  óe  SpaaitfcheK  over  de  graft  helpen,  door  middel 

van  fchuitjens,  die  men, om  'tgeplof  van  't  water  te  ver- 
hoeden, met  touwen  overhaalen  zou.  De  Heer  van  Noir- 

carmes.,  toen  SpaanfchGowvernem  o\er  Utrecht  ewHollandt^ 
in  plaatze  van  den  Grave  van  Bojfu.,  die  ziek  lag,  gaf  den 
Heer  van  Goignies^  Naves,  en  la  Motte  bevel,  den  Verra- 

deren de  handt  te  bieden.  D'uitvoeringe  was  op  den  s 
Februarius,  15-74.  bellemt.  Het  gebeurde  twee  dagen  te 
vooren,  óüt  ]onker  /llÈ-ert  va»  EgriioKd^  met  ijo  Bezette- 

lingen, binnen  ter  Gou  quam;  dit  maakte  det'zamenge- 
zwoornen  niet  weinig  verbaaft ,  niet  anders  vreezende 
dan  ontdekt  te  zyn.  Adriaan  Pieterfz  fchreef  aan  zynen 

Schoonvader  Jan  Hey  ̂   te  Utrecht.,  dat  d' aanflag  eenen 
ftoot  gekregen  had,  niet  met  platte  woorden,  maar  onder 
de  bewimpelinge  van  eene  kranke  Nicht,  daar  eene  nie- 
we  quaal  toegeflagen  was,  zoo  dat  de  geordonneerde Me- 
dicynen  voor  dien  tydt  geen  baat  zouden  konnen  doen. 
Een  boer  wierd  gehnurt,  om  deezen  brief  naar  Utrecht  te 
beitel  len;  over  den  brief  was  een  k  louwen  garen  gewon- 

den, waar  door  de  boer,  eenige  vreeze  of  achterdocht  kry- 
gende,eerft  een  wyle  tydts  onder  de  poort  ging  trentelen, 
doch  daar  na  evenwel  ftroomwaarts  aan  p.ing:den  eenen  voet 
zette  hy  in  het  fchuitjen ,  den  anderen  hield  hy  op  het  landt, 
als  noch  niet  weetende  wat  hy  doen  wilde.  De  Wacht, 
daar  over  een  argwaan  opvattende  ,  brengt  hem  in  het 
wachthuis  :  onder  het  bezoeken  vondt  rnen  eenig  geldt 
by  hem,  en  ook  het  klouwen  garen,  daar  hy  zich  meer 
over,  dan  over  het  geldt,  bekommerde;  dat  noch  meer 
vermoeden  verwekte.  Het  garen  wordt  afgewonden, 
de  brief  ontdekt,  en  aanftonds  de  handt  des  Schryvers  be- 

kent. De  boer  gevraagt,  wat  hem  zoo  beteutert  gemaakt 
hadde;  gaf  tot  antwoordt:  „Dat  hy  gezien  hadde  dat  het 
„  water  als  enkel  bloet  tegen  hem  op  fcheen  te  ryzen; 

„  't  welk  hem  in  zichzelvenhad  doen  zeggen  :  HeereGodt^ 
zoti  ik  mijfchien  wel  eene  bloedige  boudtjchap  draagenl  Het 

ferucht  daar  van  door  de  Stadt  loopende,  .maakte  Adriaan 
'/V^cr/i  zich  terftont  weg :  naderhandt  gevangen  ,  beleedt 

hy  het  ganfche  verraadt:  hy  wierd  nevens  zommige  ande- 
ren, en  daar  onder  de  Slotemaker  Arend  Teeuwen.,  ont- 
hooft en  gevierendeelt.  Toen  de  andere  Steden  van  Hol- 

landt  Prins  IVillem  Grave  van  die  Provintie  wilden  maa- 
ken,  hteftGouda,  nevens  Amjleldani ,  daar  in  niet  willen 
bewilligen,  en  alzoo  den  voortgang  van  dat  werk  verhin- 

dert. Ook  zette  Ter  Gouw  zich  zeer  hevig  tegen  den  han- 
del met  Vrankryky  toen  de  meefte  tlollandtfche  Steden  den 

Vereenigden  Staat  aan  Koning  Hendrik  den  lil.  van  l^rank- 
ryk  wilden  opdraagen:  't  brecdt  verhaal  van  d'opdragt  aan 
Yx\ns  Willem  den  \.<t  vinden  by  Cornmelyn.  Ondertuf- 
fchen  word  ter  Goude  verweeten,  van  't  begin  der  Refor- 

matie af  gelokt,  ontfangen,  voorgeftaan  ,  en  befchermt 
te  hebben  perfoonen  en  Leeraars,  die  verre  van  de  Gere- 

formeerde leere  afweeken;  zie  op  HERBERTS,  (HER- 
MANNUS)  CONRADUS  VORSTIUS,  enz.  Het 
vuur  heeft  deze  Stadt  al  dikmaals  zeer  befchadigt:  in  het 
jaar  1438-  op  den  Feeüdag  van  S.Lnduwyk,  den  18  Auguf- 
tus  (Montaan  heeft  den  24.  S.  Bartholomeus ^  doch  hy  milt) 
ontftont  daar  zulk  een  hevige  brandt,  dat  alles,  zelfs  de 
twee  Kerken,  door  den  brandt  verteerden,  behalvcn  ee- 

nige huizen  omtrent  de  Haven,  en  de  Minrebroeders.  De 
Heer  J.  F.  Ie  Petit  zegt  het  ganfche  oveiblyfzel  in  drie 
huizen  beitaan  te  hebben,  by  de  gedachte  Haven,  en  waar 
van'er  noch  twee  in  zynen  tydt  ( iÓ2f.)in  Itant  waren.  De 
brandt  begon  eerft  uit  te  Haan  aan  de  Poort  van  de  tiende 
flraat,  die  door  eenen  geweldigen  windt  zeer  voortliep. 
R.  Snoyus  getuigt  van  oude  Burgeren  gehoort  te  hebben , 
dat,  niet  lang  voor  dit  onheil,  op  de  Kerk  wierden  gezien 
gelyk  als  vurige  ballen,  ja  ook  van  gedaante  als  vurige 
vogelen.   Het  jaartal  is  iu  dit  Latynfih  vers  uitgedrukt; 

FLetlCrs  ld  didlcl  qVIa  goVda  CreMat  LVdoFVlCI. 

Omtrent  63  jaaren  te  vooren  (1375-.)  was  ̂ e>-  Gou  door  een 
diergelyk  ongeval  ook  elendig  befchadigt.  Noch  zyn  weer 

in  't  jaar  lyfz.  (of  15-82.  by  Boxhorn  en  Brugman ,  dat  voor 
eene  drukfeil  te  achten  is)  de  zeer  fchoone  Kerk  en  Too- 
ten  door  den  blixem  verbrandt,  zonder  dat  eenige  huizen 

befchadigt  -wierden  ,  niet  tegenftaande  veele  huizen,  met 

;  firoo  gedekt,  rondtom  de  Kerk  ftonden.   Op  dien  brandt  yiJr 
heeft  Adrianus  Junius  deeze  twee  Latynfche  vcrfen  gemaakt  Rom^n, 

LVX  blJJ'enafFlt  lanl.  Hora  l^efpera  nona  inlhtat, 
CVMfaCra  lohannls  VFLCano  CorrFIt  aedes.  ̂ ^jg'* 

Na  dat  ze  dus  vernielt  was,  is  zy  weer  opgebouwt,  en  in  /^Im  ̂' dien  zoo  heerlyken  ftant  verniewt,  daar  men  haar  nu  in  ̂ ^g.iof, 
ziet.    Veele  jaaren  geleden  wierden 'er,  omtrent  een  hal-  A.Jun, 
ve  myl  buiten  ter  Gou.,  in  de  aarde  eene  goede  menigte  Mont. 
zilvere  penningen  gevonden,  met  dit  omfchrift,  H.  LU-  vtiger, 
DOViCUS  IMP.  aan  d'eene  zyde,  tn  aan  de  andere  s.ian 
zyde  XRISTIANA  RELIGIO.   Het  word  daar  voor  Leeuw. 
gehouden,  dat  de%e  Imperator  H.  LUDÜVICUS,  Keizer  liat.Ul, 
Ludovicm  Pius y  zoon  van  Carolus  Magnus.,  en  Vader  van  fol.  '94. 
CarolusCahus ,  Koning  van ^r^zK/^rji, zou  zyn  geweell,  die  l'">t 
het  Graaffchap  van  Hollandt  aan  Üidcrtk  van  Aquitamen  ge-  MS-i'^'. 
geeven  zou  hebben :  gerekent  voor  den  cerften  Hollandt' 
fchen  Grave ,  toen  de  Chriftelyke  Religie  in  dit  landt  be- 

gon gepredikt  te  worden.    Ter  Gou  plagt,  onder  de  Staten 
van  Hollandt.,  voor  Amjleldam  te  zitten ,  en  te  (temmen  ; 
doch  Amjleldam ,  groot  en  rnagtig  geworden ,  heeft  by  Gouda 
de  voorzittinge  wceten  te  bekomen.    Geduurende  der 
Spaanfihen  vervolginge  om  de  Religie,  heeft  de  Magiltraat 
van  ter  Gouw  ,  alhoewel  Roomfch-Catholyk  genoeg  ,  zich 
daar  omtrent  zeer  matig  gedraagen,  zoo  dat  in  hondert 
jaaren  tydts  maar  drie  perfoonen,  waar  onder  een  We- 
derdooper  was ,  godtsdienlthalven  ter  doodt  zyn  gebragt. 
In  de  vreefFelyke  verwerringen  der  Provinticn  1672.  we-  idem 
gens  den  inval  der  Franfehen,  ontftont  ook  ter  Gou  eene  Petit 
groote  beroerte:  in  het  eerft  van  Junius  quam 'er  van  pag.ioi, 
den  Staat  ordre  aan  die  van  ter  Goude,  dat  zy  door  hunne 
groote  Sluizen  het  water  over  *t  landt  zouden  laaten 
loopen  :  dit  wierd  gedaan  ;  de  boeren  van  Moordrecht^ 
Waddinxveen,  Boskoop,  Ouvjerkerk  .,  Niewerkerk  ,  Capelky 
enz.  dit  verneemende  ,  trokken  wel  gewapent  op  ter  Gou 
aan:  die  van  de  Stadt,  hunne  aankomlt  veineemende,  flo- 

ten de  poorten.  Aan  dc  Sluis  gekomen  en  het  water  zien- 
de loopen  ,  wilden  zy  de  Huis  toegedaan  hebben,  dat  ge- 

weigert  wierd.    Daar  op  braken  dc  boeren  'savonts  ten  7 
uur»n  de  Tolpoort  met  gewelt  op, en  liepen  met  honderden 
in  de  Stadt,  en  voort  recht  naar  het  Stadthuis  toe; hielden 
het  bezet, en  daar  binnen  denBailjuuw,  deBurgemeelters, 
en  eenige^  van  den  Raadt  vier-en-twintig  uuren  befloten. 
Ondertullchen  wierden,  zoo  van  de  Stadt,  als  deeze  op- 
roerigen.  Gedeputeerden  gezonden  naar  zyne  Hoogheit, 
Frlns  IFillem  van  Oranje.    Van  de  boeren  warcn'er  afge- 

zonden om  hem  te  vraagen,  of  het  water  op  zyne  ordre 

ingelaaten  wierd.  Ter  zeiver  tydt  quam  bevel, dat  men 'er 
mede  ophouden  zoude;  en  dat  de  boeren  zich  weer  naar 
huis  zouden  begeeven  :  eer  zy  noch  vertrokken ,  wierd  het 
huis  van  den  Burgemeefter  C/»f^  geplondert,  terwyle  hy 
op  de  Vergaderinge  der  Staten  van  Hollandt  en  IVeft-Fries- 
landt  was,  onaangezien  het  met  eene  Compagnie  Ruiters 
was  bezet,  die  uit  het  leger  van  den  Staat  gezonden  waren 
om  dit  oproer  te  (tillen.    Een  van  Heer  Cincqs  huisgenoo- 
ten  zou 'er  d' oorzaak  van  zyn  ge  weeft,  om  dat  hy  zich 
onbedacht  eenige  woorden,  ter  verachtinge  van  den  Prinfe 
van  Oranje.,  had  laaten  ontvallen.    Andere  Heeren-huizen 
ftonden  ook  in  gevaar  van  ter  neder  gevelt  te  worden  ; 
maar  deMagiftraat  liet  dc  burgery  in  de  wapenen  komen: 
daar  op  trokken  de  boeren,  die  het  Stadthuis  en  de  Merkt 
bezet  hielden,  in  groote -wanordre  weg.    Straks  daar  op  Valken. 
■was  't  op  niews  te  doen:  men  hoorde  een  algemeen  ge-  verwart 
roep  van  het  volk  ;  Ify  hegeeren  datmen  den  Prins  van  Oranje  Kurope 
Stadthouder  maake;  hy  moet  wéér  zyn.,  dat  zyne  Voorvaders  zyn  pag-égo. 
geweeji.    De  menigte  quam  zoo  fterk  op  de  been ,  dat  on-  -^y^^" 

der  de  Magiftraat  geene  kleine  verbaaltheit  ontftont ;  dat  '^T'^-  "r* 
by  zommige  noch  vergroot  wierd,  door  te  roepen;  My  -^"^"®« kennenze  vjel  die  Oranje  tegen  Zyn,  en  zullen  hen  ook  wel  wee- 

ten te  vinden:  liepen  ook  vervolgens  naar  de  huizen  van 
eenige  Regenten,  dreigende  niet  alleen  die  te  pionderen, 
maar  ook  om  verre  te  haaien.  Om  het  volk  wat  te  ftiilen, 
liet  de  Magiftraat  door  haaren  Secretaris  van  het  Stadthuis 
afleezen,  dat  de  Heeren  Regenten  den  Prins  van  Oranje 
zouden  doen  verzoeken ,  om  binnen  hunne  Stadt  te  wil- 

len komen,  en  dat  hy  daar  met  alle  eere  en  hoogachtinge 
ontfangen  zou  worden.    Twee  dagen  daar  na  quam  Prins 
Willem  binnen  ter  Gou;  wierd  van  het  volk  met  een  groot 
gejuich  verwelkomt,  en  van  de  Heeren  Regenten,  in  het 
Heeren  Logement,  zeer  heerlyk  onthaalt.    De  Gemeente  Idem 
wift  niet  beeter  of  zy  hadden  zyne  Hoogheit  Stadthouder  l^ajkta* 

gemaakt;  daarom  hield  die  zich  ftil;  en  de  Prins  vertrok  '^id. 

weer,  gelyk  hy  gekomen  was.    Maar  de  Gouwenaars ,  die  l"'a-^9^: wat  verder  vooruit  zagen,  wierden  het  haalt  gewaar:  vee- 
le riepen;  De  Heeren  hebben  ons  bedrogen;  zy  me  enen  het  met 

den  Prins  niet :  willen  wy  zyn  Hoogheit  ten  Stadthouder  hebben  , 
zoo  moeten  wy  '^  beginnen  als  die  van  Dordrecht  en  Rotterdam 
gedaan  hebben.    Fluks  rotte  alles  byna  weer  t'zamen;  tot 
eenen  niewcn  fchrik  voor  de  Magiftraat ;  die, om  alle  on- 

heil te  verhoeden,  befloot  zyne  Hoogheit  tot  Stadthouder 
te  verkiezen:  en  dat  befluit  wierd  aan  de  Burgerye  bekent 
gemaakt:  toen  was  het  wel.  Echter  raakte  de  Stadt  kort 
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daar  ann  al  weer  in  roeren.  Onder  de  deur  van  eenen  der 

ISiirgemeertercn  wicrd  een  fchritt  gellokcn ,  met  de  naa- 
iiKii  ccnificr  Regenten  ,  die  liet  volii  oordeelde  den  Prins 
ongenegen  te  lyn  ,  en  die  het  ook  afgezet  wilde  hebben. 
Deswcgon  hebben  Burgemecllers ,  Schepenen,  en  Vroet- 
fchap  hunne  bedieningen  gellelt  in  handen  en  ter  vcrgee- 
vinge  van  zyne  Hooghtit:  yder  zich  willig  toonende  om 

J<tem      afllaiit  van  zyn  anipt  te  doen.  Daar  op  wierden  beleefde- 
VaUeM.    lyk  2es  Heeren  van  de  regeeringe  bedankt,  en  in  hunne 

ibiii        p!aat7en  gertelt,  Albrecht  vn»  der  Bur^t ,  'Dt.  Hngo  van  der 
pai.T^l.  ̂ erve,  /Uriaa»  Viin  Schie ,  'Jakob  de  IVilde,  Mr.  Curnelts 
Sylvu     Moering^  cw  Joujl  yerfchuur.    Met  dcczc  verandoringe  be- 

gonden  de  gemoederen  van  de  Gouivcnanrs  wat  te  bedaa- 
ï,   ,*    ren,  en  de  Stadt  raakte  weer  in  ruil.    Onder  het  Clafiis 

f  i".      van  ter  Goh  behooren  de  Kerken  der.  volgende  Steden  en 
/"  •  433-  i;)orpen ;  Gouda ^  Schoonhoven^  Oiedewater,  yyanen,  Lekker- 

kerk.   Groot- /immers ^  Klein-Amnters  ,  Merkerk  ̂   Polsbroek^ 
Berk-oude^  Stolwyk  ,  Lexmondc  ,  Onvjerkerk  ,  Niewcrkerk, 
Moordrecht,  Haa/ïrecht,  GoKwerak,  Berg-Ambacht ^  Ameide , 

Hexkoopy  Niewpoort ,  "Jaarsvelt ,  en  Krimpen, 
'jlïting       tr  O  U  D  A  is  van  de  7,es  groote  Hollandtjche  Steden ,  de 
A'tff.      minrte  in  aanzien, grootte, en  vermogen; ja  ook  in  oudcr- 
Cerm.    dom , uitgenomen /f>»/?tWrt^  alleen, het  welk,daartegens, 
Jnfer.     alle  de  anderen  te  tarnen  in  allerlei  opzicht  te  boven  gaat. 
Part.ii.  Echtcrisheteeneryke  en  aanzienlyke Stadt, waar  van  men 
/"J-  7^'  kan  afneemen  dat  weleer  zeer  groote  verwachtinge  is  ge- 

weed,  dewyl  nergens  in  ganlch  Hullandt  xoo  eene  groote 
en  ruime  Kerk  gevonden  wordt.    De  Stadt  heeft  haaren 
naam  gekregen  van  de  rivier  GOUDE,  ofGOLDE, 
die  door  haar  heene  loopt  ,  en  zich  onder  de  verten  met 
den  Tj]el  vereenigt:  gemeenlyk  zcidt  men  CeC(ÖOll/  dat 

jiptid     is,  aan  de  GOUDE  of  GOUWE.    Wanneer  zy  tot  een 
isoxh.     Stade  is  geworden  ,  daar  van  is  geen  zeker  bewys  :  dit 

weet  men  alleen,  dat  Graaf  Floris  de  F.  de  Stadt  Go 
met  vry heden  begiftigt  heeft  in  den  jaare  1272.  (Boven 
heeft  men  hier  breeder  bericht  van.) 

Goudh.      GOUDA,  (CORNELIUS  DE)  geboortig  van  ter 
Jsiixh.     Qonde  ,  Canonnik  Regulier  van  de  Auguftyner  order  in 
tnz,.       Hemsdonk,  by  Dort:  hy  word  ook  Cornelius,  Aurelius,  of 

ylierotinus ,  en ,  in  onze  tzal  ,Cornelius  van  'er  Goazy  genaamt : 
2ieookop  AURELIUS.  (CORNELIUS) 

Goudh.      GOUDA,  (HENRICUS  DE)  geboortig  van  ter  Gou, 
Trith.    een  Monnik  van  d'Auguflyner  order,   Profcflbr  in  de 
Ctfner»   Godtkunde  te  Heidelberg.  Van  hem,  en  de  boeken  die  hy 

gefchreven  heeft  ,  maken  gewag  johannes  Trithemius ,  en 
Conradus  Gefnerus ;  hy  heeft  in  zyn  bloei  geweeft  om- 

trent het  jaar  1345'.  enz. 
Tfoxhorn     GOUDA,  (JAKOBDE)  geboortig  van  ter  Gou, 
Toon.     Monnik  van  S.  Dominikus  orden  ;  hy  heeft  omtrent  het 
fag.iói.  jaar  ifOf.  geleeft,  te  Keulen  zich  onthouden  ,  en  eenen 

grooten  naam  door  eenigeTheologifche  fchriften  gemaakt. 
Coudh.      GOUDA,  (  JOHANNES  a )  geboortig  van  Utrecht, 
Tranc.        ggp,  jefuit  geworden.    Hy  heeft  veele  kleine  boekjens 
lyliub.    gefchreven  met  eenen  bitteren  en  fpottigen  llyl  ,ook  onbe- 

'^^     fchoft  en  lafterlyk  tegens  zommige  GerefirmeerdeFredikan- 
"        ten  in  't  Vereenigt  Nederlandt ;  te  Antwerpen  zynze,  in  den 

tydt  van  het  Beifant  met  Spanjen ,  gedrukt,  enz. 
Houve.      GOUDERAK,  GOUWERAK,  een  Dorp  van 

,  Zuid-Hollandt ,  onderhoorig  aan  de  Stadt  G'oW^ ;  heeft  Kerk 
en  Predikant  ftaande  onder  't  Claffis  van  Gouda. 

M.van  GOUDHOVEN,  (WOyTER  VAN)  ook  van 
Balen  Goudhoeven,  loon  \2.n  Adriaan  IVouterfz  van  Goudhoven;  hy 
hefchr.  jg  Dykgraaf  van  DuJJeldam  geweeÜ  ;  was  te  Dordrecht  ge- 

''^'^ ,  boren  ;  een  leer  vlytig  onderzoeker  van  de  Oudtheden 
''  ''■  zyns  Vaderlandts,  ook  zeer  neerftig  geweeft  omtrent  de Stamlyflen  der  Edele //ö//W(/?/;;t?  geflachten  ,  daar  de  bly- 

Naamr.  ''^^ '  '^^'"^  vermeerderde  Kronyk  van  Hollandt ,  Zee- 
pag  Só!  l^"'^^')  Utrecht,  enz.  waarin  hy  meelt  alle  de  Ridderhof- 
" '''    '  fteden  ten  platten  lande, alleAbdyen,Kloofters, en  Godts- huizen  heeft,  die  in  dit  landt  voor  het  jaar  1^72.  geweeft 

7yn  :  heeft  ook  gefchreven  een  Kronykjen  -van  Dordrecht: 
maar  dat  is  noch  niet  in  't  licht.  Hy  ftorf  in  het  jaar  1628. 
GOUDRIAAN,  GOURIAEN,  en  GOUDRIAN, 

een  Dorp  in  Zmd-Hollandt  onder  Dordrecht:  heeft  Kerk  en 
Predikant  ftaande  onder  't  Claftïs  van  Dordrecht. 

G  O  U  T  U  M ,  een  der  veertien  Fncfche  Dorpen  in  de 
Grietenije  Leeuwerderadeel ,  onder  het  quartier  Oojlergoo : 
heeft  Kerk  en  Predikant,  die Zw/V,?^'/»  mede  in  gemeenfchap 
bedient ,  ftaande  onder  het  Claflis  van  Leeuwarden. 
GOUWERAK;  zie  op  GOUDERAK. 

Cortgctn     G  O  Y ,  'T  G  O  Y ,  G  O  Y  E ,  een  der  Dorpen  van  het 
Silc^jts    Sticht  Utrecht ,  onder  het  Overquartier ;  't  plag  voortydts 
Xr«».     een  GraarTchap  te  zyn  ;  het  Dorp  Houten  legt  onder  't  Goy. 
houve    Het  Kafteel  't  Goy  (volgens  Cortgeen,  en  Van  der  Houve) 
j  deel,    ■w]i:rd  in  't  jaar  1318.  door  GWo,Biftchop  van  Utrecht,tot 
Jol.  15Z.  (le,^  grondt  toe  afgebroken;  die  ook  (gelyk  men  gefchre- ven vindt)  Auger  vanLelly  deed  onthoofden:  Dees  legt  in 

S.Martens  Kerke  i"  Utrecht  begraaven,  en  zyne  afbeeldinge 
plag  gezien  te  worden  onder  het  orgel  van  de  Domsker- 

liim      ke  ,  met  eenen  gefchilderden  rooden  halsbandt.    Dat  dit 
^^or'Z-    Kafteel  groot  en  fterk  is  geweeft,  blykt  aan  de  Singels  en 
houvt.  andere  overblyfzels.    By  M.  van  der  Houve  en  Cortgeen 

GOY  , 

wordt  het  afbrccken  op  't  jaar  1318  geftclt :  maar  d'  Oude 
ilollandtfihe  Kronyk,  Sttffridus  Petri ,  nevens  vecle  anderen 
'ftellen  Guidoos  doodt  op  1317.  zo  >  dat  het  van  Bilïchop 
Guido,  op  het  jaar  1318.  niet  afgebroken  kan  zyn  :  zelf  Idtm 

Cortgeen,  fpreekende  van  de  Utrcihtj'che  Biftchoppen ,  ftelt  Corig,\ 
zyn  üverlyden  op  't  jaar  1317.  laat  ons  daarom  liever  naar  «Wi.  1 de  Oude  iJollandtjche  Aronyk  hooren  ;  die  met  J.  de  Bcka 
overeen  komt.    In  het  jaar  1317.  als  Bilfchop  Gwye  uit 
/4-rf«^r)'/' wéér  in  zyn  Bisdom  gekomen  was,  was'cr  een 
jongeling  ̂ chectcnGifelbert  van  Goey,  die,  in  zyne  minder- 
jarigheit,  onder  de  voogdye  vmjan,  zesde  Heer  vani^a- 
iemburg  ,   en  Niclaas  van  Cats  geftaan  hadde.  Bilfchop 
Guido  begeerde  rekeiiinge  van  deze  Voogden  van  't  Wees- 
kindts  goedt  :   Jan   en  Niclaas  paften   op  zyne  woor- 

den niet ;  dies  vergaderde  Guido  een  groot  leger,  en  bele- 
gerde V  Goy,  en  fchoot'er  zeer  vreeslyk  op: de  belegerden 

gaven  het  over,  behoudens  lyf  en  goedt,  mits  reekeninge 
te  doen.    Biflchop  Guido  beval  't  Slot  aan  Heer  Arcndt  van  O.HK 
Tjjiiljlei»,  en  /i^ilU'm,  baftaardt  van  Hollandt,  te  bewaaren.  36 
Maar  indien  zelfden  nacht  wicrd  Guido  niet  alleen  zeer  57o» 

fchielyk  ziek,  maar  ftorf 'er  op,  in  tegenwoordigheit  zyner 
dienaaren,den  28  Junius:  men  hield  het  daar  voor, dat  hy 
van  de  overwonnenen, in  het  drinken,  vergeeven  was.  De 
beide  verdrevene  Burgzaaten,  Heeren  j''^»  en  Niclaas  voor- 

noemt, quamen  terftont  met  een  deel  hunner  bekenden, 
in  den  nacht, door  zekere  toepaden  weêr  by  't Kafteel, be- 

klommen het  terwyle  het  Billchoppelyk  volk  in  (laap  lag, 

en  dreven  't  daar  uit.   M.  Vojfius  komt  hier  mede  over- 
een,  alleen  ftelt  hy  Guidoos  overlyden  eenen  dag  laater,den  'iMrh. 29  Junius;  doch  zegt  ook,  dat  zy  op  de  gehoorde  wyze  de 
Burgt  beklommen,  met  den  tweeden  ftorm  inkregen,  en 

alle  die  ze  in  de  wapenen  vonden  doodtflocgen ;  neemende  /""^^S 
de  overigen  de  vlucht.   By  gevolge,  blykens  't  laatft  ver- 

haalde, is  het  Kafteel  V  Goy  van  Giiido  niet  geflecht,  enz. 
Houten  en  V  Goy  worden  van  eenen  Predikant  bedient, 

ftaande  onder  't  Claflis  van  liheenen  en  IJ^yk. 
GO  YE  is  het  benedenfte  deel  van  de  landtftreeke  Hu-  Ahing 

tingoa,dle  naar  hetWeften  paalt  aan  de  landtftreekF/etó^ ,  Not. 

(waar  van  hier  boven  op  zyn  plaats)  zoo  dat 'er  niet  aan  Gertn. 
te  twyfelen  is,  of  deze  benaming  heeft  de  zelfde  oorfprong  -f"/*'"' 
van  de  geheele Landtftreeke :  namelyk  van  Aw,Gau,Goy;  P^rt.i 
en  geenzins  van  Gudela,  Abdilfe  van  Elten,  gelyk  zom- fol.  71. 
migen,  om  anderen  te  behaagen,  giffen.  Deze  landtftreek 
heeft  weleer  hare  byzondere  Graven  gehadt,  aan  wien  het 
Graaffchap van fie»/^e»7,  omtrent  het  einde  van  de  dertien- 

de eeuwe,  ook  gekomen  is,  als  Graaf  Gfr<7r^^  daar  afftant 
van  dedc,  volgens  de  Aanteekeningen  van  eene  oude  handt 
op  de  lyft  der  Leenmannen  van  Utrecht ,  en  den  brief 
van  Biflchop  Otto  van  het  jaar  1228.  (lees  1226.)  Het  be- 

houdt hedendaags  den  naam  van  't  GOY  en  GOY- 
LANDT,  zich  uitftrekkende  tuflfchen  het  overgroote 
Meer  Flevo,  (nu  de  Zuiderzee)  en  de  nader  Vecht,  meef- 
tendeel  hoorende  onder  't  rechtsgebiedt  van  Hollandt. 
GOYLANDT,  een  klein  Landtfchapje  in  de  Veree-  jjenae 

nigde  Nederlanden ,  in  het  Oofterdeel  \an  Hollandt ,hY  Naer-  Dl^ion 
den,  op  de  grenzen  van  het  Sticht  Utrecht,  aan  de  Zuidcr-  Ceogr. 
Z.ee.    Eenige  willen  het  woordt  Goy-  van  Goey-landt,  zoo  p'tg-i'}^ 
veel  als  goedt  landt ,  af  haaien  :  maar  zy  mifl^en;  want  het  Poitan 
komt  van  Goedele,  AbdifTe  te  Elten  (de  rykfte  Abdye  van  i  '^«'» 
Gelderlandt)  die  dit  landt  bezat;  en  voor  eeneErfrente  aan  /"'-öp. 

GraveF/om,  in 't  jaar  1280.  nevens  de  geheele  Landtftreeke  •S"*^"'' van  Naerden,  Muiden,  IVeefp ,  en  't  aanhoorige;  desgelyks 
Eemlandt ,  voor  x-^  ponden  jaarlyks  verkocht.  Maar  in  den  ' 
koopbrief  wordt  alleen  gezegt  Naerdinklandt ,  dat  is,  Goy- 
landt,  in  dien  tydt  zoo  naar  de  Hooftftadt  Naerdink,  of  ̂^^^J/ 
Naerden,  genoemt.    De  jaarlykfche  Erfrente  ftaat  op  22  ̂ ^«iT/. 

ponden  Utrechtfche  penningen  ,  eeuwiglyk  alle  jaaren  te  /'^aW.' betaalen  op  S.  Martens  dag,  in  den  winter,  op  ftrafFe  van  ,  iieel, 

excommunicatie  des  BiflTchops  van  Utrecht ;  en  zoo  de  foi.  98*. Grave  een  jaar  in  gebreke  bleef,  zou  het  landt  weêr  vry  Goudh. 
en  vrank  komen  aan  de  Abdifte,  of  haare  Opvolgers.  Dit  indeO. 
verbondt  lag  voor  Grave F/om  en  zyne  Erfgenaamen :  doch  Holl. 
d'Abdiflfe  had  daar  uit  behouden  de  renten  en  inkomften  Kr  fol. 
der  Monnikken  van  Elten:  ook  uitgezondert  de  goederen  9^- 
haarer  Leenmannen  van  Nardinklandt ,  van  haar  beleent.  ̂ '^"^ 
Onder  Goylandt  behooren  de  alreeds  genoemde  Ste-cdtjens  Soxher» Naerden,  IVeefp ,  en  Mui  den,  v  ooris  Muiderberg  ,  Huyjjen, 

Laren,  met  Laerkom,  Blarikur/j H ilverfum,  Bu£'om ,* Loof- drccht,  en  Ankeveen.  Keizer  Otto  de  /.  had  deze  landtftreek 
in  het  jaar  930.  gefchonken  aan  Vrouwe  Godelende,  Ab- 
diffe  van  Elten,  na  welke  Goylandt  dien  naam  draagt.  Dus 

zegt  Goudhoven:  maar  Otto  de  L  is  eerft  in  't  jaar  936.  Kei- 
zer geworden:  ook  vindtmen  in  de  oude  Schriften  dat  de 

eerfte  Abdilfe  onder  Otto  den  I.  niet  Goedelende,  maar  Lta- 

gardis  hiette:  daar  by  noch  dat  Otto  de  IL  in  't  jaar  9ÓS. 
aan  het  Kloofter  te  Elten  gefchonken  heeft  het  landt  van 

Urk,  en  al  't  geen  hy  bezat  in  't  Graaffchap  van  Nardink- landt, en  in  Hameland  {Eemlandt.)   In  dien  tydt  was  de 
naam  van  Goylandt  noch  niet  bekent,  maar  heeft  ,  als  ge- 
zegt  is,  dien  naam  eerft  bekomen  naar  Goedele,  Abdilfe, 

enz. 
*  Vander  Houve,  hier  op  hy  my  nagezien , meldt  Loosdrechr,ni'f/> 

Ankevcen;*!»/;  x.yriz.e,myfis  waeiis fOndir  CoYliaéX  niet  begrepen,  R. 
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GOY  GRA 

ent.  in  het  jaar  n8o.  't  gedachte  Nardinkslatidt  vetkooptü' 
de  in  Leen,  voor  eene  jaarlykfche  eeuwige  Erfrente . 

Toen  begon  men  te  zeggen,  dat  Grave  F/oris  Goede/s  landt 

bezat,  en  dien  naam  is  Naardmkslandt  naderhant  by  geble- 
ven en  eindelyk  in  het  nu  7,00  genaamde  Goylandt  ver- 

andert; zie  ook  op  ELTER-KLOOSTER  en  op  EEM- 
LANDT;  en  daar  iet  zonderlings. 

G  O  Y  N  G  A  ,  of  G  O I N  G  A ,  een  der  28  Dorpen  van 

de  Frtefche  Grietenije  li' tmèriizeradeel ,  in  het  quartier  IVef- 
tergoo.  Men  ziet  daar  noch  de  oude  overblytzels  van  de 
Stinfen  3^'"',?^''''' '  Sicki>^ga,  tn  Albada.  Gomga ,  Gauw,  en 

Offingaïvier  worden  in  het  kerkelyke  in  gemeenfchap  be- 
dient: de  Predikant  Haat  onder  't  ClalTis  van  Sneek. 

GOYNGARYP,  GOINGARYF,  een  der  14  Dor- 
pen van  de  Friefche  Gneten\]e  Dofijewar/lal ,  onder  het  quar- tier der  Zevenvjoiden.  Gedurende  de  Friefche  beroerten  , 

wierd  in  de  kerk  van  dit  Dorp  een  Kapitein,  genaamt  der 
hoeren  vyandt met  in  de  30  foldaaten  gevangen  genomen. 
Zy  wierden  alle  te  Leeuwarden  op  eenen  dag  onthooft. 
Goingaryp.,  in  gemeenfchap  met  de  Broek.,  heeft  Kerk  en 
Predikant,  ftaande  onder  het  ClafTis  van  de  Zevenwolden., 
op  't  Heerenveen. 
GRAAF,  DE  GRAAF,  of  GRAVE,  een  fierke 

Stadt  onder  het  gebiedt  vïn  den  Staai ,  in  het  Noord-oof- 
terdeel  van  Brnbandt,  en  de  voornaamfle  in  het  landt  van 
Kul/i  (voortyds  een  Graaffchap)  aan  de  Maas,  op  de  gren- 

zen van  Gelderlandt  en  Ravefiem.  Zy  is  een  rechte  twill- 
appcl  tullchen  Johanna  van  Brabandt  en  IVillem  van  Gulik 
geweelh  Johanna  zocht  ze  met  alle  gewelt  aan  Brabandt 
te  houden ,  en  Willem  haar  aan  Gelderlandt  te  hechten  :  is 
als  een  kaatsbal  geweeft,die  over  en  weer  vloog,  nu  Bra- 
bandtfch,  dan  Gelderjch,  tot  dat  Hertog  Reinald  de  ly.  van 
Gelder,  in  het  jaar  1400.  deeze  Stadt  als  een  Brabandtfih 
Leen  verhief;  waar  na  Grave  Maximilaan  van  Egmond, 
Grave  van  Buren,  Pandtheer  wierd;  en  zyne  Nazaaten ,  de 

PrinlFen  van  üranjen,  by  den  Vrede  in  't  jaar  1648.  vrye 
en  Erfheeren:  wy  zullen  't  wat  hooger  ophaalen.  Het 
Landtfchap  Kuik  was  voortyds  eene  vrye  Hcerlykheit, 
onder  niemant  dan  het  Roomjche  Ryk  als  Grondtheere 
flaande;  onder  de  Heeren  van  Kuik  vindtmen  Willem  Gra- 

ve van  Kuik,  wiens  dochter  Elifabeth  aan  Heer  Jan  van 

yfrckel  tiouv/df: ,  overleden  in  't  jaar  1034.  Grave  Herman 
'van  Kuik  Itorf  1068.  Henrik  van  Ku!k,hct:tt  gekeft  omtrent 
het  jaar  1096.  Een  andere  Grave  Hermayj  11 32.  en  1145. 
nevens  zyne  kinderen,  Andreas,  Biflchop  van  Utrecht;  Go- 
defroy  ,  Grave  van  Arentsbergen  ;  Alida  Genialinne  van 
Arnold,  Heer  van  Reckem  ,\^\v:n%  dochter  ten  huwelyk  ver- 

zocht wierd  van  Floris,  broeder  van  den  Grave  van  Hol-  | 
landt,  doch  te  vergeefs;  Henrik  van  Kuik  in  de  jaaren  1171. 
en  1198.  Noch  een  Hennk  van  Kuik  op  1312.  gebleven  in 

den  flag  van  Baaiwyler,  in  't  jaar  1371.  Jakob  van  Kuik, 1411.  Dus  bleef  het  vry  en  eigen ,  totdat  Otto,  Heer  van 
Kuiken  Hervel,  zich  in  hel  jaar  1422.  door  geldtgebrek, 
Smalheer  van  Hertog  Jan  van  Brabandt  maakte;  alleen  be-  | 
dingende  de  jaarlykfche  inkomften  en  voordeden  van  het  | 
Leen:  zyne  nazaaten  hebben  dit  zoo  gevolgt,  tot  op  Jan  j 
Wemmer ,  toe;  die  zynen  broeders  zoon  Jaw  uitfloot ,  doch 
eer  hy  voor  den  Brabander  zyne  vingeren  opftak  ,  door 
Vorfl  Wtllem  wierd  onderfchept , en  binnen  Niewmeegen  in 

gyzelinge  overleedt:  Toen  heeft  ly'illem.  Hertog  van  Ga- 
It k  i:n  Gelder,  den  gemelden  Jan  in  zyne  plaatze  gefcho- 
ven ,  en  hem  zyne  baftaardt-duchcer  ter  Gemalinne  gegee- 
vcn;  die  derhalven  den  Brabander  af,  en  zynen  Schoon- 

vader toeviel;  en  aan  hem  den  Eedt  deede:  maar,  bemer- 
kende niet  magtig  genoeg  te  zyn  om  zich  tegen  den  Bra- 
bander te  verdeedigen,  tradt  hy  metU^tllem  in  een  verdrag, 

gaf  de  Graaf,  en  't  landt  van  Kuik  aan  hem  over,  en  ont- 
fiiig  daar  andere  goederen  in  Gelderlandt  voor.  Sedert 
dien  tydt  wierd  de  Graaf,  dan  van  den  Brabander  ,da.n  van 
den  Geldersman  verovert:  maar  daar  na  (als  gezegt)  door 
Reynald  den  I!/.  als  een  Brabandts  Leen  verheft,  tot  dat 
Maxtmiliaan  van  Egmond,  Grave  van  Buren,  het  landt  van 
Kuik  in  pandtfchap  bequam.  Zyn  Schoonzoon  ,  Prins 
li'illem  van  Oranje  ,  kocht  deeze  Heerlykheit  van  hem : 
raakteze  in  d'eerüe  beroerten  quyt,  kreegze  weer  by  de 
Pacificatie  van  Geni,  nadat  het  Hoogduitfch  Guinnhoen  daar 
uit  gedreven  was :  doch  viel  al  weer  in  handen  van  Parma; 
en  wierd  herwonnen  door  ¥nns  Maurits.  Uit  dezeBaander- 
hceren  van  Kuik  is  het  adelyk  gedacht  der  Mijeroppen,  in 

de  Nederlanden,  gtf'pTOten;  zie  op  MYEROP.  De  Stadt is  wel  van  geen  groot  begrip,  maar  zeer  (lerk  door  haarc 
gelegentheit  en  veftingwerken :  legt  omtrent  f  mylen  van 
Ravejtein,  en  4  van  ' s Hertogenbojch.  In  het  jaar  1132.  ver- 

loor het  landtfchap  Kuik,  daar  de  Graaf  de  hoofdtftadt  van 
is,  den  Graaflyken  tytel,  dooreenig  misverftant  tuflchen 

.  Keizer  Lotharius,  en  den  Grave  van  Kuik.  In  de  oorlogen 
van  den  Staat  heeft  deze  Stadt  rykelyk  haar  deel  in  d'oor- 
logsrampcn  gehadt.  De  Stadt  Graaf  had  ook  nevens  vee- 
Ie  andere  Steden  het  Spaanjche  jok  afgeworpen  ,  en  zich 
aati  des  PrinfTen  van  Oranjes  zyde  begeeven ;  maar  wierd 

m  't  jaar  i  j86.  door  laf  hartigheit  des  Gouverneurs  ,  weêr 
aan  den  Spaanfihen  kant  gebragt.    Zoo  bleef  die  Stadt  ook 
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I  tot  1602.  wanneer  Prins  Maurits  haar  na  eene  twee  maan- 
delyke  belegeringe,  in  het  gezicht  van  't  Spaanjche  leger, ïüeer  aan  den  Staat  bragt.    De  Staten  van  Utrecht  deeden 
toen  eene  Medailje  flaan;  op  d'cene  zyde  Üoiit  een  man,  Orotii die  met  een  zeker  werktuig ,  eenen  zwaaren  Üecn  opligtte;  Jaark. 
rondtom  den  randt  Itont  Ars  grave  tollit  onm;  Duor  konjt  fol.  104, 
word  een  zwaare  la/i  o^)^f^f?/r/ ;  zinfpeelende  op  de  Stadt  G>«-  441.*» 
ve,  met  het  woordt  GV^ïzi^  ; onder  aan  (tont  het  wapen  van  490. 
de  Provintie,  met  de  woorden,  Ordines  Trajcd.  De  Sta- 

ten van  Utrecht:  op  de  andere  zyde  eene  Spaa,  en  een  Laa- 
rierkrans;  In  het  verfchiet,  de  Stadt  Grave,  en  daar  rondt' 
om  Indujlria  ciT*  labore;  Door  vernuft  en  arbeidt;  daar  onder 
Cl'ö  l'J  ClI.  'De'Meda\\]e  deï  Staten  Generaal,  op  deze veroveringe  vindtmen  in  de  Medailifche  Hiftorie  van  P.  Bizot 
Bizot.  Na  dien  tydt  is  zy  ook,  niet  tegcnftaande  alle  aan-  Medail, 
flagen  van  de  Spaanfchen ,  en  inzonderheit  van  Grobbendonk ,  H'fior. 
op  haar  gemaakt,  daar  aan  gebleven  tot  1672.  toe,  toen  /"«?-88i. 
het  ongelukkig  lot  van  zoo  veele  andere  Steden  ook  de 
Graaf  trof.    Doch  wonderlyk  ging  het  daar  ontrent  toe: 
Koning  Louis  de  XIF.  had  by  zynen  fchielyken  inval  in 
dezen  Staat,  alreeds  verfcheide  plaatzen  ingenomen  :  de 
Grave  van  Chantilly  quam,met  een  tamelyk  Franjch  leger, 
naar  s Hertogenbofch  aantrekken:  hy  wirt  door  een  Spion 
die  wel  acht  dagen  te  vooren  in  de  Stadt  geweeft  was, 
haarezeer  flechte  geftelteniffe;  zie  op  'sHERTOGEN* 
BOSCH.  In  die  Stadt,  van  zoo  grooten  gewigte,  lag  zeer 
weinig  bezettinge.    De  Hoog  Mog:  nevens  de  Raadt  van 
Staten,  uit  dien  hoofde  zeer  bezorgt  voor  den  Bofch,  na- 

men een  befluit  van  de  Graaf  te  verlaaten,  om  den  Bojch 
met  dat  inleggende  Guarnizoen  te  bezetten.    Den  29  Ju- 
nius  N.  Styl ,  wierd  deze  ordre  aan  den  Heere  van  H^alen- 
li-ar^,  Gouverneur  aldaar ,  door  twee  Gecommitteerde  Hee- 

ren, ten  dien  einde  in  aller  haaft  naar  ̂ s Hertogenbofch  ver- 
trokken ,  gebragt.    Terilont  vergaderde  IValenburg  den 

Krygsraadt,  die,  over  dit  bevel  ganfch  verbaaft,  befloot 
niet  uit  de  Gr^z;?/ te  vertrekken ,  voor  daar  toe  van  zyne 
Hoogbeit  laft  te  hebben,  aan  wien  in  aller  yl  een  brief  af- 
gevaardigt  wierd:  maar  alzoo  hy  teBodegrave  lag,  kon 'er 
zoo  haaft  geen  antwoordt  te  rugge  komen.    Aan  de  Hee- 

ren Gedeputeerden  in  'x  Hertogenboj'ch  wierd  een  andere brief  afgevaerdigt, om  hen  kenniflTe  van  des  Krygsraats  be- 
fluit te  geeven.    Deze  zonden  andermaal  eenen  expreflen 

aan  den  Gouverneur,  hem  bevelende  op  het  fpoedigfte  den 
laft  van  de  Hoog  Mog:  te  voldoen,  of,  dat  alle  daar  uit  te 
ontftaane  fchade  op  hem  herhaalt  zou  worden.  Walenburg 
en  de  Krygsraadt  wilden  echter  op  de  wederkomfte  vau 
den  Bode,  aan  zyne  Hoogheit  afgezonden,  wachten.  Daar 
op  lieten  de  gedachte  Heeren  Gedeputeerden  hem  den 
laatften  Junius  weeten  ;  Indien  hy  hunne  ordre  niet  na- 
quame,  dat  zy  hem  zouden  ophangen:  daar  op  wierd  dan 
(vermits  de  liode  aan  den  Pr/».r  gezonden  niet  weêr  op- 

daagde) den  1  Julius  door  den  Krygsraadt  toereedinge 
gemaakt,  om  met  de  bezettinge  's anderendaags  naar  den 
Bofch  te  vertrekken;  als  ook  's voormiddaags  ten  11  uu-  valken. 
ren  gefchiedde  ,  fterk  2421  koppen  ;  des  nachts  ten  10  veruart 

uuren  quamenze  Wnnen""  s  Hertogenbofch .  Ondertuffchen  had  Ettrope zyne  Hoogheit  bericht  bekomen  ,  dat  de  Gouverneur  der  pai.<^\\, 
Spaanfche  Nederlanden  iS  Compagnien  Soldaten  naar  den 
Bofch  en  Breeda  gezonden  had :  dieshalven  hy  IValenburg 
ordre  toefchikte  om  de  Graaf  niet  te  verlaaten ,  of,  indien  al- 

reeds verlaaten  mogte  zyn,  zich  weêr  terftont  derwaarts 
te  begeeven.    Hy  toonde  dien  laft  aan  den  Gouverneur 
van  den  Bofch,  ook  aan  de  Magiftraat,  die  het  niet  aange- 

naam was;  omdat  zy  dit  Guarnizoen,  tot  meerder  verzee- 
keringe  liever  gehouden  hadden.    Walenburg  reedt  met  80 
Dragonders  voor  uit  :  middelerwyle  had  Turenne,  voor 
Niewmeegen  leggende,  bericht  gekregen  dat  de  Graaf  ver- 

laaten was.    Ylinx  liet  hy  de  Stadt  opeifchen  :  de  Magi- 
ftraat gaf  tot  antwoordt ,  datzy,  vermits  ze  geene  bezet- 
tinge binnen  hadden,  by  de  Neutraliteit  wilden  blyven. 

Daar  op  volgden  zeer  zwaare  bedreigingen,  indienze  niet 
terftont  Franjch  Guarnizoen  innaamen.    De  Magiftraat 
zondt  daar  op  Gedeputeerden  naar  Turenne,  des  morgens 
vroeg  den  4  Julius,  met  de  Artykelen  volgens  welke  zy 
de  Stadt  wilden  overgeeven.    Daar  na  quam  Walenburg, 

met  zyne  80  Dragonders  (andere  voegen 'er  noch  voet- 
knechten by,  enz.)  voor  de  poort  ,  willende  binnen  ge- 

laaten  zyn,  en  zeggende,  dat 'er  eene  fterke  bezetting 
volgde  :  dat  maakte  wat  alarm  onder  de  Roomfch-Catholyke 
Burgery;  echter  geraakte  de  Gouverneur  in  de  Stadt.  De 
Franjche  Officier  Mr  .  .  die  de  Stadt  opgeëifcht  had,  was 
'er  ook  binnen  gebleven,  en  hoid  de  Franjchen  heimelyk, 
door  een  briefjen,  van  d' aannaderende  krygsmagt  gewaar- 
fchouwt,enmet  een  hoe  fterk  zy  was ;  die  daar  op  ook  on-  , 

derwegen  geflagen  wierd,  en  de  Stadt  genoodtzaakt  zich  y*^^^. in  der  Vyanden  handen  te  ftellcn.    Dus  werd,  door  deze  w^ij- 
verwarringe,zulk  eenen  fchoonen  hoop  volks, en  deStadt  sylvii 

Graaf  verloren.    Evenwel  moften  de  Franfchcn  van  ̂ sHer-  ̂ .j.,^.^/^ togenbofch,  dat  zy  met  44000  mannen  belegert  hadden,  met  op Aitz.. 
groot  verlies  opbreeken  ,  door  den  kloekmoedigen  te-  j  deel, 
genftandt,  en  het  zwaare  water  dat'er  viel.  De  geruchten  istak, 
toen  uitgeftrooit,dat  de  Bezetting  op  eenen  vaUchen  brief /'o/.  31.}. Aaa  2.  of 
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ot"  patent  van  ïyne  lloogbdt  uitgetrokken,  en  in  's  vyandts 
handen  uvcrgclcvcrt  zou  zyn  geworden,  wierden  t'ecne- niual  vallch  bevonden;  want  de  gefchapcnlieit  was  gelyk 
boven  verhaalt  is.  Na  dat  (^c  Franje  hen  in  het  jaar  1673.  zich 
penoodtzaakt  vonden  hunne  Veroveringen  te  verlaaten, 
hielden  zy  iMaastricht  en  de  6><jw/noch  \n:  Maastricht  quam 

/jj.jió.  cerll  in  het  jaar  167S.  by  den  gefloten  Vrede  te  Nicwmee- 
gc/i ,  weer  aan  den  Staat:  maar  de  Graaf  wierd  ,  op  ordre 
van  ïvne  Huogheit,  den  24  julius  1674.  door  den  Generaal 
/i<Jiv»j'&o(i//,  belegert; tot  in  Üdober  zette  hy  de  belegeringe 

flapvoort ,  en  met  weinig  volk  ;  echter  bleven 'er  nu  en  dan  al 
eenigen  van  naame  :  maar  na  dat  Prins  l-Villem  van  Oranje ,  te- 

gen den  Prins  vanCWi'den  veltflag  gedaan  hebbende,  den ic  üclober  met  eenige  Regimenten  Ravcnshooftf^ekomtn 
was,  wierd  het  gewelt  verdubbelt, de  belegerden  gedvvon- 

Sylvil    gt-n  het  den  26  dier  maandt  over  te  geeven,  en,  met  hun- 
ver-v.  op  jjgr,  Gouverneur  C/^iJ»2/7/)',  uit  te  trekken:  achterlatende, 
Ait^tm.  boven  allen  anderen  voorraadt ,  325- ftukken  Kanon ,  i2fooo  j 

ponden  buskruit,  192000  ponden  kogels,  320000  ponden 
lont,  40000  gevulde  handtgranaten ,  en  een  groot  getal 
bomben  van  200  tot  j-o  ponden,  8000  malder  koorn,  enz. 
Men  zag  na  deze  veroveringe  te  Amjhrdam  eenen  gedenk- 

penning geflagen,  vcrtoonende  op  de  eenc  zyde  het  borft- 
beeldt  van  den  Prinfe van  Ori7«/>» ,  en  daar  rontomlVtihel- 
mus  lil.  D.  G.  Princ.  Aur.  C.  Naf.   If^illem  d.-  lil.  door 
Godts  genade ,  Prins  va»  Oranjen,  Grave  van  NaJJauw.  Op  de 
andere  zyde  vertoonde  zich  het  ontwerp ,  oï  de  platte  grondt 
van  de  belegeringe  der  Stadt  Grave,  met  aanwyzinge  van  de 
Quartieren  van  het  leger.    Op  den  voorgrondt  van  deze 
Medailje,  zagmen  den  Prins  van  Oranjen  in  ̂ t  harnas,  of 
ge  vjapent ,  te  voet ,  we*  de  eene  handt  op  den  Jiaf  van  gebiedt 
leunende:  bovenaan  ^iowx.  De  Graaf :  beneden,  1674. 
GR  AFT,  een  Dorp  iii  Noordt-Hollandt  ,  onder  Alk- 

maar: heeft  Kerk  en  Predikant,  (taande  onder 't  Claffis 
van  Alkmaar. 
GRAFT-DYK  (OOST)  een  Dorp  \n  Noordt-Hol- 

landt:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claflis 
van  Alkmaar. 
GRAFT-DYK,  (WEST)  een  Dorp  m  Noordt-Hol- 

landt; met  Kerk  en  Predikant  ,  llaande  onder  het  Claffis 
van  Alkmaar. 
GRALDA,  een  Slot  of adelyk  Huis,  in  de  Friefche 

Grietenije  Ferwerderadeel ,  onder  't  quartier  üoflergoo. 
GRALDA,  eene  State  ( dat  is.  Huis,  ofSlot)inde 

Friefche  Grietemje  Menaldumadeel ,  onder  't  quartier  H^ejlergoo. 
G  R  A  M  S  B  E  R  G  E ,  een  oudt  adelyk  Slot  in  Zallandt, 

onder  Over-lfjel;  in  het  Scholt-ampt  van  Hardenberg,  by 
Koeverden. 
GRANVELLE;  (K  AR  D  I  N  A  A  L)  ïie  op 

PERENOT.  (ANTONIUS) 
G  R  AT  INGA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Friefche 

Güetenijs  Barradeel^  onder  het  quartier  /^f/Z(?r?öo,  in  het 
x.yneKr.  j^^^^  Almenum. 

G  R  A V  E ,  de  Hooftftadt  des  Landts  van  Kuik :  zie  op 
G  R  A.  A  F 

o.RKr.     GRAVEN  VAN  HOLLANDT;  over  den  tydt 
M.Stok.  wanneer  Hultandt  een  Graaffchap  geworden  is,  het  zy  in 
P.Scriv.  't  jaar  8Ó3.  gelyk  de  oude  Schryvers  ftellen,  of  913.  vol- 
enz..      gens  de  jonger  Schryvers ,  onder  Koning  Karei  den  Kaaien, 

of  Karei  den  Eenvoudigen,  Koningen  MnV'rankryk ,  valt  een 
groot  verfchil  ;  daar  t'zyner  plaatze  van  gefproken  zal 
Avorden.  Wederzyds  word  echter  vaflgeftelt,  dat  de  naam 
van  den  eerften  Diederik  ly  geweeft;  zie  op  DIEDERIK 
DEN  I.  en  DIEDERIK  DEN  II.  Wy  zullen  hier 
hoe  zy  den  anderen  gevolgt  zyn,  met  de  jaaren  hunner 
aankomrte,  nevens  die  van  hunne  regeeringe,  achter  een 
ter  neder  (lellen. 

134Ó. 1404. 

1417. 
1423. 
1433- 
14Ó7. 
1477- 

1482. 

1494. 

15-06, 

I  deel, 
I  ftuk , 
fol.  91. 
118. 

113 

Idem 

ihid. C-pag. 

i8o- 

Houve. 

Idem, 

Houve. 

Winftm. 

Winfem. 

Houve. 

Vinfem. 
achter 

O.H.  Kr. 
P.  Scriv. 
M.  Stok. '  Rytnkr. 

Vojfiiis 

Jaarb. Sujjrid. Pttri. 
Slicht. 
Velden. 
Merula. 

Diederik  de  l.  eerde  Grave  van  Ho  Handt,  vzn 

'tjaar  863,  (of  913 )  met  zynen  zoon 
Diederik  den  II. zyncn  opvolger,  hebben  de  een 

na  den  anderen  geregeert  tot  het  jaar  988. 
Arnulp,  o{  Arnoud,  aangekomen  in  het  jaar 
Diederik  de  1 11. 

Diederik  de  IV^, Floris  de  l.       -      -       -       -  - 
Geertruid  van  Saxen  _         _  _ 
Robert  de  Vries       -        -  . 
Godevaart  met  den  Bult       -         -  - 
Dtderik  deV.  
Floris  de  11.       -  -      _      -  _ 
Diederik  de  VI.  
Floris  de  111.         -  -      .  _ 
Diederik  de  Vil.  
Ada ,  zyne  dochter      -        -       -  . 
Willem  del. 
Floris  de  IV.  -  -  . 
Willem  de  11.  Roomfch  Koning 
Flirts  de  V.  -  - 
"Jan  de  1. 
jan  de  1 1  van  Henegonvjen 
Willem  del  II.       -      -  - 

988. 
993- 

1039, 

1048, 

1062. ._ 

1064.^^1 

1071. ü-^. 1076.S  E  ■ 
1092. 
1123. 

1163. 

1190, 
1203. 

1204. 1223. 

I23f. 

I25-5-. 

129Ó, 

1300. 

1305-. 

G  R  A 
IViUem  de  IV. 
Margarctha,  Keizerin, 
Willem  de  V. 

Albert  van  Beiier  en.       -       -  . 
Willem  de  VI.  - 

Ja»  de  lil. 
jacoba.  Gravin,         -       -  - 
Philips  van  Bitrgundiên 
Karei  van  Burgundièn 
Maria  van  Burgundièn 
Maximiliaan 
Philips  van  Ooflenryk  de  II. 
Karei  van  Oojlcnryk  de  1 1  (  Keizer  ) 
Philips  de  II  l  (van  Spanjcn  de  II.) 

Zie  het  verder  bericht  van  deeze  Graven  yder  op  zynen 
naam,  en  daar  met  een  het  verfchil  onder  de  Schryvers  in 
de  Jaarrekeningen, 
GRAVELANDT,   een  Dorp  in  Noordt-Hollandt \ 

zie  op  GRAVEN-LANDT. 
G  R  A  V  E  N  -  A  M  B  A  C  H  T ,  een  Dorp  in  Hollandt ,  Houve, 

onder  V laar dinger- Ambacht.- GRAVENDAAL,  anders  NYK  LO  O  STER ,  by 
Goch  aan  de  Niers,  in  het  Kerfpel  van  Afperden,  daar  het 
huis  de  Rot  legt,  een  Convent  van  Jufteren,  gefticht  op 
het  yverig  aandringen  van  Margareta  van  Kleef,  Gemalinne 

van  Otto  van  NajJ'auw ,  zevenden  Grave  van  Gelder  en  Ztit- 
phen,  omtrent  het  jaar  t25'5'.  zy  ftorf  eer  de  fundamenten 
noch  gelegt  waren.   Andere  zeggen,  dat  het  huis  de  Rot 
tot  een  Kloofter  gemaakt,  en  Gravendaal  hernaamt  werd. 
De  Nonnen  wierden  ten  deele  \i\t  Roermond étrwnziis  ver- 
plaatft  :  Grave  0«o  begiftigde  het,  behalven  meer  zndext  Pontan. 
goederen,  met  het  kerkelyk gezag,  voor  zyn  derde  aandeel,  Gelderf 
over  de  Dorpen  van  Kefjel,  in  het  Stift  Keulen;  Gent,  en  S'fihied. 
Lent  in  de  Betuwe,  onder  Utrecht  behorende;  in  het  acht-  ̂   ̂"'» 
fte  deel  der  tienden  van  Gent,  zingeren,  en  Doorenburg.  f^j;  9S' 
Grave  ütto  van  Gelder  en  Zuwhen  legt 'er  in  begraaven ;  ̂"^^P» 
ook  Reinald  de  1.  Reinald,  en  Eduard  broeders ;  Sophia  van  ' '  " 
Berthout  ;em..  Deze  Sophiavan Berthout ,  anders  van  Mechelen,  J*g* was  de  Gemalinne  van  Reinald  van  Najfauw  den  11.  Iaat- 
(ten  Grave,  en  eerden  Hertog. 
GRAVENDEEL,  anders LEYDER- AMBACHT ,  Houve 

't  behoort  aan  de  Graaflykheit  van  Hollandt  :  heeft  Kerk  i  deel, 
en  Predikant,  ftaande  onder  't  ClalTis  van  Dort ;  het  legt  M  107. 
in  de  Stryenfe  Waerdt. 

's  G  R  A V  E  N  H  A  G  E ,  een  groot  wyd  beroemt  Vlek , 
of  open  Stadt,  in  het  Zuidoofterdeel  van  Hollandt,  onder  -D'iS'»». 
het  gebiedt  van  Delfslandt,  omtrent  een  uur  gaans  van  de  Gef^r. 
Noordtzee :  is  ongemeen  treftelyk  bebouwt,  en  zeer  volk-  /'"ö'-BS- 
ryk.    Voor  dezen  was  hier  maar  alleen  het  Hof  van  Hol- 

landt en  Zeelandt  :  maar  federt  het  jaar  15-80.  is 'er  het 
Hof  van  de  Zeven  Provintiën ,  daar  de  Staten  Generaal  ver- 

gaderen, by  gekomen.   Ook  is  hier  de  refidentie  van  den  aottdh, 

Hoogen  Raadt,  die  voor  den  oorlog  met  Spanjen  te  Meche- 
len  plag  te  zyn  ;  defgelyks  van  den  Raadt  van  Brabandt,  o.H.Kr. 
wegens  de  Steden  en  Plaatzen  die  dezen  Staat  in  Brabandt  fil.  98. 
bezit,  Hollandts  Brabandt  genna.mt:  te  weeten,  de  Stadt  en 

Meijerye  van  'i  Hertogenbofch ,  Breeda ,  Bergen  op  den  Zoom ,  Idem 
de  Graaf,  Ravejiein,  Helmondt , Eindhoven ,  enz.  Het  wierd  Goudh, 

eerft  flecht  den  Haag  genoemt  ,  om  dat 'er  twee  Haagen  ihid. 
(tonden,  eer  de  plaats  zoo  bebouwt  was.  Het  eerfte  be- A''.  97- 
werp  is  in  'tjaar  125-0.  geweeft,  toen  Willem  de  II.  Grave  pS- 
van  Hollandt,  tot  Roomfch  Koning  verkoren  ,  hier  een  Pa-  ̂ """"'^ 
leis  oprechtte.  Naderhant  hebben  de  Grooten  van  't  landt 

daar  ook  fchoone  huizen  gebouwt,  om  den  Grave  te  ee-  /"'^•539' ren ,  en  des  te  nader  by  hem  te  zyn.    R.  Snoyus  fchryft  R-  Snoy. 
van  Grave  en  Koning  Willems  Paleis,  in  ̂ sGravenhage ,  dit  P"i' 

volgende.  ,,  Binnen  den  Haag  heeft  hy  gebouwt  een  heer-  i^^^""^- 
,,  lyk  en  zeer  luftig  Paleis  ,  daar  in  hy  van  ̂ sGravezande ,,  de  vierfchaar  van  Hollandt  heeft  overgebragt.    Het  is 
,,  meer  tot  fchoonheit  en  luftigheit,  dan  tot  fterkte  ge- 
„  maakt, verzien  met  eenen  grooten  vyver  en  cingel,  ook 
,,  met  groote  eikeboomen  beplant.   Dicht  daar  by  is  een 
„  bofch,  bequaam  tot  wandelen  en  om  in  te  jaagen,  enz, 
,,  De  balken,  en  het  ander  houtwerk  tot  dit  Hof  zyn  van 

,,  zonderling  hout,  (uit  Trlandt)  zoo  dat 'er  geen  worm  in 
,,  byt,  het  geene  verrottinge  onderworpen  is,  en 'er  geen 
„  fpin,  of  iet  anders  vergiftigs,  omtrent  komen  kan.    De  Boxh. 
Hooftkerk  aldaar  is  begonnen  te  bouwen  ten  tyde  van  Go:idh, 

Hertog  Albrecht  van  Beijeren;  zyne  Gemalinne  deedt  in  het  P""^'"' 
ir  1397.  in  't  Voorhout,  het  groot  Kloofter  voor  de  Pre-  i 

dikheeren  van  S.  llieronymus  oprechten  ;  beeft  thans  den  ' het  jaar  15-28.  wierd  deeze  ̂ ^^^^ 

plaats  zeer  fchielyk  by  nacht,  door  Marten  van  Roffcm, 

jaar 

dikh    

naam  van  de  Klooflerkerk.  In 

overvallen  en  geplondert ;  hy  haalden'er  Koningklyke  fchat-  y^^i^, 
ten  uit;  nam  bedden  en  oorku(rens,  fchudden'er  de  vee-  J,G»,t. 
ren  uit,  en  vuldeze  met  gout,  zilver,  enz.  Men  zegt, 
dat  de  Utrechtfche  Burgers  hem  dezen  togt  geraaden  had-  fol  134. 
den  ,  daar  van  de  voornaamfte  aanleiders  geweeft  zou- 

den zyn  Jan  van  Huchtenbroek,  Lubbert  de  Waal ,  Joojl  van 
Dyk,  Michiel  de  Bakker,  enz.  Onder  de  bloedige  Faéticn 
der  HoekJ'chen  en  Cabeljauwfchen  ,  hebben  d'  eerftgenoemde 
de  laatften  uit  den  Haag  gedreven  en  doen  vluchten,  hun- 

ne 





/ 

« 
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ne  huizen  geplondert,  en  den  buit  naar  Uirecht  gev oer t. 

Onder  het  beleg  van  Leiden  zyn'er  de  Spaanfchen  ook  in 
fevallen,  zoo  dat  de  inwoonders  de  vlucht  moden  kiezen, 

n  het  jaar  ip8.  wierd'er  de  Kerk  met  alle  ficraaden,  ne- 
vens 30  huizen ,  door  eenen  feilen  brandt ,  in  vernielt.  L. 

ff"'    Guicciardy»  zegt,  dat  die  van  den  Haag  A\z  heerlyk  Dorp ƒ»'•  *3j'  nooit  hebben  willen  bemuuren,  noch  met  wallen  omvan- 
gen, daar  in  navolgende  de  grootsheit  van  Julius  Cafar^ 

die  liever  de  eerfte  in  een  Dorp,  dan  de  tweede  in  deStadt 
Rome  wilde  zyn:  dus  achten  de  Hagenaars  het  voor  zich 
roemryker,  inwoonders  van  het  heerlykfte,  fchoonrte,en 

magtigfte  Dorp  van  geheel  Europa  te  zyn,  dan  onder  ge- 
C.tJuig.  meene  of  kleine  Steden  gerekent  te  worden.    De  Heer 

Stemm.  Conjiantyn  Hmgem  heeft 'er  dit  op  gezongen  : 
//f^  heek  landt  in     klein ,  de  vjage  van  den  Staet , 
De  fchave  van  de  jeugt  ,  de  fchole  van  de  daed; 
Het  dorp  der  dorpen  geen ,  daar  yder  Jleeg  een  pad  is  : 
Maar  dorp  der  Steden  een ,  daar  yder  Jiraet  een  Stadt  is. 
De  rondom  groene  buert  ̂   het  rondom  Jieenen  hout , 
Des  Boers  verwondering  ̂   al  komt  hy  uit  het  woudt. 
Des  Steemans  Jleedjch  vermaak ,  al  komt  hy  uit  de  muuïen , 
Der  Vyanden  ontzag.  De  V "^yfter  van  de  Buur  en , 
Der  werelds  lekker ny^  des  hemels  welgenall: 
Is     daar  niet  all  gefegt ,  foo  ben  ik  meer  dan  all. 

'Ifjfi  itr  ̂ sGravenhage  heeft  negen  Predikanten:  verder  ftaan  onder 
Prtdik. .  het  Claflis  van  den  Haag  de  Kerken  en  Predikanten  van 

de  Dorpen  H'^Jfenaar  ,  Loosduinen  ,  Ryswyk,  Scheveninge , 
^sGravezande ,  JVlonJier ,  ter  Heyde If^atering  ̂   en  Voorburg. 

's  GR AVELANDT,  een  aanzienlyk  HollandtsDorp 
van  vier  Hooft-ingelanden  ,  en  eene  rechtdoorgaaiide 
ftreek,  gelegen  aan  den  heikant,  omtrent  ij  uur  va.n  Maar- 

den, doch  heel  vermaakelyk  wegens  plantagie  en  geboom- 
te, ook  veele  uitlteekende  fchoone  Hoflieden,  voorna- 

mentlyk  den  Regeerderen  van  Amjlerdam ,  en  andere  aan- 
ïienlyke  IngeZeetenen  behoorende,  die,  wegens  de  luftig- 
heit  der  plaatze,  daar  aangenaame  en  heughelyke  uitfpan- 
ningen  konncn  neemen.  Onder  die  voorcretielyke  Landt- 
huizen,  is  ook  in  't  byzonder  te  tellen  dat  van  wylen  den 
dapperen  Zeeheldc  en  Admiraal  Curr.elis  Tromp,  wel  in  't 
jaar  1673.  van  de  Franfchen,  uit  Utrecht  ,  nevens  andere, 

in  d'aflche  gelcgt  (wegens  't  niet  oetaalen  der  Brandt- 
fchattinge,  den  Eigenaaren  door  de  Vyanden  afgevordert) 

doch  naderhandt  weder  heerlyk  op  d'oude  grondtveften 
herbouwt.  Voor  dien  verwoeltenden  oorlogstydt  las  men 

boven  de  voorpoorte,tulï"chen  de  twee  Schildthouders  van 
des  Admiraals,  en  zyner  Gemalinnes  wapenen,  dezeZin- 
fpreuk,  met  goude  hooftletteren  gefchreven:  DE  WAA- 
RE  DEUGDT  ALLEEN  MAAKT  DEN  OPRECH- 

TEN ADEL;  die  wel  eene  onbetwiftbaare  waarheit 
behelfde,  doch  echter  van  veele  Hoog  Welgeboorene  Jon- 

keren ,  die  flechts  met  den  Geflachtnaam  hunner  door- 
luchtige Voorouderen  pronken,  zonder  zelfs  iet  Edels  of 

voortretfelyks  te  verrichten  ,  in  de  kracht  niet  erkent 
wordt.  De  Kerk, van  geene  oude  ftichting,  en  ook  mee- 
ftendeels  door  de  woedende  Franfchen  afgebrandt,  is  we- 

der, ten  gemeene  laden ,  fierlyk  opgebouwt,  en  tot  het 
gebruik  van  den  Godtsdienft  verniewt;  die  van  naare  eer- 

fte ftichtinge  af,  tot  nu  toe, door  twee  Heeren  Middeloms, 
vader  en  zoon,  daar  ter  ftede  is  waargenomen;  Kerk  en 
Predikant  Itaan  onder  het  Clallis  van  Amjlerdam.  Het 

Dorp  'sGravelandt  word  van  eene  Vaart  doorfneeden,  die 
ten  halven  Hollandts,  en  ten  halven  Stichts  is,  zoo  dat  aan 
den  eenen  kant  de  Hollandtfche  bodem  ,  en  aan  den  an- 

deren die  van  't  Sticht  Utrecht  leit ,  en  't  wederzyds  rechts- 
gebiedt  ook  door  het  gedachte  water  wezentlyk  gefchei- den  wordt. 
GRAVENINGUM:  Aldus  noemt  Karei  Martel, 

in  zynen  Giftbrief  van  den  jaare  722.  een  ftuk  Weilandt 

buiten  Utrecht  onder  de  verten ,  geichonken  aan  H'illibror- 
dus;  milfchien  heeft  het  den  naam  gehadt  van  töjaUeuinilC- 
5lanbt/  naar  een  Graaf  die 'er  weleer  eigenaar  van  is  ge- 
weeft  :  gelyk  de  Weilanden  buiten  Groningen  '%Wl\\t-%m' 
Öeii;  genaamt  worden  naar  den  Abt. 

G  R  AV  E  N  L  A  N  D  T ,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt , 
met  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claflis  van  Am- 
jlerdam. 
'sGRAVENMOER,  eene Ambachts-Heerlykheit  in 

Zuid-Hollandt ,  met  Kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder  't Claflis  van  Dordrecht. 

GRAVENPOLDER,  een  Dorp  in  Zeelandt,  op 't 
Eilandt  Zutdt-Beve landt;  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande 
onder  het  Claflis  van  Zuidt-Bevelandt. 

Ponta»      'sGR  AV  ENWAERDT,  een  Eilandt  voor  aan  op  de 
eichied  ̂^^^^'^^^'^^        <^c"  Rhyn ,  ter  flinker  zyde  van  de  Betuwe, 
idcd  Schenk,  in  het  jaar  ijSó.  verfterkt;  waar  door 

jol  49'        ̂ '^      fleutel  van  Gelderlandt  en  Hollandt  is  geworden, 
en  naar  hem,  wegens  't  bouwen  van  die  Sterkte  daar  op, 
Tneer  Schenkenfchans,  d-in '' s  Gravenwaerdt  genaamt;  zie  op SCHENKENSCHANS. 

DeEaey     GRAVEZANDE  is,  voor  omtrent  fOO  jiaren,  ee- 
mim.  ne  ryke  welbewalde  Stadt  geweeft,  iu  het  Zuidwefterdeel 

Alting 
Not. 
Cerm. 
Infer. 
Part.  1 1 
fol.  73. 

Houve. 

'Idem. 

Biiuve. 
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van  Hollandt,  onder  Delfs landt,  een  uur  van  den  mondt  der 
Maaze,  en  de  Noordtzce,  tuffchen  Delft  en  den  Haag:  had 
een  haven  die  in  de  Maas  uitliep,  doch  is,  door  het  aan- 
wafl"end  en  aanfpoelend  flyk  ,  onbruikbaar  geworden: daar  door,  en  meer  andere  toevallen,  is  Gravezande ,  van 
een  Stadt,  in  een  Dorp  verandert:  Gravezande  is  't  hoog- 
fte  quartier  van  Hollandt.  Voor  't  jaar  125-0.  en  eer  het 
Paleis  in  den  Haag  was  gebouwt,  hadden  de  Graven  van 
Hollandt  daar  een  Slot,  waarin  zy  den  meeftcn  zomer- 
tydt  hun  verblyf  hielden.  In  't  jaar  i^ó.  vondtmcn  de 
grondtveften  van  dit  Slot,  en  teftens  ecnigc  nette  oude 
aardevaten,  van  meer  dan  i40ojaaren,  en  der  Romeinen 
tydt  af  heugende :  de  Hof-laan  ,  en  het  Hof-landt  aldaar 
zyn  noch  naamen,en  gedachtcnifTen  van  het  vorige  Hof  en 
Slot,  in  Gravezande  wel  bekent:  ook  plagt  het  huis  daar 
de  Priefter ,  voor  den  oorlog  met  Spanjcn ,  in  woonde ,  'j  Gra- 

ven keuken  van  het  Hof  te  zyn.  In  't  jaar  1418.  wierd  Gra- 
venzandt  van  die  van  den  £?r/e/ uitgeplondert,  en  in  brandt 
geftoken.  In  deze  landtftreeke  waft  zeer  fchoone  tarwe; 
ook  worden 'er  zeer  fchoone  ka.rxixn{Gravezandfche^ehee- 
ten)  gewrongen.  In  zekere  Handveft  van  Grave  Diederik 
word  deeze  plaats  Arena  Comms  genoemt ;  heeft  Kerk  en 
Predikant,  ftaande  onder  't  Claflis  van  ̂ sGravenhaage. GREGORIUS,  de  derde  AartsbiflTchop  ,  daar  na 
BiflTchop  van  Utrecht;  hy  volgde  IVtnfned,  of  Bonifacius, 
naar  zyne  hernaminge.  Was  een  Dmtfcher  ,  van  adelyke 
afkomft,  en  tot  deeze  waardigheit ,  aleer  Bonifacius  n2.&x 
Frieslandt  (daar  hy  doodtgeflagen  wierd)  vertrok,  geör- 
donneert.  Het  verfchil  ontftaan  tuftchen  Gildebert,  Aarts- 

bift'chop  van  Keulen,  Bonifacius,  en  dezen  AattsbilFchop van  Utrecht ,  vermits  Gildebert  voorwendde  dat  de  Stadt 
en  Kerke  van  Utrecht  aan  hem  behoorde,  met  de  reden 
waarom,  en  hoe  Bonifacius  deze  zaak  aan  Paus  Gregonus 
den  IL  bragt,  doch  vermoordt  wierd  eer  't  noch  beflecht 
was; zie  op  BONIFACIUS.  Deze  Gregqrius ,  A\e  hem 
volgde,  bevorderde  de  zaak  wel,  tuftchen  zynen  Voorzaat 
en  den  Keulenaar  voor  het  Roomfche  Hof  aangevangen, 

om  de  Aartsbifl'choppelyke  waardigheit  voor  Utrecht  te  be- houden ;  m.aar  de  overkomft  der  Noormannen ,  die  het 
Sticht,  Hollandt,  Zeelandt,  Frieslandt,  enz.  elendig  ver- 
woeftten,  waren  oorzaak  van  dat  verlies ,  omdat  Gregorius 
uit  de  landen, onder  zynen  Aartsbiflchoppelyken  ftoel  be- 

hoorende, de  gewoone  inkomften  niet  trekken  kon,  en 
gevolgelyk  geen  geldt  hadde  om  de  pleit  te  Romen  genoeg- 

zaam te  konnen  voort  zetten,  en  de  Aartsbilfchoppelyke 
hoogheit  te  handthaaven.  Deze  Deenfche,  of  Noormanfche 
verwoeftingen ,  die  ook  Walcheren,  Schouwen,  en  de  an- 

dere Zeeuvjfche  Eilanden  geweltdadig  trofflsn,  duurden  tot 
op  het  jaar  800.  wanneer  zy  door  Keizer  Karei  den  Grootcn 

geflagen,  en  t'ondergebragt  wierden,  dat  wel  op 't  jaar 
75-8  wordt  geftelt;  echter  eer  zy  ganfch  uit  de  voornoem- de Landen  waren  verdreven,  duurde  het  noch  wel  een 
jaar  of  40  daar  na.  Nopende  het  verliezen  der  hoogge- 
dachte  waardigheit,  fpreekt  de  Hollandtfche  Kronyk  aldus: 
IBaac  eilami/  ïiojt  baar  na  qitamen  be  Deenen  cn  Noor- 

mannen /eube  üecluociltcn  bat  ganfcljc  ̂ êticljt  Dan  Utrecht , 
Hollandt,  m3.  Eli  3U  jlocgm  bat©olh  mcEfl  boot/  enbc  iia= 
men  met  Ijciiluyüeii/cnbe  ftiiibecen/inEt  ceiicn  groateii  roof/ 
eube  üECtooeftteii  cnbe  ̂ Ecbeftcuccrbcn  bit  3lanbt  aÏ5oo  /  bat 

'ec  geeiim  öouvumaii  gebiletiEn  Vuag;  /  oin  öct  laiibt  te  öou= 
üjcn/  Ujaarom  ban  Dan  gcootec  acmoebe  bese  Biffchop  Gre- 

gorius bit  i^of  üaii  Komen  niet  tiecbolgen  mogte  /  om  be 
Aartsbiftchoplyke  benedidie  te  Olltfangeii;  tuailt  bC  Kerk 
en  be  Aartsbiftchop  van  Keulen  te  lijfi  eii  te  magtig  luarcn  / 
om  tegen  te  pleiten.  oEnbc  Ijecft  baar  omme/Vian  noobj>luegcn 
enbe  armoeDc/  funyele  benedidtie  moeten  neemen/  ban 
ren  nacfien  gefeten  Biftchop,  al^  Uan  ben  AartsbiflTchop  van 

Keulen ,  enbc  moften  langen  enbe  menigen  ttjbt  iBiH'e  boen 
gelijli 'Jüüten /  fonber  biftthopiyken  Myter,  tottcr  tijbt  toe/ 
bat  i^eer  Godebaid  Bifl:chop  van  Utrecht  tucrt/  omtrent 
ben  jtïre  1112.  De  Biflchop  van  Keulen  had  tot  noch  toe 
maar  eenen  Suflragaan  gehad,  te  weeten  ,  die  van  Luik; 

nu  wierd  de  gewcezene  Aartsbillchop  \a.nUtrechtde  twee- 

de: Munjier,  Minden,  en  Ofenbrugge  zyn 'er  naderhant  by 
gekomen.  Gregonus  word  zeer  geroemt  van  goedertieren- 
heit ,  en  mildtdadigheit:  was  een  vyandt  van  gierigheit  en 
zeer  yverig  in  de  bekeeringe  der  Ongelovigen.  Hy  kreeg 
van  karei  den  Grooten  de  beveftiginge  aller  goederen,  ren- 

ten, thienden,  enz  weleer  van  zyne  Voorvaderen 

Martel,  Pipinus.  CraJ/us ,  en  zynen  Vader  Pipyn  den  Klee- 
nen,  aan  S.  Marten,  of  de  Utrechtfche  Kerke  gefchonken. 

Hy  zondt  naar  Over-Tfjel  tot  Predikers  Libuinus,  Marcelli- nus,  iVillibrordus  ,  en  Lebroinus.  Nadat  hy  67  (andere 

zeggen  70)  jaaren  oudt  geworden  was  ,  wierd  hy  zeer 

elendig  van  de  jigt  geplaagt,  ook  ovcrleedt  hy'cr  aan  den 25-  Auguftus,  of  den  8  kalendé  van  September  7S4.  nadat 
hy  den  Biflchoppelyken  ftoel  32  jaaren  bezeten  hadde. 
Hy  ftaat  op  de  lylt  dev  Heiligen:  en  dus  is  Utr.  cht ,  onder 
dezen  Gregorius ,  van  een  Aarts-  een  Hecht  Bisdom  gewor- 

den, en  de  Biffchop  Suflragaan  van  den  Aartsbiftchop  van 
Keulen.  Hy  wierd  bcgraaven  in  S.  Salvators  Mu»Jier.  Hem 
\ 0\gdc  Adetbertus ,  o{  Aibericus. 
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De  {fchryver  van  'c  Batavia  Sacra,  die  decïcn  H-  Grego- 
rius,  naar  't  Ichynt  ,  veeleer  lleclits  voor  ceiien  Abt  en 
Prieller,  dan  voor  den  111.  Bilfchop  van  Utrecht  erkent, 
daar  zyne  Voorreden  de  gevoelens  van  vecle  geleerde  en 
vermaarde  Mannen  ,  voor  en  tegen,  wydluftig  van  op- 

levert, maakt  eindelyk  het  belluit  op,  en  verklaart  zyn 

eigen  gevoelen,  over  deze  twyfelachtige  ïaake,  met  dec- 2e  woorden  :  „  Doch,  om  de  waarhict  te  zeggen,  al  is 
„  't  dat  hy  wydzclshalve  geen  BiÜchop  geweelt  is,  hy  is 
„  het  echter  amptshalve  geweelt;  en,  zoo  als  een  ongc- 
„  noemt  Schryvcr  by  Brouwer  te  recht  opmerkt,  Priejier 
„  blyvcmie ,  heeft  hy  den  Utrechtfchen  Stoel  als  Bi[]chop  bekleedt. 
Hier  op  volgt  de  bclchryving  van  dezes  Abt-Biilchops  le- 

ven ,  byna  van  woordt  tot  woordt  (gclyk  de  Schryver 
zegt)  uit  de  Benediély niche  Jaarboeken  van  den  geleerden 
Mubillon  genomen  ;  waar  in  veel  van  de  hiftorie  zyner 
jeugt,  en  hoe  hy  aan  de  godtkundigc  leeroeffeninge,  on- 

der den  H.  Bonifacius,  tweeden  Aartsbiilchop  van  Utrecht , 
is  geraakt,  dien  veelmaal  in  zync  reizen  heeft  vcrzelt,  en 
verder  tot  het  beflier  der  Utrcchtjche  Abdye,  aan  de  Kerke 
verknocht,  gckoren  is.  Zyne  afkomit  word  hier  gcllelt 
uit  de  koningklyke  ftamme  der  Franken  te  zyn  gewecft,als 
hebbende  tot  vader  gehad  Albrikus,  en  tot  Grootmoeder 
Adela^oi  Additla,  de  Zuller  van  Int?i>m,  Abdifle  van  Üure, 
die  beide  dochters  waren  Dagobertns ,  den  1 1.  Koning 
van  Oo/l-l^rankryk. 

Gelyk  wy  nu  boven  den  lof  al  zien  aangehaalt  van  dee- 
7es  Billchops  miltdadigheit ,  word  zulks  ook  hier  beveiligt 
door  't  getuigenis  van  zynen  leerling  en  Levensbefchry- 
ver  Ludgerus,  als  die  vooral  zyne  liefdadigheit  doet  gel- 

den, daar  hy  zegt;  Dat  even  gelyk  de  gierigaarts ,  die  op  het 
geldt  vlammen ,  bevreejl  zyn  van  tydelyke  vjinjlen  te  verzuimen , 
en  te  verwaarloozen ,  onze  heilige  man  bevreejl  VJas  van  de  he- 
melfche  goederen  door  het  opfluiten  en  bewaaren  van  de  tydelyke 
te  verliezen.  Even  te  vooren  word  ook,  tot  een  byzonder 
ftaal  zyner  liefdadigheit,  en  waar  uit  zy  zonneklaar  blykt, 
aangehaalt  een  zeker  voorval,  namclyk,  iioe  dat  Grego- 
rius.,  twee  Moordenaaren ,  die  twee  zyner  broederen,  uit 
het  Hof  naar  huis  keerende,  in  een  bofch  doodtgeftoken 
hadden  ,  hun  feit  heeft  quytgefcholden  :  ja  dat  hy  hen 

heeft  doen  vryfpreeken ,  in 't  niew  gekleedc,  en  koft  en 
drank  gegeeven;  hun  raadende  naar  vreemde  landen  te 
gaan  reizen,  om  van  zyne  bloet verwanten,  die  daar  om- 
Itrceks  het  gebiedt  voerden,  geen  ongemak  of  nadeel  te 
lyden.  Hoewel  nu  dit  geval  als  een  byzonder  bewys  van 
liefdadigheit  van  den  BiffchopGr^^</r/a/,door  zynen  leerling 
Ludgertis,  is  aangetekent,  zouden  geftrenge  Rechtkundi- 
gen  zulks  achten  voor  eene  verkeerde  barmhartigheit,  of, 
tenminften,  voor  ecne  onnozele  goedheit,  als  die,  ftel- 
lende  dat  de  rechtvaerdigheit  op  aarde  een  afdrukzel,  of 
beeltenis  is  der  hemeUche  C^ie  den  fchuldigen  geenzins 
onfchuldig  houdt)  zouden  meenen,  en  wel  met  recht, dat 
bloetfchuldt  niet  dan  door  bloet  te  boeten  ware  ,  volgens 
het  Goddelyk  ingeftelt  recht  aan  Noiich  Genef.  IX:  6.  en 

gevolgelyk  aan  't  ganfche  Menfchdom ,  dat  uit  dien  Va- 
der verniewt  zou  voortkomen ;  en  dat  hy  overzulks  geene 

moordenaars,  in  plaatze  van  welverdiende  ilraffe,  met  de 
gedachte  weldaaden  moft  hebben  begunfligt ,  noch  had 
behooren  vry  te  laaten,  uit  inzicht  van  hem  aangehaalt: 
vooral  daar  hem,  als Billchop, zoo  wel  het  wereldtlyk  als 
geeftelyk  zwaerdt,  naar  de  gronden  der  Roomfche  Kerke, 
was  aanbetrouvvt;  waar  in  alle  redenmagtige  menfchenhen 

ligtelyk  zouden  toevallen  :  doch,  dit  in  't  voorby  gaan. 
De  Schryver,  't  gevoelen  of 't  verhaal  van  Vader /l/<3^;7- 

/«iw  vervolgende ,  verfcheelt  12,  jaaren  in  den  tydt  van  zyn 
verfcheiden  uit  dit  leven,  met  het  geene  boven  geftelt  is, 
daar  men  den  25- AuguHus ,  784.  vindt ,  daar  doch  hier  de  zel- 

ve maandt-  en  dagtekening  in'tjaar77ó.  voorkomt,  als  hy 
nu  byna  den  ouderdom  van  7c  jaaren  behaalt,  en  drie  volle 
jaaren  aan  eene  lammigheit  (  boven  dejigt  genoemt)  gele- j 
gen  hadde ;  in  welke  benauwtheit  van  zoo  eene  zwaarc 

ziekte  (ftaat'er  verder,  hy  echter  de  godtvruchtige  vierig- i 
heit  van  zyn  gemoedt  niet  heeft  laaten  uitdooven  ;  dewyl  i 
hem  geftadig  deGoddelyke  boeken  wierden  voorgeleezen,  I 
of  dat 'er  Pfalmen  in  zyne  tegenwoordigheit  gezongen  of 
geleezen  wierden.    Doch  naardien  d'oude  UtrechtfcheHif- 
toryfchryver  Jan F^eldenaar ,  in  tynFafciculus  temporum,  fol.  [ 
CCL.  b.  niet  alleen  zonder  eenige  voorbehoedzaamheit,  | 
dezen  H.  Grcgorius  voor  den  derden  Bilfchop  van  Utrecht  \ 
erkent,  eene  korte  levensfchetze  van  hem  heeft  opgertelt, ! 
en  zyne  doodt  Hip  bepaalt  in  dezelve  maandt, en  't  zelfde  i 
jaar  als  wy  't  boven  eeril  vinden,  zullen  wy  hier, tot  vol- 
doeninge  der  Niewsgierigen ,  dit  kort  begrip  zyns  levens, 
van  woordt  tot  woordt,  laaten  volgen,  gelyk  hy  het  ter 
aangewezene  plaatze  te  boek  heeft  gebragt ;  dus  fpreekt 
hy'er  in  zyne  veroudde  taaie  van 

éinte  €>?cgoriu^  \ua|j  W  bccbe  ölfcop  ban  Vitrccïjt  j:rj:y 
jaer  iancü  ©an  ijoe  gcoter  inunncii  goebectiercnöept  eiiöe 
inübtcljept  öat  tjij  \aa$  in  fniEn  (ïicljt  bat  bijiibtineii  t\mM\ 
in  fijn  lEijcnbc  befcrenen.  befe  Ijcpliglje  bifcop  fcpnbe  ïiefUjijn^ 
öiun  marircKinum  enbe  UJülitiolöum  int  lant  üan  onec  jifri 
öen  öolca  te  p:eöiftm  bat  eüangclie  öacc  H  ö«I  bolc^  öe- 
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ftffibcit  «lEubetoc  fiei-ff  lief UJünugi  tot  onbcn  feel  cnbe  tiort tot  onfcn  Ijecr. 

S'nt  lacc  m§  Ijcren  Injc.  cnbc  Iiiij  boe  luoJbcn  gljeficn  flec:» ren  gljclijch  off  )i  fneUicli  ban  ben  Ijcjncl  yijiiopen  ijabbeii 
allo  battcc  üeel  luben  Uiaenbcn  battec  Xueclt  cnnbe  gtjelionieii Uiacr. 

5r>efe  Ijepliglje  bifcop  g?egorinjJ  bie  een  Ijcilicl)  biecljtec  enbe 
bclibec  bfjsï  namen  j:pji|ti  Vua^  lenebe  langlje  tijt  enbe  bjajS 
bergicljt  d^nbe  int  Icfte  faenal  lju<i5oberijn  üolcU  enbe  tïjn  te 
tkfxt  enbe  bebe  Ijeni  bjagljen  in  fuite  falnatoersS  heech  enbe 
ontfcnc  baec  gobp;  licljaeni  o^nbe  op  bic  biij  Halcnbe  ban  fep= 
tenibec  fo  gaff  Iji  gob  Ojn  faliglje  fiel  op.  enbe  Iji  bjeit  begra* 
nen  niit  gcotec  eeibjeeibicljciit  in  fuite  faliiatocr^i  monflec  int 
jaer      Ijecen  bijc  enbe  Inviüj. 

GREIUNI'ERP,  GREONTERP,  een  der  27  Winjtm Dorpen  van  de  Friefche  Grietenije  IVonferadeel  ,h\  het  quar- 
tier  H^ejlergoo;  de  Predikant  van  Panaga  bedient  die  plaats 
in  gemeenfchap  met  Hieslum,  en  dit  Greonterp. 
.    GR  IB  BEN  VORST,  een  der  negen  Dorpen  of  Heer-  Houve 
lykheden  des  landts  van  KcJJel,  in  het  quartier  van  Roer-  Handv. 
monde.  Toen  het  ganfche  Vorllendom  Gelder,  en  't  Graaf-  Kron'^k 
Ccbap  Zutphen  in  't  jaar  15-47.  gelchat  waren  op  75-000  gul-  '  '^<^«'. dens  jaarlyks,  llont  het  quartier  van  Roermonde  (een  der 
vier  quartieren  van  dat  Hertogdom)  daar  in  geftelt  op 
19075-  guldens;  in  die  fom  mollen  de  Heerlykheden  der 

i  landen  van  Kefj'el  opbrengen  1716  guldens:  het  Drollampt van  Kejfel  ftont  byzonder  getaxeert  op  3433  guldens,  en 
deze  beide  zyn  twee  van  de  zes  verdeelingen  des  Roermond- 
fchen  quartiers:  welke  omgeflagen  over  de  negen  Heerlyk- 

heden van  dit  deel,  betaalde  Gnbbenvorji  daar  toe  261  gul- 
dens, 15-  Huivers  5-5  penning;  het  hoogde  van  alle  andere 

behalven  Horft;  geftelt  op  669  guldens  8  Huivers  5-^  penn. 
GRIMBERGEN,  een  oudt  adelyk  Huis  in  7w/e»^i&, in  Over-rpi. 

GRINNES.  De  Batawer  Claudius  Civilis  maakte  daar  ̂ Iti»^ 
mede  een  begin  van  den  oorlog  tegens  de  Romeinen,  dat  i^ot. 
hy  hen  van  de  Noordtzee  verdreef,  zoo  ver  het  landt  der  Gerw. 

\  Caninefaten  zich  uitltrekte.    D' oorlog  zou  hier  mede  een  ̂"f^>'- 
einde  gehadt  hebben,  indien  hy  hen  ook  had  konnen  ver-  •^'"•'•i» dryven  uit  het  bovenüe  gedeelte  van  het  Eilandt,  waar  in 
zy  vier  kleine  Vlekken  aan  den  Rhyn  noch  bezet  hielden 
met  geen  geringe Bezettinge,  maar  met  twee  geheeleKeur- 
benden,  en  met  uitheemlche  hulpbenden  zoo  te  voet  als 

;  te  paerdt;  gelyk  wy  boven,      Arenacum  en  Batavodurum, 
hebben  aangewezen.  Een  van  deze  vier  plaatzen,  waar  in 
Clajficm  geen  kleinen  hoop  van  dit  voet-  en  paerde  volk, 

I  wel  met  groote  felheit,  doch  te  vergeefs  heeft  aangetalï, 

geeft  T'acitus  den  naam  van  GRINNES,  zonder  eenig  on-  ̂'j^- 
derfcheiden  kenteeken  daar  by  te  doen  van  de  gelegentheit  ̂   '^"Z'' 
dezer  plaatze.  Dit  moet  men  dan  elders  van  daan  haaien; 
en  waar  doch  anders  van  daan,  dan  uit  de  Reiskaart  der 

Petitingers,  doch  volgens T'fïn/»!  verbetert,  net  zoo  als  zy, 
gelyk  hy  boven  op  Cafpingium  en  Cajira  Herculis  aangewe- 

zen hebben,  de  rechte  en  ware  gelegentheit  van  GRIN- 
NES aantoont,  op  twee  gemeene  Duitlche  mylen  bene- 

den Carvo,  en  eene  gemeene  Duitfchc  myl  boven  Lev<c- 
'  fanum  :  byna  ter  plaatze  die  ,  van  de  hutjes  der  Over- 
j  voerders  ,  de  Veerhuizen  genaamt  wordt  ,  omtrent  over 
i  het  dorpjenlSenimeeten:  en,  by  gevolg, een  weinig  bovea 
den  dyk,  waar  door  Drufus  den  Rhyn,  die  op  den  Gauli- 
fchen  oever  niet  alleen  aanftortte,  maar  dien  ook  al  weg 
Icheurde,  bedwongen  heeft;  zie  hier  van  boven  op  üruji 

j  Müles.    En  men  kan  niet  twyfelen,  of  het  zandt  dat  van 
den  Gaulifchen  oever  afgefpoelt  was, is  door  de  kracht  van 
den  ftroom,  die  weerom  lluittc, verder  naar  boven  toe  ge- 

dreven, alzoo  de  kromme  en  byna  overdwarlle  ftroom  van 
den  i'^edev-Rhyn  daar  wyd  is  geweelt  :  waar  uit  volgt, 

I  dat 'er  tuflchen  GRINNES  en  tïemniertcn  eenige  droog- 
!  ten  en  Eilandtjes  gekomen  zyn  ,  waar  van  ydcr  deezer 
i  twee  plaatzen  den  oorfprong  van  zynen  naam  heeft  kon- 
nen  krygen;  ja,  ik  mag  zeggen,  klaar  en  duidelyk  genoeg 

j  gekregen  heeft.   GRINNES,  van  i^'^iné  /  of  i0?inben : 
j  want  aldus  noemen  wy  de  droogten  en  hooge  gronden  in 
de  rivieren,  waar  op  de  groente  zich  boven  het  water  be- 

gint te  verheffen  ;  van<0?in,het  welk  in  het  Friefch  Groe-a 
beteekent,  en  tiUjinb/  dat  is,  <ï5j0nbt.  Remmerten  nu  heeft 
zynen  naam  gekregen  van  de  Eilanden  in  den  Rhyn,  die 
nu  groene  weiden  geworden  zyn,  en  gemeenlyk  3Daar= 
ben/3Dacten/  3©eetben  /  SIDecten  genaamt  worden.  En 
het  is  niet  vreemt  dat  de  Z^a/V/f^e» deurgaans  veel  houdende 
van  een  dubbelde  M,  Rheinwerten  ,\n  Remmertcn  verandert 
hebben  ;  dewylze  in  plaats  van tfeinbert/0emmeit  neggen, 
voor  3langbect/  Hammcrt:  voor  ̂ öiebjniegen  /  ji)ininie= 
gen;  ja,  wat  meer  is,  voor  SbJabeiiburgccbaui /  gbjam= merbain. 
GRIPSKERK,  of  GRYPSKE  RK,  een  Dorp  en  Houve 

Ambachtsheerlykheit  in  Zeelandt,  op  het  Ei]:indt  If  alcheren ,  i  deel, 

met  meer  andere  in  het  jaar  838.  bedykt.    Het  is  een  zeer  Z""^-  141- 
oudt  Dorp,  dat  voortyds  aan  de  Edelen  van  dien  naam  ̂ '""^1^- 
behoorde:  het  is  ruim  1656  gcmeeten  groot.  M  ̂^7' 
GRIPSKERK,  of  GRYPSKERK,  een  Dorp  in  Houw, 

dc  Groninger  Ommelanden^  onder  het  VVelterquartier,  met een 

I 
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een  adelyk  Huls  van  Jonker  A(jchendorp.   Heeft  Kerk  ett  'overleden  1543.  Groeaho,  met  verten  omringt,  maar  dat 
•      ■        '     '   n  het  ̂/^tyZtTfa^zr//er.  '  Keizer  i^^m^/f      het  met  niewc  verten  en  wallen  verficrt 

KwalU".     GROEDE,  of  DE  ÜRÜEDE,  een  Dorp  in           ,  heeft.    Na  dc  Pacificatie  van  Gem  hecfc  dit  Stccdtjen  < 
fal.  iio.  deren  dat  in  het  kerkclyke  onder  Zeelandt  hoort:  het  vpord  gelylt  de  andere  Steden  in  deze  landtftreek,  zich  gevoegt 

ook  genaamt  't  Landt  van  de  Groede,  en  onder  Zeelandt  ei-  ;  by  die  de  wapenen  voor  de  vryheit  hadden  opgenomen: 

ecntlyk  geüclt.   Heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  -^^  —   
^  ' 
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lol.  MO 
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t  Claffis'van  IValcheren GROENDYK  is  een  Kloofter  geweeft in  de 

Grietenij e /fo»/^r<ïrf'ee/,  onder  't  quartier^-^e/Zc'r^oo.-  doch  in 
het  jaar  1 5-72.  ganfchdoor  de  Zee  wechgefpoelt  en  vernielt. 

, GROENDYK  is  een  Kloofter  geweefl:  in  de  Friefche 
Grietenije  I4^imbritzeradeel,  onder  ̂ Veftergoo. 
GROENENBURCH,  GRONENBURG,  is 

geweefl:  een  Stamhuis  of  Adelyk  Slot  van  de  Groenenber- 
gers,  die  Stadtvoogden  van  Groningen  waren,  leggende  in 
het  gezicht  van  de  Stadt,  op  een  half  Eilandt  van  de  Hu- 
neja  (dat  xsHnnfing)  ter  plaatze  daar  de  ftroom  zich  nu  ter 
tydt  in  twee  armen  verdeelt ,  voornamelyk  gebouwt  te- 
gensdie  van  Drenthewolde.  Eens  is  het ,  volgens  't  verhaal  van 
Menco^  afgebroken  in  het  jaar  1241.  ten  tweedemale  van 
de  Bondtgenooten  der  Gelekingen  {Gelionidx)  in  het  jaar 
125-0.  Naderhant  is  hetnauwelyks  weer  uit  de  puinhoopen, 
doch  alleen  maar  met  eene  ligte  timmeraadje,opgebouwt. 
De  Stadtvoogden  zelfs  hebben  hun  Slot,  zoo  wel  als  hun 
geflagt ,  niet  GRONENBURG ,  maar  GROENENBERG 
genaamt.  Deze  Groenenbergers  nu  hebben  het  beflier  van 
de  Stadt  langer  gehad  dan  de  geheugenis  der  Gedenk- 
fchriften  toedraagt:  \nsge\y'k^  Drenthewolde :  doch  dit laatfle  federt  het  jaar  1040.  door  gunfle  van  den  Biifchop. 
Van  beide  zyn  zy  afgezet  in  den  jaare  1 143.  door  Herbert/es , 
Biifchop  van  f/ifw^^:  maar  zy  zyn  weer  herftelt  van  Bif- 
fchop  Baldewyn,  in  het  begin  van  zyne  regeeringe,  dat  is, 
niet  lang  na  het  jaar  1178.  dewyl  hem  de  magt  der  Herber- 
tiden,  dat  is,  bloetverwanten  van //«■rZ'er^^ïj,  Biflchop  van 
Utrecht, tegen  de  borft  was,  omdat  hy  de  Landt- en  Stadt- 
voogdyen,  die  te  vooren  voor  weinige  jaaren  plagtenver- 
geeven  te  worden,  zynen  broederen  en  hunne  nakomelin- 

gen voor  altydt  vergunt  hadde ,  waar  door  zy  trots  en  hoog 

maar  toen  de  Grave  van  Rennenberg  yGoaverncui  aldaar  en 
van  de  landen  daar  omtrent,  van  den  Staat  afviel,  raakte 

Grol  met  de  reft  weer  aan  Spanjen.    In  't  jaar  i^c^^  wierd  Meter. 
Grol  van  Prins  Maurits  belegert  met  een  hcir  van  looco  ̂ ''<>^' 
mannen,  doch,  op  de  aankomfle  van  Mondragon ^vieek  hy 
'eraf.   In 't  jaar  iS99-  quam  hy'er  andermaal  voor,  en 
wierd'er  meeiter  van.    In  't  jaar  i6oó.  quamen      Spaan-  P--^"»" 
Jchen  onder  Spino/a\ooT  Grol,  dat  verovert  wierd ;  en  van 

dien  tydt  af  bleef  het  als  een  fcherpe  doorn  in  den  voet  J^^ 
desGelderfchenheeuws  uiet alleen ,  maar  ookvoor  Overyjfel,  J^^^^ 
frieslandt^en  Groningen ,  welke  Landtfchappen  zy  uit  dat  neft  Ma'u" quamen  brandtfchatten:zulks  duurde  tot  i627.wannecr  Prins  ̂ /;^ 
Frederik  Hendrik  het  den  Spaanfchen  weiïr  ontweldigde.  Hugo  Comm, 
de  Groot  heeft  deeze  belegeringe  in  druk  uitgegeeven;  en  Fr. Hen- 
Joojl  van  den  Vondel  den  Overwinnaar  daar  over  met  een  drih^ 
tretfelyk  heldendicht  begroet.  Na  dien  tydt  is  het  aan  den  enz.. 
Staat  %e\Ae\ en,  tot  op  het  jaar  1Ó72.  toen  Louis  de  XIV.  H.  de 
nevens  de  Biifchop  van  Munjler,  enz.  den  Staat  zoo  plot-  Grot. 
zclyk  op  't  lyf  vielen.  In  den  aanvang  van  Junius  quam  de  «bfidia 
Biflchop  voor  Grol,  na  dat  hy  zich  meeiter  gemaakt  hadde  GrolU. 
van  de  onlterke  Steedtjens  Oldenzeel,  Otmarjum,  Eyifchede., 
Almelo,  Delden,  Goor,  en  Borkulo.    Grol  was  toen  wel  gc- 
fterkt,  omtrokken  met  zes  bolwerken,  die  door  hunne 
hoogte  de  Stadt  ,  behalven  de  Kerk  en  het  Stadthouders 
huis  ,  dekten  :  alleen  haperde  wat  aan  de  Fauflebreën, 
een  weinig  te  laag  leggende  om  de  Contrefcarpcn  behoor- 
lyk  te  beflryken.   Alles  was  anders  zonder  gebrek  ;  de 
graften  diep,  daar  by  met  7es  ravelynen,en  zes  halve-maa- 
nen  voorzien;  en  het  magazyn  meer  dan  overvloedig.  Op 
de  wallen  lagen  22  Hukken  Gefchut,  op  niewe  affuiten, 
en  tot  tegenweer  bequaam;  doch  het  ontbrak  hun  aan  ge- 

noegzame manfchap;  die  in  het  geheel  niet  meer  dan  630 
koppen  konde  uitmaaken.    De  Burgery,  meeft  Roomfch 

moedig  waren,  zynde  ook  teftens  Stadtvoogden  van  G^o»/»-  !  g^i'ndt,  weigerde  de  wapenen  op  te  ncemen,  en  haakte  naar 
gen  en  Koevorden.  Weshalven  de  (jrcenenbergers  dit  Ampt 
bekleedt  hebben  zoo  lang 'er  eenigKrooft  van  hen  overig  is 
geweefl.  Tot  ophelderinge  van  dit  verhaal,  lafcht  de  Heer 
Alting  hier  in  een  Gellagtregifler  van  de  Groenenbergers  en 
Herbertiden,  getrokken  uit  de  oude  Gedenkfchriften  :  waar 
\x\t\A'^kx.  diiX  U'ernerus  van  Groningen  de  eerlte  is  geweelt, 
van  wien  gewag  wordt  gemaakt  in  den  jaare  1013.  ̂  e^:- 
\o\'^en%  Fgbertus  van  Groenenberg,  Stadtvoogt  van  Gronin- 

gen; door  Herbertus,  Biffchop  van  Utrecht,  in  den  jaare 
I143.  afgezet.  Bertoldus  van  Groningen ,  Stadtvoogt  onder 
Biflchop  Zirftó^ïü^)'».  Egbertus ,een  kindtskint  van  den  vorigen 
Eghertus  van  Groenenberg,  Stadtvoogt  onder  BiflTchop  Otto 
den  II.  tot  dat  ze  eindelyk  den  naam  van  Silowert  hebben 
aangenomen,  waarfchynlyk  door  huwelyk:  want  aldus  is 
Bertboldus  van  Silowert ,  Heer  \zn  Groenenberg,  Stadtvoogt 
■vzn  Groningen  geweefl  in  den  jaare  1330.  of,  naar  het  regif- 
ter  der  Burgemeefteren,  i345-.zyndehet  laatfle  mans  Oir  van 
ïyn  geflachte.  Het  Slot  Groenenberg  kan  men  in  de  laatfle 
Kaart  van  denWeere Alting  zien,  aan  de  rivier  dieUnfingis , 
of  Hunefa  word  genaamt,  recht  tegen  over  de  Stadt  GRO- 
NINGA. 

Idem.       GROENEVELDT,  eene  adelyke  Hofflede  in  het 
Bailjuuwfchap  van  Delflandt:  het  is  een  Stamhuis  geweefl. 
GROEN  ING  EN;  zie  op  GRONINGEN. 
GROENLOO;  zie  op  GROL. 

GROESTHUIZEN,  een  Dorp  in  Noordt-HoUandt  ■ 
lie  op  GROSTHUIZEN. 
GROET,  of  GROEDT,  een  Dorp  \n  Kememer- 

landt,  onder  Hollandt:  heeft  Kerk  en  Predikant,  flaande 
onder  't  Claflïs  van  Alkmaar. 
GROL,  een  fterk  Steedtjen  in  Nederlandt,  in  't  Oof- 

terdeel  van  het  Graaffchap  Zutphen  ,  by  't  riviertjen  de 
Slinke,  niet  verre  van  de  grenzen  van  Overyjfel,  T'went,  en 
't  Bisdom  Munfler  :  het  legt  omtrent  2  mylen  van  Bree,- 
voort.    Het  was,  volgens  J.  F.  Ie  Petit,  tot  het  jaar  ij-So. 
niet  dan  een  groot  Vlek  ;  maar  is  in  den  oorlog  ,  tuf- 
fchen  Spanjen  en  den  Staat,  met  goede  wallen,  diepe  graf- 

ten, bolwerken,  kafematten ,  en  contrefcarpen  gefterkt. 
,  .        Grol  is  eene  verkortinge  van  Groenloo,  betekenende  eene 

-vmGrol  S'""^''^^  verheve  plaatze.    In  de  oude  Handveften  leeftmen 
rj^'f^     Grmloo,  en  men  houd  voor  vafl,  dat  die  naam  is  ontflaan 
Pontan  ̂ ^'"'^^f  weleer  deeze  plaats  met  een  groot  bofch  omringt 
Celderj'.  is  geweefl.    Vermits  ze  wel  gelegen  is  ,  en  met  het  oog gefchied.  'ot  in  de  grenzen  van  IVeftphalen  ziet  ,  heeft  Keizer  Karei 
j  deel,       V.  als  Hertog  van  Gelder ,  Groenlou  in  het  jaar  lyyo.  met 
fol.-jü,,  graften  en  wallen  doen  omtrekken.    Naderhant  hebben 

de  Koning  van  Spanjen  ,  en  vervolgens  de  Heercn  Staten, 
de  fortificatiën  met  halvemaanen,  hoorn-  en  buitenwer- 

ken vergroot  en  verflerkt.  Otto  de  IIL  van  NaJJduw,  Gra- 
ve van  Nafaziw,  heeft  Grol  in  't  jaar  1235-.  van  Henrik  van 

'Idem     Borkulo,  toen  Grondtheer,  gekocht.    Men  leefl  ook  dat 
ibid.      Reinald  de  III.  laatfle  Grave  en  ecrfle  Hertog  van  Gelder^ 
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verandering.  Den  i  Junius  had  de  BiflTchop  de  Stadt  bcrent  Europa 
den  3  dito  naderde  hy  de  Stadt,  dat  het  Guarnizoen, door  /iii«436. 
flerk  fchieten,  zocht  te  beletten.    In  den  nacht  tuflchen  A. Mon- 

den vierden  en  vyfden  tapte  hy  het  water  af:  in  Grol  was  tan.lev. 
Georg  Frenk  Commandeur,  die  dat  ampt  daar  al  24  jaaren 
bekleedt  hadde;  hy  droeg  zich  manhaftig  genoeg,  echter 

wierd'er,  door  ordre  van  de  Heeren  Gecommitteerden  te  vel-  ̂^''^^'■^ de,  de  Lieutenant  Colonel  Tengel  binnen  gezonden  ,  om 

het  Oppergebiedt  te  voeren.    Hy  eifchte  terftont  de  t^^'^V' fleutels  der  Stadt  ,  en  nam  het  bewint  in  handen  ;  dat  ̂f/^/.^^ 
niet  lang  duurde.    Op  den  8  Junius  befchoot  de  Biflchop 

Grol,  en  wierp 'er  vuurwerpen,  bomben,  engranaaten,  ' 
uit  zeven  mortieren,  in:  op  den  9  deed  hy  't  zelfde  van 
eene  andere  batterye,daar  het  Gefchut  van  de  Stadt  dapper 
tegen  fpeelde,  waar  door  een  wagen  met  buskruit,  ne- 

vens eenige  zyner  vuurwerken,  en  tonnen  buskruit,  enz. 
in  de  lucht  vlogen.   Hy  liet  op  den  zelfden  dag  de  Stadt 
opeifchen  door  eenen  Munjierjchcn  Overlten  Lieutenant, 
in  Tamboers  kleedinge,  die  aan  zynen  arm  een  korf  met 
eijeren  had , dreigende,  om  fchrik  te  maaken,  het  Guarni- 

zoen, indien  't  zich  weigerde  over  te  geeven,  zoodanig  te 
verpletteren  als  men  die  eijeren  kon  doen.  7>;?^<?/zeïtegcns 
hem;  hy  kon  over  een  jaar  of  twee  befcheidt  komen  haa- 

ien. Evenwel  liet  hy  den  Krygsraadt  vergaderen ,  en  droeg 
d' opeifchinge  voor.   Het  algemeen  gevoelen  was,  men 
zou  tweemaal  24  uuren  uitflel,  en  eene  wapenfchorflinge 
verzoeken;  om  middelerwyle  daar  den  Prins  van  Oranje 
van  te  verwittigen.   Een  Officier  zou  voor  Oflagier  naar 
buiten  gaan,  en  een  van  den  vyandt  binnen  komen,  als  VAlke». 
gefchiedde;met  verbodt,  op  lyfflratte, naar  deMunJierjchen  pa^.^^^S. 
te  fchieten ;  die  nochtans  geduurig  voortvoeren ,  en ,  on-  enverv. 
der  het  flilflaan  van  't  gefchut,  tot  aan  de  graften  nader-  5y.'w7 
den. De  vyandtlyke  Officier  va.ex.'ï engel  en  den  Burgcrmeejier  -vervolg 
IVeck,  die  te  gelyk  Majoor  was,  een  tydt  lang  gefproken  op  Aitz^ 
hebbende,  vertrok  weêr  naar  buiten.  Straks  wierden  ook 

Gedeputeerden  naar  het  Munjlerjch  leger  gezonden,  zoo  n^iefuH 

uit  den  Krygsraadt,  namelyk  Kapiteins  Buk  en  Keppcl:  als  '^^"^t 
uit  de  Burgerije  I4^eck,  Schutten,  en  Holberent.  Tengelhe- 
val  hen  een  goedt  beding  tot  d' overgave  te  maaken,  dat alreeds  wel  half  gefloten  en  onderteekent  was,  fchoon 
7V;?^<r/ d' Artykelen  niet  wou  goedtkeurcn.  Hy  wierd  daar- 

om van  de  Burgerye  aangetaft,  en  gedwongen  de  fleutels 
aan  haar  over  te  geeven,  daar  zy  den  wal  mede  afliepen, 
en  de  poorten  op  openden,  om  den  vyandt  in  te  laaten.  By 
het  Verdrag  was ,  onder  anderen ,  bedongen ,  dat  den  Burge- 
mecfleren,  nevens  hunne  vrouwen ,  en  kinderen,  die  vertrek- 

ken wilden ,  wagens  en  paerden  verfchaft  zouden  worden  tot 
hunne  vervoeriiigc,  en  voor  hunne  bagaadje,  enz.  nevens 
geleide  naar  Doesburg  of  Zutphen  :  ook  d.it  de  Bezetting 
niet  dan  dat  haar  eigen  was  zoude  mogen  mede  nccmen, 
en  insgelyks  naar  de  vorige  plaatzen  begeleidt  worden. 
Het  ICrygsvolk  dacht  mede  wagens  tot  het  vervoeren  hun- 

ner goederen  te  krygcn ;  maar  daar  quamen  'er  niet  meer 

dao 
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dan  drie  in  't  geheel ,  die  l{'cd  alleen  voor  ïicli  nam:  dus 
%vas  delicïetting  gcnoodtxaakt  byna  alles  achter  te  laatcn. 
Blieken  li'eck  waren  dien  nacht,  na 't  lluiten  van 't  Verding, 
in  's  vyandts  leger  gebleven ,  om  den  volgenden  dag  den 
vyandt  in  te  leiden.  Het  Verding  was  den  9  Junius  1672 

getekent,  van  //'.  Landtgrave  van  Fnrftenhcrg wegens 
KcHr-KeHkn\  Chrljloph  Bcrai.lt  van  Mimjler',  J.Bttck,  op 
approbatie.  Ev.  D.  va»  Kcppe!,  op  approbatie  ;C. //WX';  J. 
li.  Schutte»;  Ev.  Holtbcrcnt.  VVegens  het  Kerkelykc  en 

den  Godtsdienftjïouden  dc  Gereformeerden  en  Roomfch- 
Catholyken  zich  in  der  minne  vergelyken  :  maar  hoe  dat 
zich  toegedraagen  heeft,  heugt  den  Gereformeerden  bell. 
Gro/is  eene  Hemmende  Stadt  in  het  Graaffchap  Zutphc»; 
heeft  in  het  begin  niet  alleen  hooge  gercchtigheit,  maar 
ook  de  Munt,  en  Gruyttol  gehadt.  By  het  aanltellen  der 

niewe  BilFchoppen  in  Nccürlandt,  15-61.  wierd  Gro»i»gen 
tot  een  Bisdom  verheven,  en  Grol  daar  aan  in  het  Kcrke- 
lyke  onderhoorig. 
GROLLER  HOUT,  een  Bofch  in  het  Landtfchap 

Drc:7th,  nevens  het  Ballerhont  (i\c  op  Ballerhottt)  gelegen 
in  het  Dingfpil  Rolde,  beide  omtrent  in  het  middelpunt 

van  Drenth.,  in  de  Provintie  van  OveryJJcl.  Zoo  wel  't 
Crollcr-  als  't  Ballcrhout  wordt  gehouden  voor  de  Lmi., 
of  geheiligde  Wouden  der  Heidenen  in  deze  Nederlanden.^ 
daar  hunne  Pricfters  Ceremoniën  pleegden  ,  om  van  den 
Duivel  orakelen  teontfangen,  of  uit  het  vogelgefchrei, 
enz.  te  voorzeggen. 

GRONINGEN,  GROENINGEN,  GRU- 
NINGEN,  G  RUNNINGEN, eene  fterke  en  wei- 
bewoonde  Stadt  ,  in  het  Noorderdeel  van  Nederlandt , 

grenzende  aan  't  Landtfchap  Drenth:  maakt  met  de  Dor- 
pen,de  (/«jwe/Wc-w  genaamc,  een  der  xe\enVereemgde Ne- 

dcrlandtfche  ?rovinucn;  legt  tuUchen  de  rivieren  de  Eetns 
en  de  Lauwcrs.  De  Stadt  Groninge»  word,  ten  opzichte 
van  hare  eerfte  beginlfelen,  voor  zeer  oudt  (  veelejaaren  voor 
Chrifttis  geboorte  )  gehouden  ;  en  gezegt ,  dat  Frifi  in  dien 

tydt,  te  weeten,  313  jaaren  eerder, met  de  zynen  zou  ge- 
komen zyn  in  dat  Gewelle, het  welk  nwFrieslandt  gehceten 

word.  In  het  ftuk  van  hunnen,  of  zynen  Godtsdienft, 
was  hun  opperde  Prielter  zoo  veel  als  Opperhooft  ,en  eer- 
ftc  der  bruiden,  Hayo  genaamt :  die  zou  twee  zoonen  ge- 

had hebben;  Galo  en  Mannus;  van  Galo  is  Grunus  gefpro- 
ten,  die,  omtrent  136  jaaren  wooz  Chriftus  geboorte,  in 
Frieslandt  een  Kafteel  bouwde,  naar  hem  Grunmbergen ,  oï 
Griintisburgt  geheeten  :  daar  by  zouden  naderhant  eenige 
huizen  zyn  getimmert,  en  dus  Gruningen  allengs  in  de  ge- 
ftalte  van  een  Dorp  geraakt.  Eerft  in  het  jaar  5-17.  wierd 
deze  plaats  met  houte  planken  bevefl.  Ook  zyn 'er  die  't noch  ouder  maaken,  en  willen  dat  deze  plaats  geltaan  zou 
hebben  van  de  ecrlle  komfte  der  Friezen  in  dat  Gewelte, 

fchryvende  met  een,  dat  de  Stadt  Gruningen  '\n  Frieslandt 
al  zou  gevt'eeft  zyn  ten  tyde  toen  de  Thebaanfche  Epami- 
nondas  leefde.  Picard  zoekt  aan  te  wyzen  dat  de  Suevi,  van 
omtrent  Chrijlus  tyden,  in  Frieslandt,  Drenth,  en  daar  om- 

trent ,  ook  daar  nu  Groningen  is  ,  eenige  jaaren  lang 
huis  zouden  gehouden  ,  en  zeer  getyrannizecrt  ;  in  het 
einde  evenwel  daar  eene  Stadt  gebouwt,daar  ingewoont, 
en  die  Gruningen  genoemt  hebben,  enz.  zie  op  FlR./T^SI. 
Doch  alles  is  zonder  vaft  bewys ,  en  daarom  hunne  giffin- 
geii  voor  geene  Euangclie  te  houden.  De  Stadt  Groningen 
wordt  van  twee  rivieren ,  de //«wc/aj,  of 't  Rcytdiep,  en  de 
Aha  befpoelt;  beide  komenze  uit  het  Drenth,  en  dwars  door 
de  Ommelanden  heen  vlietende,  loopen  zy  om  Groningen, 
vallende  aan  de  voorftadt  in  hetSchuitendiep.  Picard  zegt, 
de Hunefus  word  van  twee Drentfehe  riviertjens gemaakt, die 

binnen  Groningen  t'zamenvloeijen;  en  daar  om  heen  de  lullige 
groene  velden  bevochtigen,  daar  zommigen  den  naam  van 

Groeningen  zeggen  van  af  te  koomen.  ïi^inj'emius  rtelt  het eene  ope  plaats  geweefl  en  gebleven  te  zyn,  tot  onder  de 
regeeringe  van  koning  Odilbald ,  omtrent  het  jaar  5'i7. 
wanneer  ze  met  hout,  of  plankwerk  gefterkt  en  omtrok- 

ken wierd.  Omtrent,  of  een  weinig  na  't  jaar  iioo.  en 
op  't  einde  van  Hendriks  des  IV.  Roomfch  Keizers  regeerin- 

ge, hebben  die  van  Groningen  hunne  houte  planken  afge- 
broken, en  de  Stadt  bemuurt:  maar  de  Biüchop  van  Ut- 

recht, aan  wien  deeze  plaatze,  omtrent  het  jaar  105-7.  van 
Keizer  Henrik  den  III.  gegeeven  was,  heeft  het  gebouwde 
weer  doen  afbreeken  ,  en  die  van  Groningen  verboden  , 
zoodanig  een  verüerken  der  Stadt  zich  ooit  te  onderwin- 

den, voor  dat  de  Uirechtfche  Stoel  daar  in  bewilligt  hadde. 
Tuflchen  de  BifTchoppen  van  Utrecht  en  die  van  Groningen 
zyn  al  verfcheide  Oorlogen  voorgevallen  en  gevoert;  als 
ook  tuflchen  de  Groningers  en  de  Saxen,  waar  van  't  ver- 

haal van  alles  te  grooten  plaats  in  dit  werk  zou  beflaan  : 

ook  vindtmen  het  op  den  naam  der  Bilfchoppen  P'RE- DERIK  VAN  BLANKENHEIM,  G  ODE  VAART 
VAN  RHEENEN,  ALBRECHT  VAN  SAXEN, 
GEORG  VAN  SAXEN,  enz.  Want  of  wel  deBiflchop- 
pen  vmUtrecht,  door  Keizerlyke  gifte  en  beveiligingen, 
Heeren  van  Groningen  waren,  wierd  echter  deeze  Stadt 
dikmaals  ontroert,  zoo  van  de  Groningers  zelfs,  als  van 

andere  Vorllen  ,  die 'er  aanfpraak  op  maakten.   Na  dat 

Holl. 

O.N.r(r. 
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Keizer  Fredcrik  de  III.  en  Maxim'tliaa»  ck  I.  den  gcmcldeti 
Albcrt,en  zynen  zoon  Gcorg  van  Saxen, met  het Erfgouvcr- 
ncment  van  Groningen  befchonken  hadden,  en  alleen  zelfs 
Heeren  des  Landts  wicrdcn  ,  hadden  de  Groningers  d.ur 
tegen  den  Grave  Edzard  van  Oojlfnestaudt  tot  hunnen  Bc- 
fchcrmheer  aangenomen,  ook  Karei ,  laatlïen  I  Jertog  van 
Gelder,  uit  den  [\iim  vm  Egmond ;  eindclyk  quam  echter, 
na  vecle  ftrydcn  en  onruüen,  die  eenen  langen  tydt  van 
jaaren  duurden,  deze  Stadt  aan  Keizer  Karei  den  V.  dcwyl 
geen  van  alle  de  voornoemde  Vorilen  den  Utrcchtjchen 
Bidchop  meer  voor  Heer  van  Groningen  erkennen  wilden. 
In  de  bloedige  Eaitiën  van  de  Schiermgers  en  Vetkopcrs,  die  o.H.ifi 
in  Frieslandt  zoo  deerlyk  gewoelt  en  gewoedt  hebben ,  Schota 
heeft  Groningen  ook  zyn  deel  gehadt.  Het  had  den  gemel-  Winft 
den  Karei  van  Gelder  ten  Befchermhcer ,  tegen  de  dwing-  Kfi 
landye  van  denSax,  in  het  jaar  15-14.  aangenomen,  ook 
aan  Hem  en  aan  Vrankryk  den  Eedt  gedaan;  zie  meer  daar 
van  opKAREL,  HERTOG  VAN  GELDER.) 
heeft  ook  waarlyk  dc  Groningers  zoo  wel  bygellaan ,  en 
den  Sax  zoo  veel  te  doen  gegeeven ,  dat  hy,  den  oorlog 
moede,  al  zyn  Recht  op  Frieslandt  en  Groningen  aan  Her- 

tog Karei  van  Burgundien ,  naderhant  Keizer,  voor  ioocoo 
Kroonen  overdroeg.  Toen  moft  Karei  van  Gelder  tegcns 
Karei  van  Burgundiën,  of  üojlenryk,  oorlogen,  die  hem  op 
het  lyf  viel;  kreeg  daar  by  den  Grave  van  Emden  op  dca 
hals :  Hy  verzocht  hulp  van  dc  Groningers  tegen  den  Em- 
der;  doch  zy  iloegen  hem  af,  en  weigerden  zich  tegen  den 
Grave,  als  hunnen  vriendt  en  nabuur,  te  kanien.  Karei  va>* 
Gelder,  daar  door  vertoornt  ,  zei  zyn  Befchermheerfchap 
op,  en  droeg  zich  als  vyandt.  De  Groningers  namen  daar 
op  hunnen  toevlucht  tot  Maria,  zufter  van  den  nu  gev/or- 
den  Keizer  Karei,  toen  Gouvernante  der  Neder  landen,  met 
aanbiedinge  van  zich  te  willen  (tellen  onder  des  Keizers 
gehoorza-am.heit,en  dat  zy  aan  hem  wilden  opbrengen, het 
geen  zy  aan  Hertog  Karei  van  Gelder,  voor  zyn  befcherm- 
ainpt,  gegeeven  hadden.    De  Gouvernante  nam  deze  aan-   

biedinge  fmaakelyk  aan,  en  daar  op  deeden  die  van  Gro-  fi,l.  \'ès, 
Kingen  den  Eedt  van  getrouwigheit,  in 't  jaar  15-36.  aan  het  603. 
huis  van  jBar^a;/i/;V». Dus  daar  onder  geraakt,  begondcn  d'in-  en  verv. 
woonders  toe  te  neemen  in  welvaart,  tot  op  den  tydt  der  Schotan. 
onruften.  met  Koning  Philips  den  II.  van  Spanje» :  zy  genooten  ̂ infem, 

grooter  Voorrechten  en  Vryheden,  beide  in  't  Geertelyke  ̂ olfius, 
en  Wereldtlyke,  dan  eenigcr  der  andere  Provintiën.  De 
ürenge  Plakaaten  van  Keizer  Karei ,  de  noch  harder  en 
wreeder  van  Koning  PM/i  tegen  den  Onroomfchen  Godts- 
dienft,  woedende  met  vuur,  zwaerdt,  en  ftrop,  wierden 
hier  zoo  fel  niet  uitgevoert :  waar  door  ook  de  beeldtftor- 
mery  te  Groningen  zoo  groot  niet  was,  als  wel  in  andere 
Nederlandtfche Steden -.de beelden  wierden  met  allebefchei-  P.Mont. 
denheit,en  door  laft  van  de  Magiftraat,uit  derMinrebroe-  lyGmce. 
deren  Kerk  genomen,  en  in  bewaarder  handt  geüelt:  daar  fol-in. 
na  preekten 'er  de  Gereformeerden  in:  evenwel  wierden  in  ̂<"' 
eenige  der  omleggende  Dorpen,  met  believen  of  door  bevel 

van  zommige  Edelen ,  de  beelden  verbroken  en  vergruifl.  ̂ "[^'i' 
Maar  de  ruit  duurde  echter  niet  lang:  den  6  Junius  i567.kreeg  ft'v' 
deGt&ve\inArenberg,met  bewilliginge  der Magiltraat, en 
eene  liftige  behendigheit,  vier  Vaandelen  Duitfchen  binnen 
de  Stadt.    Toen  moften  de  Predikatiën  ophouden,  en  de  yy/^^^/ 
burgers  wierden  van  hunne  Privilegiën  en  Vryheden  ont-  ƒ^;_  jj^^ 
zet.    In  het  jaar  i5'68.  quam  Grave  Loduwyk  van  Najjauvj 
in  Frieslandt  te  velde,  en  verfloeg  den  Grave  v&nArenberg, 

met  veele  zyner  Spaanfchen,  tuflchen  Heiligerlee  enl4''wfcho~ 
ten:  belegerde  Groningen,  maar  moft,  om  dat  Duc  d'Alva 
het  met  een  fterk  leger  liet  ontzetten ,  opbrecken.  De  Gro- 
ningers  wierden  toen  hard  gedrukt ,  vermits  zy  allerlei  Natiën  seJerl. 
van  foldaaten.  Duitjehen,  Waaien,  enz.  tot  bezetting  kre- OoWü». 
gen,  die  daar  bleven  tot  de  PacijicatievunGent  toe;  wanneer  ^boek, 

't  ingelegertKrygsvolk,  veele  maanden  bezoldinge  ten  ach-  fil.  168. 
teren,  den  Gouverneur /2o^/é-/,  met  oogluikinge  der  Magi-  174. 
ftraat  en  Staten,  den  15  November  15-77.  gevangen  nam.  Meuren 
tot  dat  betaalt  zoude  zyn.  De  Staten  des  Landts  beloofden  -Nf^"-'. 
voldoeninge , onder  voorwaarden , dat  zy  wltGroningen  ver-  ̂ 'T'"^- 
trekken  zouden.    Ondertuflchen  begeerden  de  Groningers  ' 
niet  in  de  Unie  van  Utrecht ,  in  't  jaar  15-75-.  opgerecht,  te 
treeden.    Daarom  wierd  Groningen  van  den  Grave  van  j.,°-f^„ Rennenberg  belegert,  en  tot  het  aanneemen  van  dat  Ver- ^^^j^^g] 

bondt  gedwongen.  Gemelde  Grave  bleef 'er  Gouverneur, 
en  veranderde  de  Magi  ftraat :  maar  hy  zelf  wierd  haaft  een 
Verrader,  en  bragt  (houdende  middelerwylc  heimelyk 
verftant  met  den  Hertog  van  Parma)  Groningen  weêr  aan  ̂ ^""^ 
de  zyde  van  Koning  Philips.    De  Staten  der  Pereenigde  Ne-  ̂ or' 
derlanden  belegerden  de  Stadt  wel  ylinx  daar  op,  doch  te  '  }^?' 
vergeefs  ;   doordien  Hohenloo  op  de  llardenberger  Heide,  Jj  oJ 

van  de  Spaanfchen,  onder  Schenk,  gellagen  wierdt.  Gronin-  "'^gj' 
^f»  bleef  voort  aan  dien  kant  tot  het  jaar  15-94.  Den      ̂ -J^  ' 
May  quam  Grave  Manrits  van  Naffativj  voor  dc  Stadt,  met  ̂ /^ƒ, 
omtrent  140  Compagnien  Soldaaten,  en  100  Hukken  Ge- ^^p, 
fchut;  hy  wierd 'er  den  25-  Julius  meefter  van,  maar  niet  ópz, 
zonder  groote  moeite;  en  het  zou,  wegens  de  fterkte  der  Meieren 

Stadt,.  vry  langer  aangeloopen  hebben,  indien  hy  niet  ee-  \-]boek, ne  lift  gebruikt  hadde:  Hy  liet  een  groot  en  fterk  Ravclyn  ƒ;/,  19^ 

voor  de  Oollerpoort,  daar  de  belegerden  acht  ftukken  Ge- ichut 
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fchut  op  eeplanf  hadden,  ondergraavcn ,  en  ée  myn  met 

buskruid!  aanvullen,  maakte  toen  eenen  loozen  alarm  en 

aanval  met  zyn  volk  op  't  gedachte  Ravelyn ,  daar  die  van 
binnen  op  toefchoten  ,  om  het  te  verdeedigcn  :  daar  op 

weeken  de  Staatfihe»  tc  rugge;  fluks  wierd  de  Myn  aange- 
fteeken,  zoo  dat  het  Ravelyn  in  de  lucht  vloog  met  alle 

(meer  d'an  140  koppen)  die 'er  op  waren.    De  Groningers , 
beducht  dat 'er  meer  diergelyke  mynen  gemaakt  mogten 

ïyn,  lieten  den  moedt  zinken,  en  traden  tot  verdrag.  De 
Magiftraat  wierd  verandert,  en  dus  quam  Groningen  weer 

Mttenn  ia  de  Unté  der  Zeven  Provintiën.    Evenwel  bleef  de  Pro- 

fol.  337.  Vintie  in  'tdraagen  derConfenten,tot  de  algemeene  laüen 
van  de  Generaliteyt,  zoodanig  in  gebreke, datze  meer  dan 

drie  jaaren  ten  achteren  was,  en  daar  by  geene  ordre  ter 
betalingc  van  meer  dan  400000  guldens  üelde  ;  zoo  dat 

de  Staten  der  andere  Provintiën  d' executie  by  der  handt 

moften  neemen.   De  Heer  van  den  Tem}>el  wierd 'er  met 
een  troupSoldaaten  heen  gezonden, quam,  met  onwil  der 

burgerye,  daar  den  ló  Maert  1600.  binnen,  en  hy  voerde 
de  executie  ten  uiterften  uit.  Eenige  byzondere  Perfoonen 

waren  oorzaak  dezer  harde  handelingen  :  Om  hen  nu  te  tem- 
men, wierd 'er  een  Kalleel  aan  het  Noordt-oofteinde  der 

Stadt,  niet  zonder  groote  tegcnfpraake ,  gcbouwt.  De 
Commiiïarifen  Executeurs  maakten  de  Burgerye  wys,  dat 

het  niet  meer  dan  70000 guldens  kolten  zoude ;  des  wierd'er 

te  ligter  in  bewilligt;  maar  't  beliep  meer  dan  't  geheele achterftal:  zoodat  ter  dier  oorzaalje  de  Executeurs  weinig 
Hem     dank  behaalden.  Het  heeft  ook  niet  langer  dan  zes  jaaren 
Mttmn  geftaan:  want  in  het  laatfle  van Januarius  1Ó07.  wierd  het, 

fol.  145.  op  het  hevig  aanhouden  van  die  van  Groningen  ,'wc(tv  afge- 
560.     broken,  in  eenen  tydt  wanneer  yder  oordeelde  dat  zulks 
«eyi     niethadde  behoorente  gefchieden.  ;?c)v^Ilelt  de  achterftallen 
M  604.  op  óifooo  guldens.   Het  was  wel  waar  dat  de  Provintië 

veel  hadde  uitgedaan  door  watervloeden,  muizen, en  mis- 
gewas; maar  ook  was  het  waarachtig,  dat  de  andere  Pro- 
vintiën mede  haar  deel  in  veelerlei  ongelegentheden  ge- 

hadt  hadden,  en  het  geldt  den  Staat  zeer  noodig  was.  De 
Staten  GencraalhoiLen  aan ,  hun  een  derde  deel  te  willen  quyt- 
fchelden  ,  indien  zy  de  twee  overige  derdens  opbragten : 
doch  alles  was  vruchteloos ,  en  zelfs  wierd  het  van  de  Gro- 

ningers met  trotze  woorden  geweigert:  dat  maakte  hun- 
ne zaak  niet  goedt,  en  veroorzaakte  de  uitvoeringe  ;  toen 

moften  zy  alles  ten  vollen,  en  daar  by  noch  zoo  veel  tot 
•Rtydfol.  het  Kafteel ,  betaalen.    De  wrevelige  weigeringe  en  wan- 
607-     betalinge  der  Confenten  drong  den  Staat ^  die  't  geldt  van inverv.  nooden  had,  om  ontzag  te  maaken.Om  hennutoomrecht 

'ffol-    te  krygen,  wierden 'er  vier  middelen  voorgellagen.  I.  Een  j 
Kafteel  te  bouwen  ;  1 1.  De  Stadt  Groningen  te  ontveften ;  | 
lIl.Eene  fterke  bezetting  daar  in  te  leggen;  IV. Ofwel  de  ; 
Burgerye  te  ontwapenen ,  enz.   Petit  zegt  ,  dat  de  alge-  | 
meene  Staten  htt  Kafteel  aldaar  lieten  bouwen  ter  oorzaa-  j 
ke  van  cenig  misvertrouwen  dat  zy  hadden  tegen  zommige  ï 
burgers, verdacht  van  heimelyk  verftandt  met  den  Vyandt; 

Mg  16c  '^^^         Grave  Enno  van  Embden  ̂   en  dat  zy  daarom  ook 
daar  een  talryk  Guarnizoen  in  hielden  :  maar  het  misver- 

trouwen wechgenomen  zynde,  wierd  het  Kafteel  geflecht. 

Onder  Duc  d'Alva  hadden  de  Spaanfchen  daar  ook  een  Kaf- 
teel gebouwt  aan  de  Heere-poort,  maar  het  wierd  daar  na 

van  de  burgers  vernielt.    In  Groningen  plagten  twaalf  Ker- 
ken te  zyn:  drie  waren  Parochi-kerken,  die  van  S.  Mar- 
ien, S.  IValburg^  en  van  onze  L.  Vrouwe.   Vyf  andere  wa- 

ren Kloofter-  de  vier  overige  Gafthuis-kerken.  Nopende 
S.  IVaWurgs  Kerk,  konnen  wy  niet  nalaa^en  hierin  te  voe- 

Picard   gen  't  geen 'er  Picard\an  zegt.  Na  dat  hy  voor  af  heeft 
verbeet,  laten  gaan  dat  de  Romeinen, 'm  en  omtrent  het  Drenth ,e.m. 
Mtiq.    huis  gehouden  hebben ,  vervolgt  hy  ;  „  Men  moet  ook 

„  bekennen,  dat 'er  maar  een  ecnig  open  is  ge  weeft,  om 
„  daar  door  te  water  in  Drenth  te  konnen  koomen  ,  na- 

melyk,door  de  xWxtt Hunefus  of  tReitdiep, gemaakt  van 
„  twee  rivieren,  die  binnen  Gro»/»^e»  cene  t'zamenvloei- 
„  jinge  hebben.  Wie  nu  zou  niet  gelooven  dat  daar,  ten 

tyde  der  Romeinen  ,  d'  ecne  of  d'  andere  vaftigheit  zou 
„  jrebouwt  zyn  geweeft  ,  om  den  ingang  te  bewaaren  ? 
„  Zoodanig  een  Kafteel  ofBurgt  was  de  hedendaagfche 

„  zoo  genaamde  S.  H'^albiirgs  Kerk ,  die  immers  geen  fat- 
„  foen  of  gedaante  in  oude  tyden  van  eene  Chriften-kerke 
„  gehadt  heeft ,  voor  dat  zy  in  een  Chriften-kerk  is 
„  verandert  geworden;  maar  wel  de  forme,  in- en  uit- 

wendig,  van  eene  Burgt,  door  de  Romeinen  tot  be- 
fcherminge  van  den  Stroom  gebouwt,  en  gevolgelyk 

„  voor  het  Landt,  en  tot  eenen  dwinger  der  Ingezete- 
„  nen.   Die  dit  wapenhuis  in  het  Chriitendom  gemaakt 
„  hebben  tot  eene  Kerke,  hebben  dat  wel  gewectcn,  en 

„  haar  den  naam  gegeeven  van  S.  H'albtirgs  Kerk ,  vermits 
„  het  eene  Burgt  was,  gelegen  op  den  U^al,  tot  befchcr- 
„  minge  der  riviere.    Dus  dan  een  WALBURGT; 
„  en  vermits  die  naam  overeen  komt  met  dien  van  zekere 

Idtnt     1,  Sanftinne,  is  ze  S.  IValburgs  gebleven.  Het  is  ook  zeker 
ibid.      dat,  ter  plaatze  daar  zulke  Burgten  gebouwt  wierden, 
/«j.  93.  zich  daar  ontrent  altydt  Familien  nedergezet  hebben,  en 

huizen  opgeflagen  zyn;  als  daar  veilig  en  ter  koftwinnin- 
ge  bequamer  en  beter  verzekert:  welke  buurten  dan  aa- 
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derhant  dikmaals  In  magtige  Steden  verandert  zyn.  Eeni- 
ge willen  dat  het  een  werk  der  Hunnen  gi:wedl  -/.oude  zyn' maar  zy  dwaalen;  want  de  rechte  Hunnen  zyn  nooit  te 

Groningen  geweeft.    Ondertuffchcn  hebben  de  Groningers veel  meer  dan  600  jaaren  ftaande  willen  houden    dat  de- 
ze S.  U^alburgs  Kerk  hunne  Stadt,  als  eene  Sterkte,  toeoe- hoorde,  lang  voorheencn  tegen  de  Noormannen  gzhoMwt. Daar  tegen  beweerde  de  Biffchop  van  Utrecht.,  dat  ze  vaii 

oudts  in  de  magt  van  zyne  Voorzaten  geftaan  hadde.  Deze 
twift  zeer  hoog  loopciidc,  braken  de  Vroningers  het  dak 
van  de  kerke  af,  en  wierpen  een  deel  der  muuren  ter  ne- 

der ,  tot  eene  Sterkte ,  en  om  zich  te  beter  tegen  Jes  Bilfchoos 
gewelt  te  konnen  weeren;  zie  op  BALDUINUS  DEiST  J-dt 

II.  Bin'chop,  enz.  Andere  zaaken ,  Groningen  cn  ook  li^'^al- burgs  keri  rakende ,  vindtmen  op  FREÜERIK  VAN  O.H  Kr. 
BLANKENHEIM;  RUDOLPH  VAN  D I E  P- 
HOLT,  en  FREDERIK  VAN  BADEN,  BIS- 
SCHOPPEN,  enz.    Wat  aangaat  het  gebouw  der  ó". 
I^Falburgs  Kerke,  het  was  zeer  oudcrwctfch  of  antyks;  als  1 
eene  Turkfche Mojijuee ;  en  't  is  van  oudts  gelooft  een  werk 
der  Heidenen  te  zyn.    De  Parochy  is  nu  aan  die  van  S.  J^ói' 
Mariens  gevoelt.    In  het  jaar  1491.  waren  de  Gromngers  ̂ lli^ mcefter  van  Leeuwarden,  en  ftelden  daar  eenen  Kaftelein,  /(ror.-,k' 
die'cr  't  opper fte  recht  en  gezagh  voerde.    In  het  jazx  jevai if90.  heeft  de  Cofmus-  en  Damiaansvloedt  ,  gelyk  ook  in  Gr.;nm- 
Hollandt,  Zeelandt,  Brabandt,  enz.  alzoo  mede  in  Gronin-  gen. 
gerlandt,  byna  alles  met  water  overdekt,  waar  door  veele 
huizen  wegfpoclden,eneene  menigte  menfchen  en  beeften 
verdronken.   Maar  de  allerverfchriklykfte  Watersnoodt 
heeft  Groningen,  en  de  Groninger  Ommelanden  getroffen  in't 
jaar  i68ó.  tulfchen  den  12  en  13  November  O.  Styl :  Het 
begon  vervaarlyk  te  waaijen ,  te  ftormen ,  te  hagelen,  en  te  re- 

genen; het  zeewater  liep  meer  dan  een  mans  lengte  hoog. 
over  de  Zeedyken,  waar  door  meeft  alle  Dorpen  der  Ora- 
melanden  onder  water  raakten  :  de  dy ken  wierden  gefcheurt , 
zylcn  en  huizen  in  menigten  vergruift ,  en  om  verre  ge- 

worpen, zeer  veele  menfchen  en  heeften  verdronken  :  het 
ganfche  landt ,  en  de  geheele  ftreek  tuflchen  Groningen  en 
Delfz.yl,  fcheen  niet  dan  een  enkele  zee.    De  eerfte  ramp  S.  Al. 
uoï  Hunfwgoos  quarticr,  vervolgens  \eedt  Delfz.yl ;  Fivelingoos  Gabier». 
quartier,  en  het  Oldampt  laft:  üverfum  fpoelde  byna  ganYch  ̂e^^''^- 
weg :  op  Termuntcrzpl  bleef  niet  een  huis  ftaan ;  bet  was 
elende  op  elende.  De  grootfte  Turffchepen  voeren  over /""^-^S^' 
het  landt  zonder  hoogten  te  fchroomen  :  duizenden  van  '""^^ menfchen.  mannen,  vrouwen,  en  kinderen ,  zaten  op  de 
daken  der  huizen,  die  ftraks  daar  na  met  een  groot  ge- 

kraak neérftortten.    Hoe  erbarmelyk  alles  ftont,  daar  by 
eenige  zeldzame  voorvallen,  vindtmen  in  de  Nederlandtfche 
IVatervloeden.    De  Stadt  Groningen  is  wel  't  hoogfte  van  'c 
geheele  landt  ,  evenwel  ftont  het  water  met  de  hoogte 
van  de  Fauce-bres  gelyk  ;  ja,  aan  de  Steentillc  poort  liep 
het'er  over, en  een  groot  gedeelte  derStadtwas  metwater overftroomt.   Het  Wefterquartier  heeft  de  minftc  fchade 
geleden.  InHunfingoos  quartier  verdronken  640  menfchen,  Pedt 
286  huizen  waren  geheel  weg,  2^4  onbruikbaar  befcha-  Nedert, 

digt,5'09  paerden,en  2360  Koeijen  zyn'er  omgekomen.  In  RepM. Fivelingoos  quartier  verongelukten  416  menfchen  ,  177  hui-  fag.x6y, 
zen  raakten  weg,  212  wierdea  onbewoonbaar  bedurven, 
$■72  paerden ,  als  mede  2759  koeijen  verfmoorden  in  't  wa- ter.   Kortom,  de  verdronke  menfchen  beliepen  iffS.  de 
ganfch  weggefpoelde  huizen  631  ;  de  ganfch  bcfchadigde 
6i6;  d' omgekome  paerden  1387;  de  koeijen  78Ó1. 

Niet  te  onrecht  word  deeze  Watersnoodt  van  't  jaar 
1686.  voor  de  zwaarfte  hier  geboekt,  die  immer  Groningen 

en.  d''  Omlanden,  voor  Kersnacht  1717.  heeft  getroffen ,  de- 
wyl  't  bovenftaande  verhaal  wel  10  of  12  jaaren  voor  dien 
jammerlyken  nacht  ( anders  zoo  heughelyk  voor  de  Chriften- 
wereldt)  is  opgeftelt,  waar  in  Groningerlaxdt  en  Oo/ifries- 
landt  vooraamtlyk,  gelyk  veele  andere  Wereldtftreekcn, 
(daar  ook  Frieslandt  ,  Noordthollandt ,  t\i  Watertandt  geen 
klein  gevoelen  van  gehad  hebben)  onbefchryflyke  fchade 
hebben  geleden;  ja  de  Stadt  Amflerdam  heeft  toen  in  den 

uiterften  noodt  geftaan,  om  door  't  hoog  aanperilcnd  wa- 
ter onder  gevloeit,en  overftolpt  te  worden,  indien  de  on- 

gemeene  wakkerheit  der  Heeren  Burgermeefteren ,  nevens 
de  kloekmoedige  vlyt  der  Inwoonderen,  des  morgens  op 
Kersdag,  niet  in  't  byzonder  hadden  uitgemunt,  om  mee 
fchop  en  fpade,  en  alles  wat  het  water  kon  keeren,  daar 
tegen  te  voorzien,  en,  aan  den  anderen  kant,  dew  Ajjen- 
delffchen  d'j]i  niet  ware  doorgebroken,  daar  ftraks  het  val- 

len van  't  water,  voor  en  in  de  Stadt,  op  volgde.  Het 
verlies  nu  der  Groninger  Ommelanden  blykt  uit  de  volgende 
lyft,  die  op  voorgaande  aanfchryvinge  der  Heeren  Gedepu- 

teerde Staten  van  Stadt  en  Lande ,  van  den  9  Maert ,  en  14 
Juny,i7i8.  door  de  byzondere  Gerechten  te  Lande  is  over- 

gezonden, t'zamen  getrokken,  en  gedrukt,  met  ondcr- 
teekening  van  den  Secretaris  der  Provintië  van  Stadt  cn 

Ijinde,  L.Beckering,-i.\s  door  hem  nagezien,  en  u^etd'ovcr- 
gczondeRegilters  gecüllationeert,  en  bevonden  daar  mede 
gelyk  te  ftaan;  waar  van  wy  alleen  d' algemeene  optrek- 
kinge  ,  van  'tgeen  elk  Quartier  door  die  vreelelyke  in- 
breuke,in  dat Landtfchap  geleden  heeft, hier  uedcrilellen ; 
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^^Igemeene  Schade  in  't  jaar  171 7.  in  den  Midwinters A^loe4t  in  de  Groninger Ommelanden  geleden. 

Aan 

In  't 

HuiÊfingo  Quartier 
Fiveltngo  Quartier 
Wefter  Quartier Beide  Oldampte» 

Gorecht    -    -  - 

Huizen 
Menfchen Hoornbee- Paerden 

Verkens 

weggc- 

verdron- ftcn ver- verdron- verdron- 

fpoelt. 

ken. 
dronken. 

ken. ken. 

684 
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Hier  uit  blykt  klaar  dat  deze  laatfte  jammer  en  fchade 
noch  verre  de  bovengedachte  van  1686  overtreft  ;  ïynde 
noch  boven  dien  een  overgroot  getal  van  Huizingen  zeer 
belchadigt  en  ontramponeert  geworden:  welke  zwaare  en 
yflelyke  wonde  van  dit  Landtlchap,  door  het  aaloudt  erf- 
gcbrek  van  oneenigheit  der  twee  Leden  van  Staat,  tot  on- 
boetbaare  fchade  der  Ingezetenen,  al  te  lang  is  gapende 
en  bloedende  open  gehouden  ;  waar  uit  ligtelyk  verder 
de  ganfche  verwoefting  en  ondergang  dezes  Landtfchaps 
kon  ontftaan;  dat  voor  de  SchuldigÜen  aan  dezen  twee- 
fpalt ,  en  vertraginge  der  overnoodzakelykfte  bedykinge 
der  openleggende  Quartieren,  in  dezen  tydt,  en  in  de  vol- 

gende eeuwen  ,  voor  Godt  en  de  menfchen  onverant- 
woordelyk,en  eene  onuitwiflelyke  fchandvlek  wezen  zou- 

de; ja  waar  door  de  vloek  van  zoo  veele  duizenden  elen- 
delingen,  nauwelyks  wonderdadig  voor  de  doodt  in  d'o- verftroominge  geburgen  ,  op  hunne  Nakomelingen  zou 
blyven  ruften ;  en  zy  altoos  ,  als  onwaardig  den  men- 
fchelyken  naame  ,  verre  van  dxcn  der  Hoogjie  Ovengheit^ 
zouden  aangezien  en  gehouden  worden  :  vooral  na- 

dat de  bemiddelinge  der  Heeren  Staten  van  Frieslandt 
(eerft  van  hen  verzogt,  en  vervolgens  wederzyds  aange- 

nomen ,  om  zich  aan  d'uitfpraake  dier  vier  Hooge  Afgezon- 
denen  te  zullen  gedraagen )  by  een  volkomen  raadtbe- 
fluit  der  twee  Staatsleden  is  beveftigt  ,  en,  als  een  on- 
herrocpelyk  gewysde,  vaftgeftelt;  zoo  dat 'er  niet  anders 
naar  't  fcheen  te  doen  ware,  dan,  na 't  vertrek  der  Frte- 
fche  Heeren,  de  hand:  aan  't  werk  te  flaan,  volgens  't  be- 

llek onderling  met  de  Heeren  Middelaars  beraamt,  zon- 
der dat  daar  omtrent  ecnig  't  minfte  vermoeden  kon  val- 
len van  veranderinge.  Doch  gelyk  een  zwaar  onwe- 

der  fomwylen  ,  door  omkeeringe  des  windts,  voor  ee- 
ne korte  wyle  wel  geftilt  wordt,  maar  naderhant  weder 

fchielyk  en  heftiger  dan  te  vooren  uitbarft,  en  zyne  woe- 
dende kracht  hervat,  zoo  is  het  mede  omtrent  toegegaan 

met  deze,  zoo  't  fcheen,  beflechte  tweedracht  ;  want  de 
Afgezondenen  van  Frieslandt  waren  zoo  dra  niet  vertrok- 

ken, of  alles  raakte  weêr  overhoop,  en  in  verwarringe, 

700  onder  de  Regenten  der  twee  Leden,  als  d' Ingezete- 
nen van  de  Stadt  en  d' Ommelanden ;  waar  door  dat  over- 

nodig  en  heilzaam  werk  op  niew  geheel  gedwarsboomt, 
en  geftremt  wierd:  zoo  dat  eindelyk  daar  op  de  Heeren 
van  de  Stadt  hunnen  toevlucht  hebben  genomen  by  de  Sta- 

ten Generaal,  met  cenen  Brief  van  de  Burgemeejlere»  en 
Raadt  tn  Gromngen ,  waar  in  zy  wydluftig  over  hun  Mede- 
lidt  der  Regeeringe,  de  Heeren  van  d'  Ommelanden ,  klag- 
tig  vallen,  daar  by  voegende  alle  ó!'  Fxtrailen  tut  de  Befoig- 
fies  der  Landtsdagen  van  den  10  Januarius,  tot  den  9  Julius , 
1718.  Staatswyze  befloten  en  vaftgeftelt:  waar  op  de  Bur- 
gemeefters  en  Raadt  der  Stadt, op  het  einde,  met  deze  na- 
drukkelyke  betuiginge  fluiten  :  De  Heeren  van  de  Stadt  pro- 
tejleeren  op  het  allerkrachtigjle  over  het  weêrgadeloos  ongelyk, 
dat  door  dezen  (dat  is,  het  niet  nakoomen  door  d'Omme- 
landers  van  het  bemiddelt  vergelyk)  de  Regeeringe  word 
aayigedaan-,  en  de  zoo  zeer  van  Godt  gedrukte  Provintie,  met 
der  zeiver  zugtende  en  hulpbiedende  ingezetenen  moeten  lyden ; 
vjaar  aan  wy  fchrikken ,  en  ons  onfchuldig  willen  houden.  Het 
daar  op  gevolgt  befluit  der  Algemeenc  Staten  ,  van  den  4 
July,  1718.  is  vervolgens  achter  alle  de  Bewysftukken  ge- 

drukt ;  waar  in  wordt  vaftgeftelt  ,  den  Heeren  van  de 
Ommelanden  Copye  der  voorfz:  MiJJive  toe  te  zenden,  en 
hun  wyders  te  vertoonen  ,  dat  Zy  ,  met  het  uiterfte 
leetwezen,  en  niet  minder  bekommeringe  ,  daar  uit  ver- 
neemen,  dat,  daar  toen  ter  tydt  de  weggefpoelde  en  be- 
fchadigde  dyken  al  behoorden  hermaakt,  en  in  ftaat  ge- 
bragt,  immers  verre  in  de  herftellinge  gevordert  tezyn, 
de  handt  noch  aan  dat  wérk  niet  wierd  gefiagen,  van  we- 

gen d'ongelukkige  verfchillen  tuffchen  de  Leden  der  hoog- 
gemelde  Provintie  ;  en  zulks  (voegen 'er  hunne  Hoog  Mo- 

gende by)  niet  tegenftaande  eeneformeele  coniJentie,  door 
de  mediatie  van  de  Heeren  Gedeputeerden  der  Provintie  van 
Frieslandt ,ovtx  de  manier  en  middelen, tot  de  voorfchreve 
reparatie  en  herftellinge  aan  te  wenden,  gefloten;  en  on- 
aangezien  de  refolntie  by  de  Heeren  Staten  van  Stadt  en  Lan- 

de^ met  eenparigheit  van  beide  Leden,  genomen,  om  het 
geconvenieerdt  werkftcilig  te  niaaken  ;  waar  op  verder 

volgt;  „  Dat,  fchoon  Zy,  voor  het  hooren  van  de  rede- 
nen der  Ommelanden  ,  geene  uitfpraake  willen  doen 

wie  gelyk  of  ongelyk  heeft,  Zy  echter  betuigen  met  es;- 
ne  ongemeene  verwonderinge  te  zyn  aangedaan,  dat, 
daar  de  laatfte  zwaare  inundatie  in  de  Provintie  \znStadt 
en  Lande,  die  den  ondergang  van  zoo  veele  huizen,  vee 
en  menfchen  heeft  na  zich  gefleept  ,  niet  zonder  reden 
kan  aangemerkt  worden  als  een  teken  van  Godts  flaan- 

de  handt ,  verwekt,  onder  anderen,  door  d' oneenighe- den  tuüchen  de  Leden  der  Hooggemelde  Provintie  , 
waar  door  de  zorge.voor  het  gemeene  befte,  en  voor 
hunne  eige  behoudeniife  word  verwaarlooft  ,  dies  niet 
tegenftaande  ,  die  twiften  en  oneenigheden  noch  niet 
ophouden  ,  maar  op  niews  oorzaak  zyn  dat  de  Dyken 
ongemaakt  blyven  leggen,  en  het  Landt,  met  de  Ingeze- 

tenen van  dien,  als  ten  proije  worden  gegeeven  aan  de 
woede  van  de  Zee  ;  doordien  het  befte  Saifoen  om  te 
werken  (fchreven  toen  hunne  Hoog  Mogende  al) reeds 
ten  deele  verloopen  is,  en  verder  verloopen  zal,  dewyl 
het  Najaar  kort  zal  op  handen  fchieten,  als  wanneer  de 
ftormen,  en  hooge  vloeden  weder  te  wachten  zyn,  en 
de  ganfche  Provintie  ̂ zn  den  overloop  van  het  Zeewater, 
tot  haare  onvcrgoedbaare  fchade ,  zal  wezen  geè'xponeert , indien  niet  alsnoch  met  allen  mogelykenvlyt  daar  tegens 
worde  gearbeidt :  Dat  het-aan  een  iegelyk  als  onbegrype- 
lyk  moet  voorkomen,  dat  eenige  difputen,  hoedanig  die 
ook  mogen  wezen,  en  hoe  zeer  het  gelyk  of  ongelyk 
aan  de  eene  of  d' andere  zyde  zoude  mogen  overweegen , 
bequaam  kunnen  zyn  om  goede  en  cordate  Regenten  te 
wederhouden,  van,  met  achterftellinge  van  alle  conjide- 
ratién,  niet  eerft  en  voor  al  de  Provintie  ,  door  het  op- 
maaken  der  Dyken,  tegens  eenen  niewen  overloop  van 
't  water,  in  zekerheit  te  ftellen;  inzonderheit  daar  over 
de  verfchillen  bereidts  een  conventie  is  gemaakt ,  en  tot 
d'uitvoeringe  van  die  met  eenparigheit  is  gerefolveert  ge- 
weeft.  Waar  op  Zy  befluitcn :  „  Dat  hunne  Hoog  Mo- 

gende geerne  van  de  Heeren  der  Ommelanden  zullen 
verneemen  de  redenen  ,  die  hen  hebben  bewogen  om 
daar  van  af  te  gaan ,  en  de  executie  van  dien  te  ftrem- 
men;  doch  op  het  ernftigfte  verzoeken,  dat  inmiddels, 
dewyl  de  zaak  geen  het  minfte  uitftel  kan  lyden,  nevens 
de  Heeren  van  de  Stadt  willen  concurreeren ,  tot  het  op- 
maaken  en  herftellen  van  de  Dyken,  volgens  het  gecon- 
venièerde  en  gerejólveerde  ,en  de  differenten ,  die  over  eenige 
bezwaarniffenvan  den  eenen  of  den  anderen  zouden  mogen 
zyn  gerezen,  te  renvoyeeren,  om  daar  na  beflift  te  wor- 

den; aangezieij  het  onverantwoordelyk  zoude  zyn,  de 
Dyken  onopgemaakt  te  laaten  leggen ,  om  wat  redenen 
het  ook  zoude  mogen  wezen, en alzoo de Proï;/»//^,  voor 
hun  zeiven,  en  voor  het  Gemeen,  om  eenige  particulic' 
re  difputen  of  belangen,  te  laaten  verloren  gaan. 
Wie  zou  nu  hebben  konnen  vermoeden  dat ,  daar  de 

noodt  dezes  Landtfchaps  zelf  zoo  luide  riep,  en  de  ge- 
meene ftem  der  elendige  Ingezetenen  om  hulpe  als  tot  den 

hemel  fcheen  te  ryzen  ;  ook  d'Algemeene  Staten  zoo 
nadrukkelyk  en  welgegrondt  d'onverzuimelyke  nootzake- 
lykheit  van  het  floppen  der  yflelyke  breuken, en 't  hermaa- 
ken  der  ganfch  weggefpoelde  Dyken,  in  hun  fchryvens, 
aanwyzen  en  aandringen ;  waar  by  noch  komt  het  Staats- 

wyze gemaakt  Verdrag,  door  bemiddelinge  der  Heeren 
Afgezondenen  van  Frieslandt ,  tuÜchen  de  twee  Leden  van 
Staat  zoo  plegtelyk  aangegaan  ;  wie  zou  hebben  konnen 
vermoeden  ,  zeggenwc ,  dat  dit  alles  vruchteloos  zou 
zyn  gewceft,  en'er  handt  noch  voet  gerept  zyn  geworden, 
als  of  men  een  geftaaft  verbondt  met  de  woedende  Zee, 
tegens  't  aanftaande  wintergetyde  ,  hadde  gemaakt  ,  om. 
naar  't  gefchrei  van  duizenden  tot  den  bedelzak  verarmde 
Ingezetenen  niet  te  hooren,  en  de  trouhartige  en  ernfti- 
ge  aanmaninge  van  hunne  Hoog  Mogenden  ,  tot  200  een 
nodigft  en  heilzaamft  werk,  zich  niet  ter  harte  te  laaten 
gaan?  Dit  echter  is  in  onze  dagen,  by  de  tweeledige  Re- 

geeringe van  Stadt  en  Lande ,  gei'chiedt ;  en  daarom  achttea wy  het,  voor  de  Nakomelingfchap,  hier  in  dit  werk  der 
aantekeninge  waerdig;  opdat  men  zie  hoe  zelfs  de  zorge- 
lykfte  buitenfpoorigheden  ,  en 't  uiterfte  verderf,  dat  di-t 
Landtfchap  als  met  opgefperde  kaaken  en  ope  kecle  thans 

toe- 
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toceaapt,uit  tweefpalt  en  verdeeltheit  der  gemoederen  van 

de  hoogfteStaatbeftierderen  kan  opryzen.  Niet  minder  werd 

dieshalven  dan  't  maaken  der  Dyken  in  deze  Landtftrceke 

ondernomen  ,  of  begon  men  't  zelve  al ,  zagmen  't  werk 
door  de  muitendeBoeren  van 'tWefter  deel,  die  d  andere  ter 

hulpe  zouden  komen,  afgebroken;  overzulks  wierd 'er  in 
Oogftmaandt  dezes  jaars  ook  eeneBezendinge  uit  het  lichaam 

der  Algemeene  Staten  naar  Stadt  enZ.<i»/e,  van  drie  Leden,  ge- 
daan ;  die ,  door  aanhoudend  verzoek ,  de  vier  voorheen  Afge- 

zondène  Heeren  van  Frieslandt  overreedden ,  dat  ze  nevens 

hen  noch  eens  derwaarts  zouden  gaan, om, door  een  groo- 
ter  en  aanzienlyker  getal,  de  gedachte  Regenten  tot  hunnen 

pligt,  en  het  groote  wit  dat  zy  bedoelden  ,  namelyk  ,  de 
behoudenis  der  geheele  Provintie,  te  beweegen,  en  over 
te  haaien:  doch  deze  zoo  luifterryke  Bezendinge,  door  de 

gedachte  Friefihe  Heeren  onderfteunt ,  is  weder  niet  een 

haair  beter  afgeloopen  dan  d'eerfte;  zoodat  alles,  wegens d' aanhoudende  verdeeltheit,  vruchteloos  is  ge  weeft,  en  in 
dien  jammerlyken  toeftant  (reeds  tot  diep  in Herfftmaandt) 
is  blyven  leggen ;  en  hoewel  onlangs  noch  eenigzins  de 
handt  aan  de  dykaadje  is  geflagen,  heeft  dit  echter,  door 

fchaarsheit  van  betalinge,  en  't  oproerig  Landtvolk  ,  gee- 
nen  gewenfchten  voortgang  gehadt;  doch  gelyk  dit  werk 
vervolgens,  door  eene  gemeene  geldtheffinge  ,  weder  is 
hervat,  zietmen  nu  dien  noodtzakclykften  arbeidt  in  Wyn- 
maandt  wat  beter  aanbinden,  en  voortzetten  ,  hoewel 'er 
door  't  ver  verloopen  jaargetyde  geene  beftandigheit  der 
geftopte  gaten ,  tegens  de  verbolge  zee  in  den  winter,  te 
wachten  zy;  gelyk 'er  dan  ook  eene  tweede  muiterye,van 
eenige  duizenden  t' zamengerotte  Boeren  uit  het  Wefter- 
quartier,  is  opgerezen,  daar  men  de  Krygsmagt  der  Pro- 

vintie, zoo  te  paerdt  als  te  voet, tegen  heeft  moeten  fchrap 
letten,  waar  door  in  't  fchermutfeeren  ten  wederzyden  al 
eenigen,  hoewel  meeft  van  de  zyde  der  boeren,  gequetft 
en  gefneuvelt  zyn;  doch  gelyk  deze  wederhoorigheit,  naar 
men  zegt, uit  louter  misverftant, wegens  de  dykslaften  ten 

platten  lande,  is  ontftaan,  is  die  ook  in  't  korte  gelukkig 
gedempt ,  zonder  dat  de  Friefihe  krygsmagt  heeft  behoeven 
ter  hulpe  toe  te  fchieten,  gelyk  door  de  Staten  van  Stadt 
en  Lande  verzocht ,  en  reeds  van  de  Heeren  Staten  van 

Frieslandt  bewilligt  was.    Onderwyien  is 'er,  ftaande  deze 
tweefpalt  en  beroerten,  iet  als  wonderwerkelyk  uit  voort- 

gekomen ,  namelyk , dat  de  jonge  Prins  vaaOranje  en  Naf- 
jau,  Erfftadthouder  van  Frieslandt,  enz.  enz.  door  beide 
de  Leden  van  Staat  ook  tot  Stadthouder  van  Groningen  en 
J' Ommelanden,  met  alle  de  voordeelen  en  gerechtigheden 
daar  toe  behoorende,  en  van  zyne  Voorvaderen  bezeten, 
is  gekoren,  op  den  13  van  Wynwaandt,  1718.  terwyl  zich 
deVorftinne,  des  Prinfen  Vrouw  Moeder,  daar  terStede, 
met  den  Prinfe  haaren  Zoone ,  zyne  Prinfelyke  Zufter, 

en 't  geheele  Hof,  op  d' uitnodiging  veeier  voornaamfte 
Leden  van  Staat,  daar  bevondt;  zynde  deze  verkiezinge 
tot  ongcmeene  blydfchap  aller  welmeenende  Burgeren  en 
Ingezetenen  deezes  Landtfchaps  gefchiedt  ;  als  daar  uit 
voorziende  (ten  minften  niet  zonder  grondt  hoopende)dat 
de  bandt  van  Eendracht  hier  doortuffchen  de  HoogeStadts- 
en  Landt-Regenten  te  nauwer  zal  worden  toegehaalt,  en 
alle  zorgelyke  krakkeelen  en  verwyderingen  tuflchen  hen 
ge(lremt,en,  zoo  niet  geheel  wechgenomen,  immers  ge- 
fmoort  zullen  blyven;  waar  uit  gewiflelyk  het  verryzen 
dezes  Landtfchaps,  uit  den  kolk  van  jammer  en  elenden, 
voornamelvk  te  wachten  zy  ;  naar  den  grondregel  en  de 
Zinfpreuk  Van  den  Vereenigden  Staat;  EENDRACHT 
MAAKT  M  A  G  T;  vlak  ftrydig  met  de  daar  tegen  over 
geftelde  ,  doch  niet  min  zekere  fpreuke  ;    Door  Twee- 

dracht worden  de  grootjle  zaaken  verbroken.    De  Stadt  is  zoo- 
danig gelegen,  dat  men  alles  te  water  daar  in-  en  uit  kan 

voeren  tot  aan  de  zee,  het  zy  voor  Dokkum,  of  voor  Delf- 
zyl:  heeft  over  meer  dan  j-oo  jaaren  het  recht  van  kopere 
en  zilvere  munt  gehadt,  eer  zy  het  recht,  in  het  jaar  1474. 
kreeg,  om  goude  munt  te  mogen  flaan.  Rakende  de  Aka- 
demie  aldaar,  zie  op  AKADEMIE. 

Toen  Koning  Louis  de  XIF.  in  het  jaar  1672,  te  gelyk 
met  den  Aartsbilfchop  van  Keulen,  en  den  Biflchop  van 
Munjler  te  lande,  en  Koning  Karei  de  II.  van  Engelandt, 
ter  zee, dezen  Staat  zeer  plotzelyk  overvielen, en veele Ste- 

den, zelfs  drie  heele  Provintiën,overheert  hadden;  quani 
Chrtftoffel  Bernhard  van  Galen,  Biflchop  van  Munfter ,  voor 
Groningen;  in  gedachten  dat  het  hem  met  Gromngen,  enz. 
200  voor  den  windt  zou  gaan,  als  het  hem  in  Overyjfel  ge- 

lukt was.  Hy  had,  op  hoope  van  die  winft,  alreeds  een 
Brevet  van  Ror/7en  bekomen,  daar  by  hem  magt  en  autho- 
riteit  was  vergunt ,  om  30  jaaren  lang  alle  kerkelyke 
ampten  en  beneficiën  te  zullen  mogen  vergeeven,  in  de 
flaatzen  die  van  hem  verovert  wierden.  Dus  rukte  hy  voor 
Groningen ,  daar  de  Lieutenant  Generaal  Karei  Ravenshvoft 
het  gebiedt  over  de  Militie,  enz.  hadde:  Het  Guarnizoen 
v^as  niet  al  te  fterk  ;  niet  meer  dan  twee  of  drie  oude 
Compagnien  lagen 'er  in,  de  overige  waren  niewgeworve- 
ne  ongeoeftende  Soldaaten,  alle  t'zamen  geen  1200  kop- 

pen uitmakende.  Echter  liet  noch  Ravenshuoft,  noch  de 
Burgery,  enz.  den  moedt  zakken.  Het  Magazyn  was  ta- 
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mdyk  wel  voorzien,  en  dat 'er  aan  ontbrak,  Wierd  zoo  i^alken, üit  Frieslandt ,  als  Holtandt  vervult;  terwylc  de  vaart  van  't  utrvjart 
Reitdiep  noch  vry  cn  open  was.    Die  van  Groningen  had-  l^itropa 
den  ook  het  water  laaten  inloopcn  ,  zoo  dat  de  Biflchop  fZ  ll'i' de  Stadt  maar  alleen  van  dc  Ürentfihe  xydic.^  tufTchen  het 
Schuiten- cn  htt  Hoornfihe-Diep ,  kon  naderen.    De  Bezet- 

ting kon, als  gezegt  is, geen  1200  mannen  uitleevercn,  en 
dat  meeft  niewgeworven  volk,  twee  of  drie  oude  Com- 

pagnien uitgezondert ,  nevens  vier  Cornctten  paerden  , 
onder  de  Ritmcefters  Lubsburg,  Broerfma  de  Jonge,  Henrik 
Sikkinga,  en  "Jan  Stkkinga:  voorts  noch  drie  Compagnien Dragonders,  onder  NelUs  van  Bcveren.,Siverd,cn  Tjerman: 
doch  het  mangel  aan  de  Soldaaten  wierd  rykelyk  goedt 
gemaakt  door  de  kloekmoedigheit  der  Officieren,  en  de 
uitftekende  moedt  der  Burgerije;  waar  by  noch  quam  de 
onvertzaagtheit  der  Studenten  op  de  Akademie;  zy  maak- 

ten eene  compagnie  van  lyo  koppen  uit,  en  waagden  zich 
gedurig  op  de  gevaarlykfle  poften.    Den  19  Julius  N.  Ityl.  Idem 
quam  de  BiflTchop  van  Munjler  voor  Groningen,  t'zamen /-«f-??*. 
met  den  Aartsbiflchop  van  Keulen:  den  26  waren  de  loop-  Cijtel. 
graven  al  veel  gevordert ;  den  27  wierd  de  Stadt  met  grof 
gefchut  befchoten,  dat  van  zommige  Priefters  en  Monnik-  ̂ 3 

ken,  op  eene  plegti^e  wyze,  gezegent  en  bezworen  was;  /""S-i^-*- maar  een  van  deze  Zegenaars  wierd  met  eenen  ongezegen- 
de kanonkogel   zoodanig  getroffen  ,  dat  hy  in  ftukken 

heene  vloog;  ook  wierd  al  dat  gezegent  gefchut  haaft 
daar  na  verlamt:  den  28  begon  Bifl"chop  Bernhard  éc  Stadt met  bomben ,  jlinkpotten,  en  andere  vuurwerken  aan  te 
taften,  ook  wierden  daar  door  al  eenige  huizen  om  verre 
geworpen,  en  andere  zeer  befchadigt:  want  daar  waren 'er 
onder  van  300  en  400  ponden, die,  wegens  haare  zwaarte 
tot  den  grondt  der  woningen  doorzakkende  ,  door  dè 
kracht  van  't  uitbrakend  buskruit  en  vuur,  ganfche  gebou- 

wen vernielden.    Dit  verfchrikte  ook  de  'burgers  in  het begin  der  belegeringe  niet  weinig,  maar  allengks  leerden 
zy  het  gevaar,  door  plat  op  de  aarde  neder  te  vallen,  te 
vermyden.    Ook  paften  de  Mennoniten  vlytig  op,  in  het 
fchielyk  dompen  der  zelve,  eerze  noch  haare  kracht  kon- 

den uitbraaken.    De  belegerden  bleven  den  vyandt  met  c*/?*/ 
vuurwerken  niet  fchuldig,  en  deeden  hem  al  taamelyke  Hatl. 
fchade.   De  BilTchop  eifchte  middelerwyle  de  Stadt  op:  Au'rcur. 
maar  kreeg  tot  antwoordt,  het  uiterfte  te  willen  afwach-  13  deel', ten ;  en  liever  goedt  en  bloet  dznGroningen  te  willen  verlie- /''»^.ri4. 

zen.    Het  werpen  van  bomben,  ftinkpotten,  gloeijende -^y^i"'' kogels ,  zelfs  ook  vergiftigde  vuurwerken  ,  ging  zynen 
gang;  maar  daar  tegen  verwakkerde  de  heldenmoedt  der  ̂ ''«»». 
burgeren:  dat  den  BiflTchopfchen  onverwacht  voorquam   ' '^''j 
als  geene  gedachten  hebbende  van  aldaar  zoo  fterken  te-^-^"^' 
genftant  te  vinden.  Dies  wordt 'er  gezegt  dat  ze  zich  door  ̂"'^  ̂^S» toverkonft,  ziende  dat  het  voorige  zeegenen  hunner  Prie- 
fteren  en  Monnikken  niet  veel  uitwerkte,  zochten  te  be- 

helpen: blykens  een  koper  plaatjen,  omtrent  met  de  vol- 
gende letteren  en  Charaéters  in  eene  bombe  gevonden ; 
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Niemant  onder  de  belegerden  kon  deze  woorden  ontcyfe- 
ren:  ook  zyn 'er  meer  andere  kopere  plaatjens  met  dier- 
gelyke  Infcrtptien,  enz.  ontdekt:  waar  op  een  der  Pro- 
feflbren  aldaar  ,  in  zyne  Dank-oratie  over  het  verlaaten 
van  Groningen,  niet  onaardig  zeide :  dat  deze  Bilfchop,  de 
Stadt  niet  ziende  te  winnen  door  de  hulpe  van  Simon  Pe- 

trus, zich  gekeert  hadde  naar  de  konft  van  Simon  Magus. 
Hy  deed  die  van  Groningen  door  zyne  bomben,  enz.  wel  Idem 
groote  fchade; maar  hy  leedt  aan  zynen  kant,  door  die  der  y»lken. 
belegerden,  immers  zoo  veel  en  meer.  Het  is  te  verwon- 
deren,  dat,  daar  het  die  van  Groningen  al  vry  wat  huizen,  9.'*^'^' (hoewel  zeer  weinige  menfchen)het  hem  daar  tegen  veele 
Soldaaten  kofte.  Eene  bombe  uit  de  Stadt  viel  in  zyne 
werken,  en  op  eenen  wagen  met  buskruit,  waar  door  de 
andere,  en  al  dat 'er  meer  by  was,  met  armen  en  beenen 
in  de  lucht  vlogen  ;  dat  van  de  belecgerden  op  hunne  wal- 

len met  vreugde  aanfchouwt  wierd.  Biflchop  Barcnt,  of 
wel  beide  de  Biflchoppen,  geene  kans  tot  het  veroveren 
ziende,  en 'er  veel  volk  voor  verloren  hebbende,  verlie- 

ten den  27  Auguftus  het  beleg,  en  met  een  de  Stadt; doch 
ganfch  buiten  verwachtinge  :  want  zeven  dagen  te  voo- 
rcn  had  de  eerfte  eene  andere  rekeninge  gemaakt,  en  ia 
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ecncn  brief  uit  zyn  leger  voor  Grotjin^^en  aan  den  Hertog  j  Wal  gereden,  in  de  grooteliolligheden  der  Dwingerenwicrd 
van  Luxemburg,  tocn  binnen  Utrecht  't  oppcrgcbiedt  voe- [  gevocrt ,  en  die  daar  mede  gevult;  daar  langs  heene  dan 
rende,  gclchreven ,  geda^tekent  den  -,z  Augulhis;(de  brief  cene  fterke  Vcllinglinic,  naar  des  Heercn  Koehoorns  ont- 

was door  den  jongen  Voril  \im  Ntijftiuiv  onderfclicpt)  werp,  is  gelegt,  van  ongemeene  llcrkte  tot tcgenweér ; en 

in  naar  de  " 

dat  myn Heer  deBillchop  van yV7.'.'i:;/?LThemvcr2cekerde,dac  waar 
hy  op  ̂V.  Lüuts  d,ig  (den  2f  Aucultus )  binnen  Groningen  de 
Mille  xovL  doen  T  maar  dat  milte  hem.  Hoe  groot  het  ver- 

lies des  Bilïchops  in  deze  belogeringe  gcweeü'  zy,  blykt  uit de  Ly(l,by  de  Mun/lerfcbe  Üflicicren  7.e!fs  opgeltelt. 
Op  den     Julius  1672.  quam  Billchop 

Bernhivd  va»  Mtinjler  voor  Gronin- 
gen met      -----      Z4000  mannen 

Voor  de  Stadt  7,yn  zoo  Ruiters  als 
Soldaaten  gebleeven  -  -  45'36. 

Gequetlt  .  -  -  -  1426. 
üvergeloopen  naar  de  Stadt  -  600. 
Naar  andere  plaatzen  -  -  fooo. 
Overftens  doodt  -  -  -  3. 
Overfte  Lieutenants  doodt  -  2. 
Kapiteins  doodt  -  -  -  -  63. 
Hooge  üfliciers  binnen  Groningen 

gevangen 

ie  Stadt  toc,by  bemagtiging  door  dciivyandr, 

2. 

11642. 
11642. 

Idem 
Valken, 
verwart 
Europi 

Caftel. 
23  deel, 
S'jlv.  Of 

uiitzma l  deel, 
ifiuk, 
fit.  391. 

ïoo  lyn'er  van  dc  24000  mannen,  bo 
ven  gemeldt ,  overgebleven       -        -      1235-8.  mannen. 
By  d' opreekeninge  zyner  monfteringe  heeft  hy  net  zoo 
veel  volk  overgehouden  ; zoo  dat  zyn  leger,  op  weinig  na, 
de  helft  vermindert  was.  De  Groningers  hebben  ook  waar- 
lyk  eenen  grooten  lof  van  kloekmoedigheit  behaalt,  die 
eeuwig  in  de Hiftoriën, tegen  de  laf hartigheit  van  anderen , 
in  de  Zeven  Nedcrlandtfihe  Provintièn  geroemt  zal  mogen 
worden.    Na  't  verlaaten  van  dc:  Stadt, verdreven  de  Gro- 

ningers, nevens  de  Krygsmagt  van  den  Staat,  de  Billchop- 
fchen  gelukkig  weer  uit  IVtnfchoten,  Wiyi^chutcr  Schans,  en 
IVinfchoter  Zyl ,  het  huis  te  (Fcdde ,  de  Brug-Schans,  Oude 
Schans,  enz.    Na  dien  tydt  vond  de  Biflchop  ,  alzoo  hy 
niet  voordeeligs  meer  kon  uitvoeren  ,  zich  genoodzaakt 
om  met  den  Staat  Vrede  te  maaken,  mits  verlaatende  alle 
zyne  veroveringen  in  Overyffel,  enz.  Wonderlyk  is  het  dat 
binnen  Groningen,  daar  zoö  veele  bomben,  gloeijende  ko- 

gels, granaaten,  üinkpotten,  musket-  en  kanon-kogels 
gefchoten  zyn  ,  echter  in  die  ganfche  belegeringe  noch 
geen  honden  menfchen  om  het  leven  zyn  geraakt.  Ook 
moetmen  zich  ten  hoogften  verwonderen  over  veele  zeld- 
zaame  gevallen ,  by  het  ncêrftorten  der  gedachte  helfche 
moordtbalgen ,  binnen  de  Stadt  gezien  en  gebeurt;  zoo 
ten  aanzien  van  't  behoud  van  mannen,  vrouwen, en  kin- 

deren, zelfs  by  't  woeden  en  losbarden  der  bomben  in  de 
huizen,  daar  zy  buiten  hen  alles  verpletterden  ;  als  door 
het  vaerdig  dsmpcn  van  haar  op  de  ftraaten ,  met  natte  koe- 
en  olfehuiden;  waar  door  eiadelyk  de  Burgers  en  hunne 
kinderen,  door  de  gewoonte  van  dit  dagelyks  bilfchoplyk 
onthaal, by  't  zien  van't  vliegen  der  bomben, als  om  (trydt 
tot  haare  fmooringe  toefchoten  ,  en 'er  al  lachende,  als  een 
krachteloos  middel  om  hen  te  dwingen,  den  fpot  mee  dree- 
ven.    Naardien  nu  Gromngen,  als  wy  boven  zeggen, ront- 
om  niet  kon  worden  ingefloten,  en'er  door  het  openi?ey- 
d:ef  dagelyks  allen  toevoer  van  volk,  krygs-  en  mondtbe- 
hoeften,  uit  IlollaKdt,  ook  uit  Frieslandt,  kon  inkomen,  en 
met  der  daadt  ook  inquam,  kon  de  Belegeraar  ligtelyk  af- 
meeten,  dat  hy  door  dit  onverhinderlyk  groot  voordeel , 
gevoegt  by  de  dapperheiten  krygskundigheit  van  den  Stede- 
voogdt,  eene  genoegzaame  Bezettinge,  en  wecrgadelooze 
kloekmoedigheit  der  Burgerije,  en  zelfs  der  Leeroeffenaa- 
ren  op  d' Opper-Landtsfchoole,  onmogelyk  zynen  toeleg, 
van  de  bemagtiging  der  Stadt ,  zou  bereiken :  eene  Stadt  voor- 

waar van  ü' uitfterlle  aangelegentheit,  zoo  wegens  haaren 
eigen  luider ,  gevoegt  by  haar  aanzien,  en  vermogen,  als  datze 
gelyk  het  hart  en  middenllip  ,  en  't  eerde  halve  deel  is  eener 
ganfche  Provintie;  waarvan  d' overheeringe  van  het  an- 

der halve  deel  {é.'  Ommelanden)  volltrekt  afhangt;  en  die, 
daar  bencven ,  de  fleutel  is  van  geheel  Frieslandt:  want  de 
Vyandt  Groningen  bezet  en  achter  zich  hebbende  ,  llont 
de  laalftgemelde  Provintie  als  weerloos  voor  hem  open ; 
waar  door  vervolgens  HoUandt,  en  vooral  het  Noorder- 
quartier,  door  de  belemmeringe  der  Zuidcr-zee  ,  in  zy- 
ren  handel  niet  luttel  zou  worden  gedwarsboomt  ,  en 
zelf,  met  des  vyandts  verwoeden,  branden,  en  blaaken , 

die,  zonder  hinder,  met  gereede  vaartuigen  d'overzydfche 
kuden  ligt  kon  bedeevenen,  en  een  deel  plonderaars  en 
mcortbranders  aan  landt  zetten  ,  eene  ganfche  verwoe- 
ftinge   konnen  lyden.    Tot   meerder   verzekeringe  nu 
van  deze  voortreffelyke  Stadt,  en  beveiliging  der  nabuu- 
rige  Provintie  van  Frieslandt,  gelyk  ook  verder  van  Hol- 
landt,  hebben  d'Algemeene  Staten  ̂ oedt  gevonden  haar 

noch  twee-  of  drie  affnydingen  konnen  "worden  gemaakt, 
om  zynemagt  te  knakken  en  af  te  matten  ;  loodat  Groningea 
thans  geen,  of  immers  heel  luttel  belcgs  in  't  vervolg  te vreezen  heeft. 

By  het  aandellen  der  niewe  Biflchoppcn  ,in  de  Nederlan-  Em.var 
den  15-61.  wierd  Groningen  tot  een  Bisdom  verheven,  en  tot  Meteru 
cerfte  Billchop  aangedelt  Heer  Johan  Knyf,  Minrebroedcr.  fol.  21. 

G  R  O  N  1  N  G  x\  ,  Groningen  is  zonder  twytt'el  de  oud-  Alting de  Stadt  niet  alleen  der  Friezen  ,  maar  van  het  geheele  Not. 
Over-Rhynfche  drandt.  Zy  heeft  dezen  naam  gekregen  van  Germ. 

de  groenheit  der  velden,  die  tullchen  dc  rivieren  in  leg- ■^"Z'^''' 
gen,  daar  zy  eenen  hoogen  rug  van  beflaat.  En  deze  gele-  ̂ ^''-u 
genthcit  wordt  niet  duider  verbeeldt  door  het  Wapen  zelf  73' 
van  de  Stadt,  het  welk  is  eene  groene  dreek,  dwars  loo- 
pende  tudchen  twee  witte  ,  dat  is  ,  midden  tuffchen  dc 
wateren  of  rivieren;  want  43?Ül  /  is  by  de  Friezen  Groen^ 
by  dc  Duitfchers  ,d\e  verder  landtwaart  in  leggen  ,*ö5jlHn  of 
(©jun :  by  anderen ,  die  langs  de  dranden  woonen ,  »iöjO£!i  en 
i©J0n:  waar  van  daan  gekomen  zyn  de  verfchcide  bena- 
minsen  van  GRINS,  GRONINGEN,  GROE- 

NINGEN, GRONNINGEN,  GRONINGEN: 
en  by  de  Hollanders,  die  de  Saxifche  tweeklank  OE  niet 
wel  uitfpreeken ,  G  R  E  U  N I N  G  E  N.  Die  in  't  Latyn 
hebben  gefchreven  , hebben  dezelve  GRONINGA,  GRO- 
NINGIA,  GRUNINGA,  GRUNINGIA  genoemt; 
zommige  ook  GROENING A.  D' uitgang  ING  is,  ge- 

lyk op  veele  plaatzen  in  ümfchlandt,  by  ons  wel  voorna- 
rnelykeen  merkletter  der  Geflachtnaamen.  Het  geen  de  Fa- 
belfchryvers  opgeeven  van  den  Stichter  Grawo,  is  al  te  flecht 
dan  dat  het  verdient  wederlegt  te  worden  :  doch  te  be- 
paalen  den  tydt  en  de  ceuwe,  waar  in  deze  benaming  eerlt 
dant  heeft  gegreepen,  zou  ik  reukeloos  achten  te  zyn,  de- 
wyl  de  Gedenkfchriften  daar  geheel  van  zwygen.  Dat  de- 

zelve al  lang  voor  den  tydt  v^iw  Karei  denGrooten  in  zwang 
is  geweed,  blykt  klaar  uit  eenen  ouden  Marmerdeen,  die 
men  te  Romen  vindt  in  de  Kerke  van  S.  Michiel,  opgeeven- 
de  eene  gefchiedenis  veel  ouder  dan  hy  zelf  is,  waar  in, 
onder  dc  Friefche  Helden,  die  den  Keizer  in  den  oorlog 
treftelyke  dienden  gedaan  hebben  ,  geroemt  word  Vorlt 
Ilderado  GRONINGA.  Immers  is  zy  in  de  ne- 

gende eeuw,  wanneer  de  Noormannen  alles  rontom  wyd 
en  zyd  verwoedten  ,  en  ook  deeze  Stadt  zelve,  al  on- 

der de  aanzienlykde  Koopdedengcweed  ,  volgens  't  ge- 
tuigenis \mHeda,  die  geen  leugenachtig  Schryver  is  van  InWil- 

de  zaaken  ,  die  by  ons  in  die  tyden  zyn  voorgevallen.  Ubrorde^ 
Want  hy  verhaalt  dat  de  Noormannen  in  den  jaare  837.  tot  cAlfri-^_ 
den  grondt  toe  vernielt  hebben  Antwerpen,  een  Stadt  aan  de  do  feu  > 
Schelde  ,  l'Vintlandt ,  aan  de  Maze ,  GRONINGEN  ^'/'«»*  • 
aan  de  Eems;  alle  aanzienlyke  Koopjledcn.  En  daarom  niet 
te  minder  Koopdeden,  omdat  Buchelius  aanwyd  dat  de- 

zelve ,  immers  Groningen,  geenfe  veden  hebben  gehadt; 
dewyl  de  koningklyke  Steden  en  Burgten  die  in  dien 
tydt  alleen  hadden,  niet  de  Koopdeden,  veel  minder  de 
gemeene.  Doch  dat  weinige  jaaren  hier  na,  als  de  Noor- 

mannen weggetrokken  waren ,  om  hunnen  buit  naar  hun 
landt  toe  te  brengen ,  met  voornemen  om  kort  daar  na 
weêr  te  komen,  te  Groningen  ,tegens  diergelyke  aanvallen, 
een  zeer  groot  en  zwaar  Slot  van  duifdeen  is  gebouwt  ge- 
weed,  in  denOodhoek  van  de  Stadt,  verhaalt  i/^^o£»«»7;«/, 
een  zeer  deftig  en  geloofwaardig  Schyver ;  hier  in ,  onder 

anderen, gelyk  ook Heda  getn'igt ,  gederkt  zynde,  door  het oude  Perkamenteboek  van  Utrecht,  van  zeer  goede  alloy, 
waar  in  uitdrukkelyk  word  verhaalt,  dat  de  Kerke  van  St. 
IValburg  van  de  Burgers  van  Groningen  ten  tyde  van  de  zalige 
Alfridus  (zoo  moet  men  leczen  in  plaats  van  IValfndus)  te- 
gens  de  Noormannen  is  gebouwt :  dat  is,  voor  het  jaar  85'0. 
wanneer  Billchop  Alfridus  zyn  leven  geëindigt  heeft.  Dit 
Slot  nu,  of  deze  Kerk,  want  dezelve  is  altydt  onverfchil- 
lig  tot  beide  gebruikt  geweed,  heeft  gedaan  met  eenen  zeer 
treffelyken  hoogen  Toorn  ,  tot  aan  den  tydt  van  onze 
Voorouderen.  En  hier  uit  ziet  men  voor  vad  dat  G  RO- 
NINGEN,  van  dien  tydt  af,  ten  minden  de  zelfde  lengte 
heeft  gehadt, die  het  had  voor  de  laatde  uitlegging, te  wee- 

ten, van  het  IValburgfrhe  plein  af  tot  aan  den  oever  van  de 
Rivier,  die  van  den  eerden  aanvang  af  den  Wedkant  van  de 
Stadt  befloten  heeft.  In  de  volgende  tiende  eeuwc,  wan- 

neer de  Nakomelingen  yt^n  Karei  den  Grooten  hetKeizerryk 
bezeten  hebben,  en  nu  de  Steden,  tot  onderfcheidt  van  de 
groote,  waar  in  een  Bilïchops  doel  was,  in  een  plomp 

Latyn,  of  Franco- gallifche  taal,  V'ille  begonden  gcnaamt  te 
worden ;  gelyk  noch  hedendaags  in  Frankryk  alle  de  Stc- 

verder,  ten  gemeene  koden,  te  laaten  verderken,  en  ten  denl^illes  bieten;  toen  heeft  men  hen,  die  het  Oppergezag 
dien  einde  de  ürentfche  zyde,  tulTchen  het  Schuiten-  en  het  in  die  Steden  hadden,  f^illici,  of  (^iltani  (zoo  veel  als  Ste- 
hoornfche  diep ,  daar  zich  de  Biflchop,  wegens  de  hoogte  dcbezorgers  ,  Steêvoogden)  genoemt:  even  eens  gelyk 
van  den  grondt,  met  zyn  leger  had  necrgeflagen  ,  geheel  Kajieleinen  {Caftellani)  genoemt  worden,  die  het  gezagh 
laaten  dcchten,  en  met  den  laagen  grondt  gelyk  maaken,  hebben  over  Kadeelen  en  Sloten;  of  gelyk  Hoofden  van 
waar  toe  dan  d' afgeftoke  aarde ,  met  karren  op  den  ftadts-  de  Gemeente  (^Laici  Capitales)  hietea  ,  die  op  hunnen 

ei- 
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eigen  naam,  en  Scholten  {Sculdadi)  die  uit  den  naam  van 
een  ander  op  het  platte  landt  het  zelve  ampt  onder  de  Ge- 

meente bedienden.  Toen  heeft  ons  GRONINGEN  ook 

haarcn  Stadtvoogt,ofStadtshooftman(^/V//fa;_/èaF///<ï«aj) 

gehadt,  die  in  de  landtstale  t6?ijncV)0CCÖt/  van  «©JÜl  en 
(öjün  gen aamt  wierd,  dat  is.  Schout  of  Hooftofficier  van 
GrowngeK.  Even  eens  gelyk  die  van  Gent  met  eenen  naam, 
die  noch  heden  ten  dage  zeer  wel  is  bekent,  Stadtvoogt 
van  Gent  [l/illanus  de  Gandovo)  genoemt  word.  Van  wel- 

ke zaak  wy  nu  ter  tydt  al  heel  geen  geheugcnis  meer  zou- 
den hebben ,  indien  l'Fiihelm  Frederik,  die  voor  meer  dan 

twee  hondert  jaaren  hier  de  plaats  van  Bifl'chop  in  het  fluk van  den  Godtsdienft  heeft  bekleedt,  en  de  Regeering  al- 
tydt  de  behulpzaame  handt  geboden  ,  zynde  een  zeer 
groot  liefhebber  van  de  Outheit  zyns  Vaderlandts  ,  niet 
een  oude  Aanteekening  of  Handtvell  van  deze  tyden  uit 

het  Kloofter  van  l^^'erden,  aan  Over-Rhynfihe  Roer,  weer 
bekomen  had  :  het  welk  Cornelius  Kemfius  ,2.\s  hy  het  gekre- 

gen hadde  van  zynen  zoon ///Vro»y>«ax,  die  by  ons  isgeweeft 
een  Rechtsgeleerde  van  zeer  goeden  naame,  en  een  zeer 
eerlyk  man  ,  uitgegeeven  en  ingelaft  heeft  in  zyn  werk 
van  de  Friefche  GeJchiedeniJJen ,  het  welk  anderzins  vry  (legt 
is.  Hier  in  vindtmen  vermeldt  de  Stadtvoogt  (Fi/Z/Vax ) 
in  GRONINGEN,  insgelyks  <ö5?ünetaUCCÖt  /  die  by  Heda 
doorgaans  de  Gouverneur  van  de  Groningers  (Prccfedus  Gru- 
OTr«/»)  genoemt  wordt.  Wat  meer  is,  daar  word  noch 
by  gezegt,  dat  de  Abt  of  Prelaat  van  IVerden,  aan  wien 
de  bezoeking  der  Kerken  van  het  Kleinder  Frieslandt  en 
van  Drenthe.,  op  zekere  gefielde  tyden,  fchynt  aanbevo- 

len te  zyn  geweeft,  een  Hof  (Curiis,  waar  van  Cour)  en 
^btm-ïfJUUé/  gelyk  men  toen  fprak ,  in  GRONINCK 
gehadt  heefif.  En  is  Groningen  in  dien  tydt  niet  een  gering 
of  onbevolkt  Steedtje  geweeft  ,  maar  alom  beroemt 
door  zyne  Merkt ,  dewyl  deszelfs  maat  ,  als  die  der 
Kooplieden  plag  te  doen  ,  zich  heeft  uitgellrekt  en  in 
gebruik  is  geweeft  onder  de  Buitenlanders  :  gelyk  zulks 
blykt  uit  die  zelfde  Aanteekening,  gewag  makende  van 
Groninger  Maate  :  waar  by  komt  de  beroemde  Groninger 
Munt,  gelyk  men  zulks  vindt  by  Eaio  van  IVerurn.  Dat  nu 
dit  fchrift,ofdeze  Aanteekening,  niet  jonger  is  als  van  deze 
eeuwe,  blykt  klaar  uit  de  benaaming  van  Stadtvoogt  (/^«V- 
licHs\)  dewyl  't bekent  is, dat  de  Stadthouders  omtrent  het 
begin  van  deze  eeuwe  al  onder  het  getal  der  aanzienly  ke  Gra- 

ven gehouden  zyn  geweeft, en  dat  kort  daar  na  de  volgen- 
de Hooftofficiers,  die  hunne  bediening  voor  hun  leven  had- 

den ,  de  benaming  van  Stadtvoogt  tllicus)  laatende  vaaren , 
zich  in  't  Latyn  Prafeéli  en  Redores ,  gelyk  men  by  Emo  vindt , 
in  hetDuitfch^tabtÖOlöCC^é  en  25urcï)gcaVien/ hebben  laaten 

IntJtT'  noemen :  welke  zaak  Beka  ook  aanteekent,  daar  alleenlyk 
in  feilende,  dat  hy  het  begin  van  dit  Stadthouderfchap, 
het  geen  de  Groenenbergers  al  lange  te  vooren  hadden  ge- 

had, aan  Biflchop /-/er/i;^rtóx  toefchryft,  die  daar  omtrent 
niet  anders  gedaan  heeft, als  dat  hy  het  zelve, ter  begunfti- 
ging  van  zynen  Broeder,  ertFelyk  heeft  gemaakt.  Voor  het 
jaar  1040.  was  de  Hoogfchout  van  Groningen  gewoon, met 
Oppcrgezagh  voor  zyne  Rechtbank ,  in  deStadt  te  dagvaar- 

den die  \an  Drenihewolde  ,  woonende  op  Heeren-Erven, 
welke  landtgoederen  leggen  tuflchen  Drenthe  en  de  Kleine 
Friezen.  Daar  na  heeft  hy  dit  zelve  gezag  moeten  ontfan- 
gen  van  de  Kerke  Utrecht;  dewyl  Keizer  Hendrik  de 
UI.  na  dathy  de  uitvaart  van  zynen  Vader  gehouden  hadde, 
haar  met  dit  recht  had  befchonken  ,  waar  van  de  Gift- 

brief noch  in  wezen  is,  verliert  en  gefterkt  met  de  gou- 
de  Bulle  (dat  is,  dooze)  van  zyn  beeltenis,  gelyk  hy 
fpreekt.  Door  welken  brief  hy  aan  de  H.  Kerke  van  Utrecht, 
met  eene  vrye  handt  fcbenkende ,  vergunt  en  toegeftaan  heeft  zoo- 

danig Landtgoedt ,  als  hy  bleek  te  bezitten  in  de  Stadt ,  Groningen 
(in  VILLA  GRONINGA)  genaamt;  vjetk  Landtgoedt  ge- 

legen is  in  het  Graaffchap  7^  H  RENTE,  enz.  fnct  het  geheele 
diftriéi  van  het  zelve GraaJ]'chap. 'Woorden  vaneen  zeer  quaat gevolg;  die  in  den  beginne  we!  in  eenen  goeden  zin  zyn 
verdaan, en  waar  van  geene  andere  uitwerking  isgeweeft, 
dan  dat  de  Broeders  of  Herders  van  de  Kerke  van  Utrecht, 
zoo  als  de  Keizer  hen  noemt,  den  Stadthouder  van  Gro- 

ningen verlengt  hebben  de  magt  om  het  Rechtsgebiedt 
over  dat  Landtgoedt,  gelegen  in  het  Graaffchap  Thrente , 
toen  ter  tydt  Trentowalda  (Drenthewolde)  nu  het  ̂ 0= 

'  rccljt  genaamt ,  uit  de  Stadt  Groningen  {l/illa  GRO- 
NINGA) in  het  vervolg  te  oeftenen.  Maar  nadat  de 

magt  ,  zoo  van  den  Biffchop,  als  van  de  Stadt  Groningen 
grooter  was  geworden  ,  heeft  de  vervloekte  heerfchzugt 
van  de  ftaatzuchtige  Kerkvoogden  hier  van  een  geheel  an- 

dere uitlegging  gefmeedt,  en  voor  den  dag  gebragt:  als  of 
GRONINGEN  zelf,  zynde  een  zeer  vrije  Ryksftadt , 
van  geene  ontrouwe  verdacht  ,  veel  min  aangeklaagt  of 
overtuigt,  door  de  gemelde  uitfpraak  overgegaan  was  on- 

der de  gehoorzaamheit  der  Kerke  van  Utrecht ,  als  zyn- 
de een  aanhangzel  van  dat  Heeren  Landtgoedt,  waar  van 

de  opkomftenzoo  klein  en  gering  waren,  dat  daar  niet  dui- 
fter te  verftaan  gegeeven  wordt ,  dat  dezelve  nauwelyks  meer 

beliepen  als  den  prys  van  dertig  voeders  wyn:(van  zooveel 
wyn,  als  met  dertig  karren  kan  aangevoert  worden;)  de 

G  R  O  %U 
Giftbrief  noemt  het  XXX  Carratas :  daar  uit  dit  inzicht 
noch, door  eene  quaade  handt, dit  opfchriftis  voorgeftelt: 
GIFTBRIEF  VAN  HENDRIK  WEGENS  GRO- 

NINGEN IN  HET  GRAAFSCHAP  VAN 
DRENTHE.  Het  zou  't  werk  zyn  van  een  geheelo Hiftorie  te  verhaalen,  wat  beroerteniffen  ,  wat  doodt- 
flagen,  wat  oorlogen  deeze  verkeerde,  en  in  den  hoog- 
ften  trap  ter  quaader  trouwe  gemaakte  uitlcgginge  ver- 

oorzaakt heeft.  Het  zal  genoeg  zyn  hier  ter  plaatze  met 
een  woordt  gezegt  te  hebben,  dat  de  Oorlog  noch  heeft 
geduurt  onder  de  regeeringe  van  de  Swabifche  Keizeren, 
en  dat  dezelve  eerft  lang  daar  na  is  bygelegt, onder  dit  be- 

ding, volgens  den  rechten  en  eigentlyken  zin  van  den  Gift- 
brief; dat  de  Biffchop  recht  zoude  hebben  om  eenen  Hooft- 

Officier  aan  te  ftellen  over  het  Landtgoedt  \a.x\  Drenthewol- 
de,  of  het  <0orecl)t/  onderfcheiden  van  den  Stadthouder 
van  Groningen : mz'ir:  dat  die, gelyk  van  outs,de  Rechtbank 
zoude  houden  in  de  Stadt  zelve,  in  l^illa  Groninga  nuncupa^ 
ta,  dat  is,  in  de  Stadt  genaamt  Groningen,  In  de  twaalfde 
eeuwe  heeft  de  naam  en  beroemtheit  van  GRONINGEN 
toegenomen ,  te  gelyk  met  zyne  magt  ende  rykdom.  En 
daar  men  tot  noch  toe  den  in-  en  uitgang  by  nacht  al- 

leen maar  met  gefcherpte  paaien  gefloten  had  ,  heeft  men 
nu  beginnen  te  denken  om  fteene  muuren  te  maaken ;  hoe- 

wel de  Kerkvoogt  van  Utrecht  dit  niewe  werk  belet,  en 
de  Stadt  zelve,  met  hulp  van  den  Grave  van  it/^/,  bemagtigt 
heeft.  Doch  nadat  deze  kort  daar  na  daar  uicgcjaagt  wa-' 
ren,  heeft  men  den  begonnen  opbouw  der  Vellen  geluk- 

kig voltooit.  Eindelyk  heeft  de  Stadt  GRONHnIGEN 
in  de  dertiende  eeuwe,  wanneer  het  Keizerlyke  ó'üi«Z'.yc7je Huis  uitgeftorven  was  (toen  al  zeer  magtig  zynde,  gelyk 
men  vindt  in  het  Perkamenteboek  van  Utrecht,  hoewel 
door  zeer  zwaare  rampen  gedrukt,  namelyk,  tweefpalten^ 
branden,  plonderingen  ,  hongersnoodt,  peft,  en  water- 

vloeden) de  grondtveftcn  geleidt  van  eene  duurzaame 
magt,  als  met  haare  buuren  van  rontomme,  volgens  den 
bekenden  ftokregel  der  Vorften,  verbonden  gemaakt  heb- 

bende, om  dat  hier  door  de  achtbaarheit  van  den  magtiger 
gemeenlyk  aanwaft.  Ook  heeft  het  wederom  herftelt 
en  beveiligt  den  Raadt  van  zefticn  mannen,  by  wien  het 
Oppergezag  was  onder  de  beftieringe  der  Burgemeefteren , 
waar  van  de  Regifters  of  Aanteekcningen  (dewyl  daar  in 
de  jaaren  met  hunne  naamen,  volgens  de  manier  dex  Romei- 

nen, zyn  geteekent  )  byna  in  hun  geheel  tot  ons  gekomen 
zyn.  Verder  is  de  rivier  de  Hunfe ,{Unfing!s)vizzï  in  deAa 
omtrent  een  uur  gaans  van  de  Stadt  viel,  in  dezelve  bin- 

nen de  veften  gebragt.  Daarenboven  zyn 'er  twee  aan- 
zienlyke  Kerken  gebouwt,  die  men  den  naam  van  Paro- 

chie-kerken geeft,  de  grootfte  op  het  IValbitrgfche  plein, 
waar  by  nu  ter  tydt  een  niewe  Tooren  ftaat,  van  gehou- 

wen fteen ,  van  den  vlakken  grondt  opgetrokken ,  ter  hoogte 
van  333  voeten  :  de  kleinfte  ftaat  niet  verre  van  den  oever 
der  riviere  de  Aa.  Het  is  derhalven  een  Stadt  fterk  en 
magtig  in  werken,  rykdom,  en  inanfchap;  vervolgens 

1  gehouden  voor  de  Hooftftadt  der  Friezen  ,  het  anker  van 
1  Vrede,  en  de  bewaarfter  der  Vryheit.  En  dit  is  het  voorna- 
melyk  het  geen  men  van  de  oudtheden  van  GRONIN- 

GEN tot  noch  toe  heeft  koniien  vinden,  en  met  waarheit 
verbreiden,  indien  Hunibaldus,  ver  de  grootfte  en  onbe- 
fchaamfte  leugenaar  van  der  Monniken  order,  of  uit  de  leu- 
genfchoole  ontfproten  ,  zynen  levenstydt  niet  valfchelyk 
verdicht  hadde,  gelyk  al  het  overige,  zouden  wy  de  bena- 

ming van  GRONINGA  konncn  af  haaien  ten  minften 
■  na  het  overlyden  van  Jujlinianus.  Maar  hy,  die  voorgeeft 
geleeft  te  hebben  onder  de  regeeringe  xznKthexJuJlinus  den 
II.  en  Koning  Chlodovccus, beeft  niet  weeten  te  ontveinzen 
dat  Rotterdam  by  hem  bekent  was;  een  naam  die  eerft  fe- 
dert  400  jaaren,  na  dat  de  heerfchappye  der  Swabifche  Kei- 

zers nu  kort  te  vooren  was  te  niet  gegaan ,  opgekomen  is. 
O  wat  een  groote  plompaart !  waar  aan  ik  my  verwondere 
dat  geleerde  mannen,  als  Munflerus  ,  Guicciardin,  en  an- 

dere geloof  hebben  konnen  geeven  ,  die  verhaalen  dat 
G  R  ON  I N  G  E  N  zoo  oudr  is ,  dat  het  geheele  377  jaaren 
voor  de  geboorte  van  onzen heeft  geftaan;  daar  doch 
dit  alles  uit  dezen  ftinkenden  leugenpoel  is  opgebaggert. 

GROOT,  (HUGO  DE)  en  GROOT' (PIETER DE)  zie  op  GROTIUS  (HUGO)  en  GROTIUS. 
(PETRUS) 
GROOT-AMMERS;  zie  op  AMMERS. 
GROOT-CROMSTRYEN;zie  op  KROMSTRIJEN. 
GROOT-SCHERMER,  een  Dorp  in  Holiandt;  zie  op 

SUNDERZ. 
GROOTE  BLOK,  een  Polder  hoorende  aan  het  landt  nouve 

van  Oultjcns  plaat,  onder  den  Briel;  wierd  in  't  jaar  1600  i  deel, 
bedykt  ,"^is  icoo  gemeeten  groot.  f»l.  117. GROOTE  BROEK,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt ,  mem 
onderhoorig  aan  Enkhutz^en:  het  word,  in  de  verdeelinge  Houve, 

van  Holiandt  en  li'^cJl-Frieslandt ,  gemaakt  in  het  jaar  1436.  ibid. 
geftelt  Stadts  recht  te  hebben :  heeft  Kerk  en  Predikant ,  fol.  93, 
ïlaande  onder  het  Claftls  van  Enkhuizen. 

GROOTE  GAST,  een  Dorp  in  de  Groninger  O  nt-  Idem 
mclandcK,  onder  hex  H^ejlerquartier,  In  hetKerkelyke  word  Houvt. 

Bbb  3  Groote 
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Wlnfim. 
Kr.  van 
Triest, 
fci.  4tl. 

Pontaa. CeUcrf. 

2  detl, 

f»l.  540, 

Wlnfem. 
Fr.  Kr. 
G.  Hajf. 

Hifior. Celr. 

fontan. 
Celderf. 

gefchied. 
2  deel, 
fol.  338. 

343- 349. 

353- 
357- 
Win/en. 
Fr.  Kr. 

fol.  411. 

437- 
44«. 

Schotan. 
Kr.  van 
Iriesl. 
fol-  567. 

568. 

liitm 
iiid. 

Groo'e  Gafi  en  Dorfut».,  ïii  gcmefnlchap  bedient  van  ccncn 
Predikant,  (bande  onder  't  Clallis  van  het  14\-Ilcrquarth'r. 
GRÜOTE  PIER,  ook  L  ANGE  PIER,  dus  we- 

gens zyne  lengte  genoemt;  een  Friefche  Boer; maar  die,  uit 
liefde  tot  de  Vryheit  zyns  Vaderlandts, groote  dingen  ver- 

richt heefc.  Alzoo  Fm-ilandt  als  gelcheurt  was,  door  Saxi- 
(che  en  Gelderfcbc  Friezen :  dat  ook  de  eene  party  d'  andere beroofde  en  bedorf,  leefde  ter  dier  tydt  deze  Pietcr.  Hy 

was  in  't  Dorp  A'/V»;:ver^  geboren ,  niet  verre  van  Harlin- 

ie»., in  de  Grietenije  van  li'onj'eradeel,  ondci  IVeJler^oo.  Die van  Franeker  qiiamen  daar  en  verbrandden  het  Dorp,  daar 
door  verloor  hy  al  zyn  goedt.  Hy,  daar  door  wanhoopig, 
nam  de  wapenen  tegen  de  Saxifcben  tnSaxifcbe  Friezen  aan, 
wierd  ook  een  wreedt  vervolger  van  hen:  want  gelyk  zy- 
ne  lengte,  was  ook  zyne  kracht  en  dapperheit  ongemeen  ; 
in  ïynen  toorn  toonde  hy  zich  vry  ongenadig,  Hy  bragt 
by  een  eene  bende  van  600  geplonderde,  en  zeer  ftoute 
Waaghalzen ; nam Groo/f //^/W,zynezu(lers  zoon, in  leng- 

te en  llerkte  hem  gelyk ,  tot  zynen  Lieutenant.  Hy  roofde 
met  eenige  Ichepen  op  de  Zuiderzee  tegen  de  Hollanders.,  en 
droeg  zich  zoodanig  ,  dat  zyn  naam  ontzachelyk  wierd  en 
fchrik  baarde.  In  't  jaar  1^14.  begon  hy  dat  werk  :  die  van 
Hollandt  ruitten  het  volgende  jaar  te  Enkhuizen  26  fchepen 
uit,  om  daar  mede  het  geldt  tot  betalinge  van  den  Zwar- 

ten hoop  naar  Frieslandt  te  brengen  :  Lange  Pier.,  die  18  kie- 
len onder  zyn  bevel  hadde ,  trok  deeze  vloot  ,  daar 

Hteronymus  Snees  Overde  op  was,  te  gemoet,  en  vocht 'er 
700  tegen,  dat  hy'er  18  van  veroverde,  die  hy  te  IVorkum 
opbragt.  Het  veroverde  gefchut  quam  hem  wel  te  pas. 
Hy  nu  Kapitein  van  de  Gelderfihe  T-eefchmmtts ,  veroverde 
kort  daar  na  eene  andere  Vloot,  door  eenige  Saxifchc  Ka- 

piteins te  Hoorn  t'zamen  gebragt;  het  was  den  i4Auguftus 
15-18.  toen  hy  met  zyne  fchepen  de  Hollandtfche  vloot  aan- 
taftte.  Na  een  fcherp  gevecht  moft  hy  wyken,  en  de  Hol- 

landers hadden  al  een  fchip  of  twee  verovert,  en  al  die'er 
in  waren  buiten  boordt  gefmeten:  hy,  dat  ziende,  wierd 
zoo  verbittert,  dat  hy  den  zynen,  door  fterke  aanmoediging, 
weder  een  hart  onder  den  riem  Hak  ;  viel  andermaal  op  de 
Hollanders.,  wanhoopig  vechtende,  aan,  zoodanig  dat  zy, 
als  gehoort  is,  het  gelag  moften  betaalen  :  en  wraak  over 
de  zynen  neemende ,  liet  hy  foo  zyner  tegenftryders,  in  de 
hitte  zyns  toorns,dootflaan.  Hy  quam  ook  op  zekeren  tydt 
by  nacht  binnen //oor%,  pionderde  eenige  huizen,  en  be- 

gaf zich  in  fnelheit  wéér  naar  zyne  fchepen.  Na  die  vori- 
ge fcheepsftrydt  kreeg  hy  't  gebiedt  over  de  geheele  Zuider- 

zee: na  verfcheide  meer  groote  daaden,  won  en  brandt- 
fchatte  hy  ook  Medenblik ,  /llkr/iaar.,  Beverwyk,  Niewpoort , 
enz.  Hy  wierd  de  geeflel  en  fchrik  der  Hollandtfihen  en 
Saxen.  Zeker  perfoon,  een  zonderlinge  vriendt  van  Groo- 

te Pier.,  fchreef  aan  hem  te  Sneek  eenen  brief,  klagende 
daar  in  over  de  langdurigheit  en  elende  van  den  oorlog : 
daarenboven  bezwaarde  en  vergrootte  hy  zeer  zyn  gevaar, 
wegens  de  magtige  handt  van  het  huis  van  Burgundièn ,  en 
Hollandt.,  die  de  wapenen  tegen  de  Gelderfche  Friezen  (aan 
wiens  zyde  Lange  Pier  zich  begeeven  had )  hadden  opge- 

nomen: Maar  hy  beantwoordde  dien  fpottelyk;  en  aldus: 

Ik  Groote  Tier,  Koning  van  Frieslandt-,  Her- 

tog van  Sneek,  Graaf  van  Stoeten,  Vry- 
heer  van  Hindeloopen ,  Kapitein  Gene- 

raal van  de  Zuiderzee. 

Een  Stuurman  ter  dood 
Acht  de  Hollanders  hlood: 

Al  zynze  groot  van  rade 
Zy  zyn  Jlap  van  dade. Sterk  van  partbye» 
Krank  in  het  Jïryen: 

Hoog  van  glorie 
Krank  van  Fidorie. 
Maar  de  Gelderfche  Jlerk  van  teriftge 
Slap  van  neringe ; 
Kloek  in  den  Velde 
Maar  dorre  van  gelde  : 
Vroom  van  moede  ̂  
Maar  klein  van  goede  , 
Doch  onverizaagt  in  JirydeU. 
Dus  wilt  u  verblyden ; 
En  de  Hollanders  niet  achten 
IVant  zy  moeten  verfmagte»^ 
En  zy  zouden  V  bekopen 
Waar  V  bejiand  uitgelopen. 
"Tegen  mynen  dank 
h  het  zes  maanden  te  langk. 

Maar  toen  Groote  Pier  de  quade  praktyken  der  Gelderfchen 
begon  te  merken  ,  die  zich  enkelyk  zochten  Hceren  en 
ireefters  van  Frieslandt  te  maaken,  en  de  Friezen  onder  fla- 
vernije  re  brengen,  aleens  als  de  Saxen.,  regens  des  Landts 
privilegiën,  ontfloeg  hy  zich  van  allen  krygshandel,  om 
in  ruft  binnen  Sneek  zyn  leven  door  te  brengen.  Hy  ftorf 
daar  den  iS  Odtober  ipo.  betrachtte  de  Vryheit  der  Frie-\ 
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zt»  uit  der  maten ,  en  ter  dier  oorzakc  haatte  hy  dc  Hol- 
landers ,  en  beftrcedtze  met  groote  felheit  ;  beroovendc 

met  een  de  üojierlingen die  met  Hollandt  handelden.  Het 
meefte  van  zynen  bekomen  buit  gaf  hy  aan  den  Gelderfchen 
Stadthouder  in  Frieslandt ,  ook  een  goedt  deel  aan  zyn 
volk:  hy  zocht  voor  zichzelven  geenen  grooten  rykdom. 
Indien  hy  naar  zyn  eigen  goedtdunken  den  oorlog  had  mogcu 
voeren,  lichtelyk  had  hy  zyn  Vaderlandt  van  'tSaxiJche., 
Burgundifche ,  en  Gelderfche  jok  verloft.  Alkmaar  had  hy  slicht. 
ook,  als  gezegt  is,  vermeeftert,  en  dc  inwoonders  ge- ƒ« /jo^^ 
dwongen  het  verbranden  voor  eene  groote  fomme  geldts /W.  35. 
af  te  koopen :  Ook  heeft  hy  Beverwyk ,  en  Sparcndam  in 
kooien  gelegt,  en  'mMedenblik  verfcheide  huizen  in  brandt 
geftoken  ;  zoo  dat  hy  een  fchadelyke  vyandt  voor  Hollandt 
is  geweeft.  Hy  voerde  voor  wapenen  eene  galge  en  een 
radt:  hield  veel  van  de  Gelderfchen.,  voor  dat  hy  een  weer- 

zin tegen  hen  kreeg,  noemende  hen  daarom,  in  zynen 
fpottigen  brief.  Kloek  in  den  velde.,  Maar  dorre  van  gelde  ̂ 
zag  daar  mede  op  het  fpreekwoordt  ;  Hoog  van  moedt, 
Kleen  van  goedt, Met  het  zwaerdt  in  de  handt, Is  't  wapen 
van  Gelderlandt.  Op  't  niew  Raadthuis  te  Leeuwarden 
zietmen ,  op  het  portaal ,  twee  blanke  zwaerden  van  eene 
ongemeene  lengte,  die  Lange  Pier  en  zynen  Neef  gevoerc zouden  hebben. 

GROOTE  ZUID-HOLLANDTSCHE  WAERDT, 
nu  verdronken  landt,  en  den  BIESBOSCH  geheten:  zie 
op  ZUID-HOLLANDSCHE  GROOTE  WAERDT. 
GROSTHUISEN,  GROESTHU  IZEN,  een 

Dorp  in  Zuid-Hollandt  de  Predikant  van  Groflhuizen  ;  be- 
dient ook  in  gemeenfchap  Averhorn.,  ftaat  onder  't  Claffis van  Hoorn. 

,  GROTERHENEKESTEGRON.  Aldus  word  ̂ w,- 
in  den  Giftbrief  van  Keizer  Hendrik  den  IV.  van  den  jaare  not. 

1064.  befchreven  zekere  Bofchachtige  plaats  tuffchen  Val-  Ger'm. kenburg  en  Litte of  Leiden  aan  den  Rhyn:,  uit  de  beteeke-  infer! 
nis  van  het  woordt  fchynt  het  geweeft  te  zyn  een  groote  Part.ii. 
Hoeve  of  Landtgoedt  aan  den  met  Kaftanjeboomen/o'.  77. 

beplant. 
GROTIUS,  (HUGO)  of  HÜGO  DE  GROOT; 

den  10  April  15-83.  binnen  Delft  geboren. ;  hy  is  Advokaat 
Fiskaal  van  Hollandt.,  Zeelandt.,  en  IVeJi-Frieslandt  geweeü ^ 
naderhant  Penfionaris  van  Rotterdam,  en  gelaftigde  in  het 
Collegie  der  Heeren  Gecommitteerde  Raden  van  Hollandt 
en  IVefl-Frieslandt ;  eindelyk  Gezant  van  de  Koninginne 
Chrifiina.,  en  deKtoon  Zweden,  hy  Louis  den  XI H.  Koning  zieook 
van  Vrankryk;  was  gefproten  uit  eenen  ouden  Stam  ,  zoo  irigl. 
zommige  vi'xWen  ,V2in  Kraeijenburg in  oude  tyden  een  Kaf-  Band. 
teel   tuffchen   Delft  en  'j-  Gravenhage  geweeft  ;   zie  op  Fr.  de 
KRAEIJENBURG.   Zyn  Vader  was  Johan  de  Groot ,  Vrj. 
Burgermeefter  van  Delft.,  en  Curateur  der  Leidfche  Akade-  J.vi- 
mie;  zyne  moedei  Alida  van  Overfchie.,  uit  een  aanzienlyk  tenbog. 
Delffch  Gedachte.    Van  zyne  eerlle  jeugt  af  gaf  hy  blyken  Til.of- 
dat'er  een  groot  Man  in  ftak :  negen  jaaren  maar  ondx , 
begon  hy  al  vaerzen  te  maaken;  op  zyn  twaalfde  jaar  quam  '^.'^"^ 

hy  op  de  Leidtfche  A kademie  ,  daar  hy  in' de  Philofophie,  "^'''•S* IViskunde,  Sterreloopkunde  ,  Godtkunde  ,  en  Rechtsgeleertheit 
ftudeerde.   Op  zyn  vyftiende  jaar  begaf  hy  zich  in  het  ge- 

volg van  den  Heer  van  O Idenbarnevelt ,  Advokaat  's  landts 
van  Hollandt.,  als  Ambaifadeur  van  deexen  Staat  aan  Ko- 

ning Hendrik  den  IV.  van  Vrankryk:  diiï  deede  hy  voor  den 

Koningk  en  't  ganfche  Hof  in  't  Latyn  eene  trelfelyke  Re- 
de, waar  van  hem  de  ftoffe  daags  te  vooren  door  den  Ko- 
ning was  opgegeeven,  waar  in  hy  zoo  wel  flaagde,  dat  de 

Koning  hem,  nadat  hy  zyne  rede  geëindigt  hadde,  eenen 

gouden  keten,  en  daar  aan  eene  Madailje  met 's Konings beeltenis,  om  den  hals  hing: ook bequamhy  in  datRyk  den 
titel  vanDoélor  in  de  Rechten.  Weder  in  Hollandt  gekeeit  y 

begon  hy  aan  't  Hof  als  Advokaat  te  pleiten.  Op  zyn  24. 
jaar  wierd  hy  van  de  Staten  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz. 
Advokaat  Fifcaal  gemaakt.   In  't  jaar  1613.  het  dertigfte 
zyns  ouderdoms,  tradt  hy  in  het  ampt  van  Raadt-Penfio- 
naris  van  Rotterdam ,  door  de  doodt  van  Elias  van  Olden- 
barnevelt,  broeder  van  Johan  van  O  Idenbarnevelt ,  (die  niet 
weinig  tot  zyne  bevorderinge  toebragt)  open  gevallen.  In 
de  onruften  over  den  Godtsdienft,  en  daar  uit  gereze  Poti- 
tyque  Faólièn,  of  Religions-troublen ,  tuffchen  de  Remonjlran- 
ten,  en  Contra-remonfiranten ,\\\e\d  hy  de  ftreng  en  zyde  van  7/^^^ 
Barnevelt  in  het  Polityque  ;  en  der  Remonfiranten  in  het 
ftuk  van  Religie.   Hoe  zeer  hy  voor  deeze,  en  hoe  hevig 
hy  tegen  de  Contra-remonjlrantcn  was,  kan  men  zien  in  de  vita 
Hiftoriën  van  dien  tydt ,  doch  van  wederzyden  met  zugt  Hug. 
en  drift,  elk  naar  zyne  zyde  hellende,  veeltydts  befchre-  Gmtii. 
ven.  De  fchriften  van  Grotius  zelf  zyn  noch  voor  han- 

den. Het  fcheen  in  't  eerfte  dat,  welke  zyde  hy  ook  koos, 
die  voor  windt  zou  zeilen :  de  meefte  Magiftraaten  in  Hol' 
landt  en  IVefl-Frieslandt  neigden  naar  den  kant  van  Olden- 
barnevelt,  die  met  Grotius,  Hogerbeets,  enz.  in  Hollandt \ 
Ledenberg, en  anderen  in  deProvintie vant/i«w^/,het  hoog- 
fte  bewindt  hadden.    Dit  duurde  dus  tot  het  jaar  1618. 
wanneer  de  windt  veranderde,  en  de  kans  keerde.  Olden- 
barnevelt  raakte  in  gevangkeniffe  ,  en  moft  het  met  den 
doodt  bekoopen:  Grotius  wietd  ter  ceuwiger  hechteniffe, 

ge- 
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jrevomiift.en  naar  Louvejlem  geyoert.  Hy  was  daar  dik- 

maals  gewoon  veele  boeken  ter  ftudie,  in  een  kift  of  kof- 
fer, te  doen  komen,  en  weer  weg  te  zenden :  door  beleidt 

van  zyne  huisvrouwe,  Marta  van  Reigersberg,  geraakte  hy, 
onder  fchyn  van  met  boeken  gevult  te  zyn,  m  de  kilt, en, 

uit  zyne  hechtenifre,te  begaf  tich  naar  Antwerpen., 

vandaar  naar  P<?0'^,  daar  de  Koning  hem  met  een  jaar- 

lyks  penfioen  begiftigde.  Daar  fchreef  hy  het  bekende 
boek :  Verantwoordmge  van  de  wettelyke  regeeringe  der  Staten 

van  Hollandt,  in  't  jaar  1619.  Elf  jaaren  daar  na  quam  hy 
wéér  in  Hollandt,  maar  moft  andermaal  vertrekken ;  ging 

naar  Hamburg,  en  bleef  daar  eenigen  tydt :  begaf  zich_  in 
dienft  van  Koninginne  Chrijlina  van  Zweden,  met  den  titel 
van  Raadtsheer  en  Ambafladeur  aan  den  Koning  van 

Vrankryk:  daar  vertoefde  hy  byna  elf  jaaren.  Toen  vertrok 
hy,over  Hollandt ,V!th  na^Lr Zweden:  daar  hy  zyn  affcheidt 
van  Chrijiim  verzocht ,  om  naar  zyne  Echtgenoote  en  zyn 
Huisgezin  te keeren.  Van.y^o^^o/AW  nam  hydereizeaan,ging 

naar  Lubek  met  zeer  helder  weêr  t'  fcheep  en  uit  de  Daal- 

ders: maar  op  den  volgenden  dag  ontftotif'er  een  fchrik- 
kelyke  ftorm,  zoo  dat  hy  ftrandde  op  de  kuft  yanCaffuben; 
omtrent  14  Duitfche  mylen  van  Dantzik :  echter  quam  Heer 
Hugo  de  Groot  aan  landt,  zwak  van  lichaam,  en  droevig 

van  gemoedt.  Hy  vervolgde  zyne  reize  evenwel  acht  da- 
gen lang,  tot  dat  hy  te  Rojlok  aanquam,  en  zoo  ziek  wierd 

dat  hy  den  28  Auguflus,  in  't  jaar  i64f.  N.  Styl,  uit  het 
leven  fcheidde.  Den  volgenden  dag  na  zyne  aankomfte 
aldaar,  den  18  Auguftus  O.  Styl  ,  deed  hy  D.  Johannes 

Quiprpius,  oudften  Theologant  teRospk,  by  zich  roepen, 
die  hem,  zwak  bevindende,  vermaande  zich  tot  een  zalig 
affcheidt  te  bereiden,  en  zich  eenen  zondaar  belyden  te 

lyn,  voegende  daar  tuflchen  in  de  woorden  van  den  Tol- 
lenaar ;  waar  op  Grotius  zei.  Ik  ben  die  Publikaan;  alleen  in 

Chrijius  Jiaat  al  myn  hoop.  Waar  op  Quijlorpius  luidtkeels  en 
met  eene  heldere  ftemme  beginnende  te  bidden;  ie\  Grotius 
hem  de  woorden  na  :  Hcrc  3!efu  €Ö?ifl  /  VuacÖC  |I5enrcï) 
UUb  t©Ott/  enz.  met  gevouwe  handen,  en  eene  zwakke 
ftemme;  eindelyk  begaf  hem  de  fpraak,  en  ftraks  daar  op, 

des  nachts  ten  12  u'uren,  het  leven.  Zyne  ingewanden 
(in  eene  kopere  bulfe  befloten)  zyn  te  Rojlok  ter  aarde  ge- 
bragt:  het  lichaam  wierd  gebalfemt,  naar  Hollandt  overge- 
voert,  en  te  Delft  in  het  Koor  der  niewe  Kerke  begraa- 

ven.  Hy  liet  drie  zoonen  na,  Comelis,  Fieter,  en  'Theo- door  de  Groot;  dan  noch  eene  dochter,  Cornelia  de  Groot, 
getrouwt  aan  3'^''2»  Berton,  Grave  van  Mombas,  Generaal 
van  de  Ruiterye,ten  dienfte  der  Algemeene  Staten  der  Feree- 
nigde  Nederlanden:  hoe  hy  't  gemaakt  heeft,  zie  op  MOM- 

BAS. (JEAN  BERTON Op P/V^^r  Gro»/ waren, in 
de  verwerringen  van  het  jaar  1672.  ook  al  eenige  quaade 

fedachten  :  hy  wierd  van  den  Procureur  Generaal  aange- 
laagt,  maar  by  't  Hof  vry  verklaart;  zie  op  GROTJUS. 

(PETRUS")  Hugo  de  Groot'heeÜ  gefchreven ,  Nota  in  Aratum ; 
De  jure  bellt  ̂  Pacis \Flor urn Sparfio  adjusjujlinianeum;  An- 
Kotationes  in  Vet.  ̂   Nov.  T'efiamentum ;  Ordimum  Hollandi<e  ̂  
lVeJifrifi<e  pietas;  Via,  ad  Pacem  Eccleftaji  ;  Votum  pro  pace 
Ecclefiajl ;  De  Veritate  Rellig.  Chriftiana ;  De  Antichrijlo ;  De 
fide  ̂   operibus ;  In  Decalogum ;  De  Adminifiratione  S.  Cocnx , 
ubi  pajlores  non  funt ;  Animadverfiones ,  in  Animadverfiones  Ri- 
vett ;  De  imperio  fummarum  potejlatum  circa  facra ;  Excerpta 
ex  traged.  ̂   comted.  Grcexis ;  Obfidio  Grollce ;  Poëmata  ;  Mare 
liberum ;  Epr/l.  ad  Gall ;  De  Origine  Gentium  Americanarum ; 
Opufcula;  Htftoria  ̂   Annales  de  Rebus  Belgicis;  Inleidinge  tot 
de  Hollandtfche  Rechtsgeleertheit.  Z.yn  jus  BelH  ac  Pacis  heeft 

hy  uitgegeeven,  op't  aanhouden  van  Nicolaus Peirefcius :'D\e hem  willen  berifpen  zeggen,  dat  hy  veel  uit  anderen,  als 
Alber.  Gentilis,  en  Balth.  Ajala,  zou  ontleent, en  zyn  boek 
de  Veritate  Religionis  Chrijliana:  uit  Arabifche  Schryvers, 
enz.  gehaalt  hebben.  In  de  Religie  word  hy  van  zyne 
party  van  onbeftendigheit  befchuldij^t,  en  gezegt ,  dat  hy 
opgevoedt  was  in  de  oude  Gereformeerde  Leere ;  dat  hy  te 
Leiden  ftudeerende  gewoont  hadde  by  den  ProfeirorTheol. 
Francifcus  Junius ,  vermaart  en  rechtzinnig  Theol.  Doétor : 
maar  dattoen  deRemonftranten  zich  opdeeden,hy  het,  ne- 

vens zynen  grooten  vooiünnder Oldenbarnevelt ,zzn  hunnen 
kant  hield.  Dat  hy,  Advocaat  Fifcaal  zynde,  een  boek 
tegen  Sibrandus  Lubbertus  fchreef,  genaamt  Ordinum  Holl. 

y  H'ejifrifiee  Pietas\  waar  in  hy  de  Contraremonftr anten  lee- 
lyk  affchilderde  :  maar  dat  het  niet  onbeantwoordt  ge- 

bleven, en  Gro//«j  zoodanig  bejegent  is,  dat 'er  niet  meer 
op  is  ge  volgt :  ook  zou  dat  boek  Konrngjakob  vanEngelandt 
mishaagt  hebben,  omdat  hy  daar  in  de  ketteryen  van  Vor- 
/fiusheweeïdeienCafaubonus  bedroefde  zich  over  de  fcheldt- 
woorden  en  vinnigheden  in  dit  werk  van  hem  bevonden. 
Hem  Word  ook  nagegeeven,  dat  hy,  uit  zyne  Lovefteinfche 

gevangkenifle  in  Vrankryk  gevlucht ,  naar  't  Pausdom  zou 
hebben  gehelt,  en  daar  over  een  gefchrift  tegens  hem  uit- 

gekomen zyn.  Hy  heeft  zich  ook  in  Vrankryk  gevoegt  by 

dezulken,  die  ée  Roomfih-Catholyke 'KeWgxe  met  de  Gere- formeerde zochten  te  vereenigen ;  heeft  ook  ten  dien  einde 
iets  uitgegeeven ,  daar  de  Heer  Andreas  Rivet  Animadverfio- 

Aanmerkingen  ,0^  gemaakt  heeft :  maar  Grotius  heeft 
.  weêr  Antmaaverfiones  tegen  die  van  Rivetus  gefchreven :  hy 
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heeft  ook  ten  dien  einde  Votum  pro  pace  Ecclejia ,  oflVenfih voor  den  Vrede  der  Kerke,  uitgegeeven;  daar  Rivet  eene 
Apologie  tegen  gemaakt  heeft.  Daar  op  fchreef  hy  weer 
tegen  Rtveti  Apologeticus  ,  onder  den  titel  van  ,  Rivetiani 
apologetici ,  pro  fchifmate  contra  votum  pacis  facli  ,  difcujfio : 
doch  zonder  zynen  naam.  Dit  fchrift  liet  hy  te  Amjlcrdam 
toen  hy  naar  Zweden  trok;  maar,  vermits  het  niet  vol- 

maakt was,  is  hy  middelerwyle  te  Rojlok  geftorven.  In 
dat  fchrift  verfchoont  hy  de  dwalingen  van  het  Pausdom 
zeer,  ook  verdeedigt  hy  ze  ten  deele.  De  Roomfch-Catho- 
tykcn,\\\er  te  Lande, hebben  daar  uit  by  een  getrokken,  al- 

les dat  hunne  Leerliukken  klaar  genoeg  befchermde,  en 
het  den  Titel  gegeeven  ,  van  het  Tejiamer.t  van  Grotius,  of 
Hooft^ointen  getrokken  uit  zyn  jong Jle  fchrift  aan  D.  Rivet.  Op 
het  titelbladt  deeden  zy  deeze  twee  plaatzen  drukken : 
„  Godt  Iaat  wel  toe  dat  te  Romen  en  elders  de  zeden  bedorven 
„  worden ,  maar  door  Godts  bejlieringe  wierd  'er  de  leere  nooit 
„  bedorven  ,  die  tegen  de  quaade  zeden  zelve  Jirydig  is.  De 
„  Protejianten  konnen  zich  onderling  niet  verdraagen  ,  ten  zy 
„  ze  zich  te  gelyk  met  hen  vereenigen  die  den  Roomfchen  Jloel 
„  aanhangen,  enz.  Ondertuflchen  zoo  hoog  de  Roomfch-Ca- 
tholyken  hem  geroemt  hebben,  zoo  laag  hebben  anderen, 
om  zyne  wifpelturigheit  in  de  Religie,  hem  zoeken  te  doen 
daalen:  doch  dikwyls  al  vry  wat  te  onbefcheiden.  Want 
dit  is  zeker,  dat  hy  onder  de  vermaarde  mannen  wel  een 
van  de  voornaamlten  geacht  mag  worden;  zyn  wyd  en 
veel  begrypend  verftandt  kon  zich  binnen  geene  paaien 
noch  grenzen  befloten  houden ;  zyne  jurifdiétie  ftrekte,  of 
immers  hy  ftrekte  ze,  over  alle  foorten  van  geleerdheit,  ja 
zoo  ,  dat  hy  ze  zich  zelf  over  de  Theologie  heeft  willen 
tocfchryven ,  doch  daar  in  hem  als  Arbiter ,  en  over  de 
Religie  als  Scheidsman  te  willen  laaten  zitten,  verbiedt  ons 
de  Confcientie,  om  daar  in  toe  te  ftemmen  (zegt  Rivet;) 
ja  gebiedt  ons  vrymoedig  bekent  temaaken,werwaartszyn 
gevoelen,  en  dat  van  anderen  ftrekt  en  heene  wil.  Zyne 
geleerdheit  word  van  alle  verftandigen  geroemt  ;  echter 
niet  zoo,  dat  men'er  eenen4§oi/i;,of  «ur©-  e,^^,  ipjedixit, 
dat  is,  hy  heeft  het  gezegt ,  van  maake.  Zyne  gunftelingen 
hebben,  na  zyne  doodt,  twee  Mcdailjes  laaten  flaan:  op 
d'eene  ftaat,  aan  d'eenezyde,  zyn  borftbeeldt,  met  den 
naam  HUGO  GROTIUS;  aan  d'andere  zyde,  eenKof- 
ffer ,  en  daar  op  twee  Kroonen ,  d''  eene  van  Vrankryk ,  d'andere van  Zweden:  aan  d'eene  zyde  van  't  koffer  vertoont  zich  ee- 

ne opgaande  zon ,  aan  d'andere  zyde,  het  huis  te  Louvejlein  in Hverfchiet;  daar  boven  deze  letters;  MELIOR,  POST 
jASPERA  FATA,  RESURGO;  Na  zwaar  e  rampen , 
kome  ik  weêr  helderder  te  voorfchyn:  onder  aan  natus  I5'83. 
Obiit  1Ó45'.  Op  de  andere  medailje  ftaat  defgelyks  zyn  borjl- 
beeldt,  en  om  den  randt,  HUGO  GROTIUS  NA- 
TUS,  M  D  LXXXIII.  10  Aprilis,  OBIIT  M  D  q 
XhV.  Augujl.  Dat  is,  HUGO  DE  GROOT 
GEBOREN  DEN  II  APRIL  IN  HET  JAAR 
15-83.  GESTORVEN  DEN  28  Auguftus  1Ó45-.  Op 
de  andere  zyde  leeftmen  dit  vers : 

De  Fenix  van  het  Vaderlandt , 

Het  Delffch  Orakel,  't  groot  Verjiandt; 
Het  licht  dat  d'  aard'  alom  befcheen. 
De  Groot,  vertoont  zich  hier  in  't  kleen. 

Zyn  Vader,  Johan  de  Groot,  word  in  de  brieven  van  Jujius 
Ltpfius,  en  in  de  gedichten  van  Janus  Douza,  geroemt  als 
een  geleert  man.  Zyn  Grootvader,  mede  Hugo  de  Groot 
genaamt,  was  ook  zeer  geleert  in  de  Latynfche ,  Griekfche, 
en  Hebreeuwfche  Taaien.  Zyn  Oom,  Cornelius  de  Groot,  is 
de  eerfte  Profeflbr  in  de  Rechtsgeleertheit  te  Leiden  ge- 
weeft.  De  lichaamsgeftalte  van  Hugo  de  Groot  was  niet 
veel  meer  dan  middelmatig;  zyne  gedaante  vry  fchoon, 
de  verwe  zeer  levendig,  de  neus  wat  gebogen,  de  oogen 
flikkerende  ,  de  leden  wel  gefloten  ,  en  zyn  lichaams 
fterkte  ongemeen. 
GROTIUS,  (PETRUS)  PIETER  DE  GROOT, 

tweede  zoon  van  Htigo  de  Groot:  zyn  Vader  zond  hem  in 
het  jaar  1629.  naar  de  Akademie  van  Leiden  ,  daar  hy  on- 

der Theodorus  Schrevelius ,  Regent  der  Leidfche  Schoole ,  daar 
na  onder  Cafparus  Barlaus,  Gerardus  Vojfius,  en  Johannes 
Corvinus  in  de  Philofophie  ,  Hijloriën  ,  en  Rechtsgeleertheit 
ftudeerde.  In  het  jaar  1637.  keerde  hy  weer  naar  Vrankryk 
by  zynen  Vader  In  het  jaar  1638.  quam  hy  ander- 

maal naar  Hollandt,  daar  hy  zonder  bewindt  leefde  :  maar 
na  dat  Prins  Karei  Lodewyk,  by  den  Munjlerfchen  Y  rede  (in 

't  jaar  1648. )  in  zynen  Paltz  en  zyn  Keurvorjiendom  aan  den 
Rhyn  herftelt  was,  gebruikte  hy  Pietcr  de  Groot,  om  zyne 
zaaken  by  de  Staten  Generaal  vair  te  neemen.  De  tyden 
en  Regenten  in  Hollandt  waren  toen  al  vry  verandert:  of, 
om  de  woorden  der  Schryveren  van  Grotius  leven  te  ge- 

bruiken: „Toen  het  wezen  der  zaaken  in  't  Vaderlandt 
„  allengskens  veranderde,  quam  hy  in  aanmerkingc  by  de 
„  Regenten.  In  het  jaar  1660  maakten  die  van  Amjlcrdam 
hem  Penfionaris  van  hunne  Stadr.  In  het  jaar  1668.  wierd 
hy  van  den  Staat  voor  Ambafladeur  naar  de  Noorder 
Kroonen  gezonden,  eerft  naar  Denemarken , en  voorts  naar 
Zweden.   Vau  daar  t'huis  ontboden,  wierd  hy  Raadt-Pen- 

fio- 

Silr. 
Lubb. 
Cafauh, 

J.  Laur, 
Crot. 

Paplf. 

H.Grot, 
Gcorg. 

Cajfand, 

Andr- 

Rivet, 

Trigl. 
fol.  7  f2. 

Crot. 

teftatn.. van  de Rooms, 

uitgegee- 

ven ,  p. 

Trilt. 

Kerkel, 

Hiftor. 

fol.  753. 

D.  Joh. Muiter, cap,  3. Athtif, 

Andr. 
Rivet  in animad, 
contra Grot. 

P.  Bitfft MedaiU. 

Hijior. P'tg-iTi- 

I7J. 

Part 
Naamr. 

pag.i^o. 
Vita  H. 
Gr  01  li. 

Leven 
van  H. 

Grotius 
voor  x.y~ 

nejaar~ 

hoek.  en 

Hifiot. 



584 

GR  O 

Na  dat  de  Koning  van  f'rankryk 

Valken. 
•vtrivart 
Europ* 

643. 

Idem Valken. 
ibid. 

fag.G^Q. 
657. 

Idem ibid. 

Jdem 
Valken. 

Idem 
ibid. 

Sylvii vervolg 

op  ylit- xjema 
I  deel, 
\^boek, ■Sol.  363. 

fionaris  van  Rotterdam. 
in  de  rcrccni^si^de  Neiierlandc»  gevallen  was^  wierden  van 
den  Staat  aan  die  Majcileit  afgevaerdigt  ,  wegens  GeUer- 
iajtdt^de  Heer  van  Ct-»/;  wegens de  Heer  P i eter  de 
Groot  \  wegens  Z(!elaadt,de  Heer  van  C^/)/  ;  wegens  Gronin- 

gen, de  Heer  Eci.  Te  Doesburg  quamcn  ty  in  hetKoningk- 
lyk  Leger  ,  en  traden  daar  met  MeHïeurs  de  Louvuis  en 

PompuHe  in  onderhandeling.  De  Heer  Pieter  de  Groot  ver- 
trok weer  naar  den  Ihag,  deed  verflag  in  de  Vergadcrin- 

ge  der  Heeren  State»  van  Ilollandt;  zei  te  vertrouwen,  dat 
de  Koning  van  yrankryk  het  Landt  by  zyne  vrye  rcgeerin- 
ge  20U  laaten  in  alle  de  zeven  Frovintien,  mits  dat  hy  in 
bczittinge  hadde  alle  de  Irontieren  buiten  de  zelve:  maar 
men  moll  niet  fukkelen  om  dit  toe  te  ftaan;hoe  meer  men 
Koning  Louts  aanboodt,  hoe  minder  hy  néemcn  zou  :  alle 
de  üorlogskorten ,  zoo  van  Frankryk,  als  zyner  Bondtge- 
nooten,  moftmen  vergoeden,  enz.  De  State»  lan  Hullandt 
ïonden  hem  weer  naar  den  Koning  y-xwVrankryk.,  met  vol- 

le magt  om  tot  een  verdrag,  tegen  het  gevoelen  van  Zcc- 
landt.,  Frieslandt,  en  Groninge»  ,  te  handelen  ;  de  andere 
Provintiën  waren  alreeds  overweldigt.  Dit  gcfchiedde  den 
2J-  en  26.  Junius.  Ondertuflchen  wierden  die  van  Amjlcr- 
dam  (de  eerlte  fchrik  wat  over  zynde)  door  de  kloek- 

moedige aanfpraake  van  cenige  Regenten,  (vooral  van 

den  dapperen  Hooftfchout  HaJJ'elaar,  onfterfelyker  gedach- 
tenifle )  aan  hunne  Mede-amptgenooten  ,  in  andere  ge- 

dachten gebragt  ,  en  een  kloekmoedig  befluic  genomen, 
om  zich  niet  zoo  gereedt  aan  Frankryk  over  te  geeven, 
maar  het  uiterfte  te  waagen.  Terwyle  nu  Pieter  de  Groot 
weder  by  den  Koning  van  Frankryk  gekomen  was  ,  aan 
wien  hy  zoo  veel  boodt,  en  zoodanige  berechten  aan  de 
Staten  van  Hollandt  gaf,  dat  hy  by  veelen ,  ook  zelf  by  Prins 
i4^tllem  van  Oranje,  in  quaadt  vermoeden  geraakte,  prote- 
fleerde  zyn  Medegedeputeerde,  de  Heer  van  Odyk,  hevig 
tegens  die  aanbiedinge,en  betuigde,  geenzins  te  zullen  ver- 
ftaan  dat  men  het  ganfche  gebiedt  van  de  Generaliteit  over- 
geeven  zou,  en  dus  de  Provintie  van  Zeelandt  als  in  het 
hemd  zetten.  Haart  daar  na  wierden  de  Staten  het  geheim, 

dat 'er  achter  fchuilde,  gewaar;  te  weeten,  Az.t  vrankryks 
eifch  was  Dclfzyl ,  met  de  20  Dorpen  ;  de  Stadt  en  't 
Graaffchap  Meurs,  voor  Keulen  te  hebben  ,  van  welken 
Kcurvorft  het  de  Prins  van  Oranje  weêrler  Leen  zou  ont- 
fangen  ;  Grol,  Brevoort,  Borkulo  ,  enz.  met  alles,  wat 
tuflchen  den  Rhyn,  de  Lek,  en  de  Spaanfche  Nederlanden 
legt,  nevens  noch  meer  andere  dingen  aan  Frankryk.  De 
Heer  Pieter  de  Groot,  van  de  Staten  verzocht  zyn  gevoe- 

len over  deezen  handel  te  uitten,  gaf  zulke  antwoorden, 
die  zommigen  in  quaadt  vermoeden  bragten;  te  lang  en  te 
veel  om  alles  hier  in  te  voegen.  Dit  echter  noch:  Zyne 
Hoogheit  was  in  de  Vergaderinge  der  Staten  Generaal  ge- 

komen, wierd  ook  verzocht  zyn  advys  te  willen  geeven 
over  de  Artykelen,  waar  opFrankryk  en  Engelandt  tot  Vre- 

de zouden  willen  treeden;  hy  zeide,  zwarigheit  daar  in  te 

maaken ,  om.  dat  'er  iemant  tegenwoordig  was ,  dien  hy 
oordeelde  dat  daar  geene  kcnniire  van  behoorde  te  hebben 
De  Groo^, bemerkende  dat  het  zyn  perfoon  goldt,ging  met 
de  andere  Gedeputeerden  van  Hollandt  uit,  naar  de  Verga 
deringe  der  Staten  van  Hollandt.  Daar  na  liet  zich  zyne 
Hoogheit  hooren :  „  Dat  hy  aanboodt  goedt  en  bloet  voor 
„  het  Landt  te  willen  opzetten  ,  en  zich  liever  in  ftük 
„  ken  te  laaten  kappen,  dan  op  zulk  eenen  voet  te  hande 
„  len,  en  eenen  zoo  fchandelyken  Vrede  te  fluiten;  waar 
„  aan  men  niet  behoorde  te  denken, veel  min  van  te  fpree 
,,  ken.  Die  van  Haarlem,  Delft,  Gouda,  en  Hoorn  zon- 

den Gedeputeerden  aan  zyne  Hoogheit,  verzoekende  hun 
bekent  te  willen  maaken,  wie  die  perfoonen  waren  dien 

hy  beoogde;  en  wat  hy  t' hunnen  lafte  hadde.  Hy  noem- 
de den  Heer  Pieter  de  Groot,  en  zei  te  meenen  ,  dat  die 

zich  te  diep  met  Frankryk  ingelaaten  hadde,  en  verder  dan 
hem  bevolen  was.  Vermits  nu  de  Groot  vreesde  ,  dat 
hem  daar  onheil  uit  moge  ontdaan,  begaf  hy  zich  met  zyn 
gezin  in  een  jagt  van  Delft  naar  Antwerpen  :  van  daar 
fchreef  hy  twee  brieven  aan  de  Staten  van  Hollandt  t' zyner 
verfchooninge :  maar  zich  te  Antwerpen  niet  vcrzeekert  ge- 

noeg houdende,  vertrok  hy  naar  Luik,  en  Ake»,tn  verder 
naar  Keulen.  Na  verloop  van  twee  jaaren  quam  hy  weder- 

om, en  onthield  zich  in  Hollandt:  doch  daar  quamen  niewe 
aanklagten  tegens  hem :  maar  in  het  jaar  1676.  wierd  hy  door 
't  Hof  van  Hollandt  van  de  befchuldigingen  vry  gefpro- 
ken;  als  of  hy  door  quaadwilligheit,  en  aanfpanninge  met 
^Ficcfuejort ,  den  Staat  der  F^reenigde  Nederlanden  trouw- 
looflyk  verkort  hadde.  Het  geding  tuffchen  den  Procureur 
Generaal  van  H  Hof,  en  den  Heer  Pieter  de  Groot ,  had  vry 
lang  geduurt:  doch  eindelyk  viel,  als  gezegt  is,  de  uit- 
fpraake  tot  zyn  voordeel ;  evenwel  met  evenmatigheit  van 
koften,  uitgefproken  den  7  December,  1676.  Verder  is 
hy  buiten  bedieninge  gebleven,  en  geftorven  in  het  jaar 
1678.  den  4  April,  het  7ojaarzyns  ouderdoms.  Na  ge- 

dachte vryfpraake  door  het  Hof  van  Hollandt  ,hegaf  hy  zich 
in  llilheit  op  zyne  wooninge  buiten  Haarlem,  daar  hy  niet 
lange  in  gezondheit  leefde.  Hy  was  lang  van  perfoon,  en 
zwaarlyvig.  De  Mazelen,  die  zyn  Vader  voor  zeer  quaat- 1 
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aardig  en  peflig  hield,  hadden  zyn  aangezicht  leelyk  ge- fchonden  ,  en  zynen  eenen  voet  zoodanig  opgetrokken, 
dat  hy  al  zyn  leven  kreupel  ging.  Den  lof  zyner  gelecrt- heit,  wellprekendheit,  getrouwheit  ,enz.  vindtmen  achter 
de  Jaarboeken  van  H.  de  Groot. 
\Vy  voegen  hier  alleen  by,  dat,  hoedanig  het  ook  tuf- 

lchen den  Koning  v^nFrarjkryk  en  den  Hcetc  Pieter  de  Groot 
gelegen  hebbe,  in  deze  gcwigiiglle  onderhandtlinge,  om- 

trent het  overgaan  van  den  ganfchen  Staat  ouder  des  eer- 
Hen  magt  en  wille  (die  men  weet  hoe  verre  dat  toen  zich 
uitftrckten,  en  wyders  over  zyne  eige  ondcrdaancn  zich 
hebben  uitgeltrekt  )  dit  ten  minltcn  aU  iet  zekers  van  vcr- 
ftandige  Staatkundigen  is  aangemerkt,  dat  deze  Bemidde- 

laar onweetende  een  werktuig  is  geweeft  der  Goddelykc 
Voorzienigheit,  gelyk  ook  Engeljbhe  Gezant  van  Karei 
de»  IL  om  Koning  Louts  te  Zeyjl  ,  daar  hy  gelegert  was , 
door  verfcheide  heen-  en  weer  reizen,  uit  het  leger  naar 
den  Haag  en  van  daar  wederom,  eenigen  tydt,  en  zoo 
lange  op  te  houden,  tot  dat  de  Prins  van  Oranje  de  boven- 
gedachte  reden^in  de  vergaderinge  der  Algemcene  Staten 
voerde;  met  dat  onmiddelyk  gevolg,  dat  Hollandt  zich, 
zoo  veel 't  vermogt,  in  Haat  van  tegenweer  ftelde,  zoo 
door  verfchanffingen  te  Bodegrave  en  elders,  daar  d'uiter- 
fte  grensplaatzen  waren;  als  voornamelyk  met  het  door- 
fteeken  der  Dyken,  waar  door  de  zoom  of  buitenkant  der 
Provintie  alom  met  water  overftroomt,  en  als  eene  barre 
zee  wierd;  op  welken  tydt  de  gedaante  der  zaaken  en  re- 
geeringe  zoodanig  in  Hollandt  veranderde,  ■dat  alle  onder- 

handelingen met  den  Franfche»  Koning  plotzelyk  wierden 
afgefneeden,  en  hy  nu  zyne  kanife  en  groot  oogwit  mif- 
fende,  met  zyn  fchoon  en  uitgelezen  Heir  van  Zeyfi  op- 

brak, en  naar  zyn  landt  keerde,  laatende  't  verder  beftier 
des  krygs  zynen  algemeenen  Legerhoofden  aanbevolen. 
Geen  ongegrondt  vermoeden  viel'er  ook  op  den  Heere 
Ptetet  de  Groot om  het  verraderfch  fchelmftuk  van  zynea 
Zwager  Berton  de  Mombas , reeds  tegens  den  Staat  be- 

gaan aan  den  Rhyn,  by  het  Tolhuis,  ter  begunftiging  van 
des  vyandts  overtogt  in  de  Betuwe  ■,-wzvc  van,  zie  nader  op 
zynen  naam.  Dat  de  lAttï  Pieter  de  Groot,  ns.  omtrent  4jaa- 
ren  zwervens  en  uitlandigheit,  zyn  geding  voor  't  Hof  van 
Hollandt  heeft  gewonnen , gelyk  hy  het  ook  zelf  perfoonlyk 
geheel  bepleit  heeft,  is  eene  bekende  zaak ;  en  men  moet 
zich  op  d'uitfpraake  van  die  hooge  Vierfchare,  zonder  de 
minfte  twyfelinge,  naar  de  wetten  van  't  Landt,  bcruften  : 
doch  hoe  het  fomwylen,  zelfs  in  de  ftrengfte  Gerechtsho- 

ven, doorgunfte,  of  gunltige  overhalinge  van  ftemmen, 
vooral  in  eene  onhcrüelbaare  gebeurteniffe  van  Staatzaa- 
ken,  toegaat,  is, uit  veele  oude  en  niewe,  inlandtfche  en 
uitheemfche  gevallen,  meer  dan  bekent;  doch  wy  willen 
liever,  zonder  eenige  toepaflïnge  op  deeze  rechtvaerdiging 
van  den  Heere  Pieter  de  Groot,  door  de  Raden  van  den 
Ed.  Hove  van  Hollandt,  enz.  hier  van  affcheiden. 
GROUP,  een  Dorp  of  Buurt,  gelegen  in  de  Stryenfche  Houve. 

Waerdt  onder  Dordrecht. 
G  RO  UW,  een  der  acht  Dorpen  van  de  Friefche  Grie-  Wlnfem. 

tenije  Idaarderadeel,  in  Ooflergoo:  legt,  gelyk  deeze  geheele 
Grietenije,  in  waterachtige, of  laage  landen.  By  tyden  van 
zwaaren  regen  moet  het  water  door  molens  uitgemaaiea 
worden.  GVoazw  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder 
't  Claflls  van  Leeuwarden. 
GROUWSTINS,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de 

Friefche  Grietenije  7'ietzerkfleradeel,  ondei  't  quartier  Oojier-  VVinfin^ guo,  in  het  Dorp  Hardegaryp. 
GROUWSTINS,  een  adelyk  Huis  of  Slot,  in  de  idem 

Friefche  Grietenije  Menaldumadeel ,  ónder  het  quartier  IVef-  Winfem. 

tergoo,  in  het  Dorp  Eglum.    Het  is  weleer  door  die  van  ■K''-  van 
't  geflachte  Sirtema  gebouwt,  ook  Ongemeen  vaft  en  fterk,  J^'"'"'- 
boven  alle  andere  Stinfen  in  Frieslandt.    Omtrent  het  jaar  f"^-  ̂S9« 

1444.  onder  de  woedende  P'aétiën  van  de  Schieringers  en Fetkopers,  hebben  de  éerftgenoemden  dit  Slot  ingenomen, 
en  Siourt  Grouwjlins,  die  de  Fetkopers  zeer  genegen  was, 
nevens  zynen  zoon  gevangkelyk  naar  Franeker,  op  het  huis 
van  Siaardema,  gevoert.    Het  Gedacht  van  Sirtema  is,  zoo 
veel  de  naam  aangaat,  in  Grouwfiins  verandert. 
GRUNEWÉRT,en  GROENEWERT  word  ge- ^/,/«, 

noemt  een  gedeelte  van  het  Eilandt  over  den  niewen  dyk  i^oi.  * (ultra  novam  dicam)  in  de  Parochie  van  Halten:  dat  is  een  Germ. 
gedeelte  van  het  landt  dat  niewelings  door  de  Lek  aange-  infer. 
fpoclt,  en  noch  niet  bedykt  was,  niet  ver  van  Houten: het  Part. 11. 
welk  ik  zoude  denken  het  zelve  te  zyn  met  Jj^altetl  cn/»'-77- 

](|altn£l/  behoorende  onder  het  JVater-quartier  (In'ter  lacen- fis  pagi)  tigcntXyk ,  dat  tuflchen  de  Meeren  of  Stroomen 
legt.  Aldus  word  het  landt  tuflchen  den  Rhyn,  éc Lek ,  en  den 
Ypl,  in  de  Kaarten  van  den  Heere  /llting,  INTER  LA- 
CU  S  genoemt  tot  aan  Dorcjladium  toe.   Hedendaags  is 
de  geheugenis  van  dit  Eilandt  of  Niewlandt  vervloten. 
Men  vindt  daar  gewag  van  in  den  brief  van  BiflTchop  Otio 
van  den  jaare  1228.  doch  het  moet  zyn  122Ó. GRU  NLOE.  Dit  woordt  beteekent  eene  hoogte  met  idem 
gras  bewaflen:  het  word  een  Hof  {Curtis)  genocm:  in  den  ibid. 
Giftbrief  van  GriLve  Otto  van  Gelder,  van  het  jaar  123Ó.  -Apud 

hedendaags  GROL  ,  is  een  klein  Steedtje  tan  't  Graaf-  Poniait. 
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fchap  Zutphen,  dieht  aan  de  Oofterlyke  landtfcheidïng  van 

het  Graaflchap,  aan  een  riviertjen,  dat      Sli?sk  gcnaamt 

R UNUS,  ofGRUNNUS,  zoon  van  Hdjo,  die 

loon  van  Frifo  was  ;  daar  Frieslandt  dien  naam  naar  ïou 

voeren.  Hajo,  Overfte  der  Druiden,  of  Opperpriefter  der 

Friezen.,  had  twee  zoonen  ;  Manms.,  van  wien  die  van 
HermanaAn  Frieslandt ,  rotman  afkomftig  te  zyn;  en  Oailo., 

Vader  van  Gr«»«/J  zie  op  FRIS  O  en  FRIESLANDT. 
Deze  Grmus  zou  een  Slot  gebouwt  hebben  ,  naat  hem 

Grunus-berg  geheeten,  of 't  Slot  Grumngert\  daar  naderhant 
huizen  by  gezet  zouden  zyn;  die  vermenigvuldigt  zyn  tot 

een  Dorp;  daar  na  tot  eene  Stadt  geworden.  Het  bou- 
wen van  dit  Slot,  word  op  het  jaar  der  Wercldt  3820  ge- 

ftelt;  zie  op  GRONINGEN. 
GRU  OS  NA.  Aldus  word  eeneHofftadt,of  Hofflede 

{l^illa)  genoemt;  waar  van  Id'xiXcho^  Alfridus  in  het  jaar 
838.  het  vruchtgebruik  gegeeven  heeft  aan  Graaf  Rotgerius^ 
ïoo  lang  hyleeWe,  tot  vergoeding  vati  de  fchcnkaadjen  aan 
hem  gedaan.  Dewyl  nu  onze  Voorouders  het  geluidt  van 
de  Griekfche  tweeklank  a  gewoon  zyn  geweeft  door  OU 

uit  te  drukken,  in  wiens  plaats  de  OE  al  overlang  geko- 
men is,  blykt  het  dat  hier  door  gemeent  word  GRO ES- 

SEN; gelyk  men  een  Dorp  van  dezen  naam  heeft  op  den 
rechter  oever  van  den  Rhyn.,  een  gemeene  Duitfche  myl 

boven  het  begin  van  de  Drufiaanfche  Grift.  In  den  Gift-, brief  van  Keizer  Otto  den  Grooten.,  van  den  jaare  970,  word 
het  GRESE  eenoemt. 
GRUTERUS  (PETRUS)  of  GRUTERIUS, 

geboortig  van  Zirikz.ee:  hy  heeft  eenige  zeer  geleerde  La- 
tynfche  brieven  gefchreven;  die  naderhant  te  Leiden  1609. 
gedrukt  zyn. 

GR  YN,  is  voortydts  eene  Buurt  in  Frieslandt  aan  den 
uitgang  van  het  VUe  geweeft.  De  vierde  Abt  van  Lidlum  , 
Siard  Sierfma.,  heeft  haar  kort  na  het  jaar  1200.  met  graften 
en  wallen  ftadtswyze  doen  verfterken :  ook  is  daar  eene 
groote  School  voor  de  jeugt  geweeft;  om  daar,  zoo  in 
goede  Konften,  als  de  Godtkunde  zelve,  onderwezen  te 
worden.  Maar  den  14  December  1287.  toen  Frieslandt  ̂  
van  zoo  grooten  Watersnoodt  overvallen  wierd ,  raakte 

ook  deze  Plaats,  of  dit  Steedtjen,  zoodanig  in  laft,  dat 'er geen  tien  huizen  bleven  ftaan.  De  Kerk  ,  behalven  het 
koor,  te  gelyk  met  het  School  of  Collegre,  nevens  de 
Wallen  en  buitenwerken , wierden  alleom  verre  gefmeten 
en  vernielt. 
GRYNDE,  een  der  vyf  Eilanden  van  Wejifrieslandt : 

die  genoemt  worden  Texel^der  Schelling .,lVieringeny't y /ie., en  Grynde. 
GUERINGEN,  anders  G  ARNEN  of  VAR- 

NE  N,  is  een  Volk  in  Germaniên  geweeft  ,  wiens  eerfte 
woonplaats  in  het  landt  nu  Mekelenburg  geheeten  geweeft 
is;  daar  noch  eene  rivier  IVarnouw  h  ,  loopende  voorby 
Rojiok.  Met  de  Anglen.,  Saxen.,  en  Herulen  van  daar  ver- 

trokken, zetteden  zy  zich  in  Frieslandt.,  en  Batavia  neder, 
ten  Noorden  van  de  landen  die  de  Franfchen  over  den  Rhyn 
bezaten ;  rechtende  onder  den  anderen  een  klein  Koningk- 
ryk  op.  Het  is  te  vermoeden  dat  zy  door  'ï heodebert .,  of 
Clotarius  den  I.  t' ondergebragt ,  en  het  Koningkryk/^^r^T/ïa 
onderworpen  zyn  geworden,  omtrent  het  jaar  f40.  of  j^óo. 
Toen  zy  tegen  Childebert,  Koning  van  Aujira/iën,  opfton- 
den,  in  het  jaar  5'94.  v/ierden  zy  t'eenemaal  uitgerooit, 
ja  zoodanig,  dat  men  naderhant  hunnen  naam  niet  heeft 
hooren  melden. 

GUGERNI.  De  Inwoonrs  van  de  Bergen,  welke 
(zegt  de  HttT Menfo Alting)  van  den  ftroomóV^aj, of  Siege, 
doorloopen  wordén,  hebben  de  landtftreeke,  nu  het  Her- 

togdom Bergen  genaamt, bewoont :  toen  wierden  de  bezit- 
ters daar  van  Sigambers  geheeten :  eene  zoete  t'zamenknoo- 

pinge,die  recht, naar  luidt  der  Duitfehe  tnale ,Sieg-en-Berg 
bevat  ,  en  des  naams  oorfprong  aanwyft.  De  Sigambers 
hebben  zich  wydt  en  breedt  verfpreidt,  waren  een  magtig 
en  zeer  trotsmoedig  volk  ,  geen  van  alle  de  andere  volken 
heeft  zoo  dapperen  tcgcnftant  den  Romeinen  ,  toen  zy 
eerft  over  den  Rhyn  zochten  te  komen ,  geboden :  zoa  dat 
zy  Drufus  noodtzaakten  den  ganfchen  Lipjlrooms  kant,  van 

daar  hy  in  den  Rhyn  valt,  tot  boven  aan  den  t'zamenloop 
met  het  ftroomtjen  Alifo  .,  (door  fterkte  op  fterkte,  die 
ook  weêr  daar  na  van  Germanicus  vernieuwt  zyn  )  tegen 
deze  eene  ftrydtbaare  Natie  te  voorzien.  Auguftus  vondt 
het  daarom  niet  ongeraden  dat  ganfche  volk ,  onder  't  be- 
ftier  van  T/^may,  van  woonplaatze  te  doen  veranderen, 
en  het  onder  't  oog  en  opzicht  van  anderen,  aan  deze  zy- 
de  van  den  Rhyn.,  te  plaatzen.  Hy  ontnam 'er  ook  den 
ouden  naam  ;  gaf  hun  eenen  niewen  naar  het  Steedtjen 
Gff^,  met  vecle  landen  daar  omtrent  om  die  te  bebouwen  ; 
gebiedende  de  Menapiers  dat  landt  te  verlaatcn ,  en  zich 
binnen  de  Maaze  te  houden.  Die  dan  voorheen  Sigambers., 
of  in  't  Duitfch  ̂ iegmbergcré  hietten,  wierden  daar  na 
GOGHERS,  of  GUGERNI,  op  zyn  Romeinfch ,  ge 
noemt.  Hmine  landtpaalen ,  waar  in  zy  alsbefloten  ,of  on- 

der der  Romeinen  oogQn  woonden,  waren  aan  den  Rhyn., 
de  legerplaats  {o{  Cajira  Romam)  der  Romeinen :  aan  <icn 

t>UG  GUI  38/ 
Maaikint  hadden  zy  de  Menapiers:  en  aan  Wc^rkdnten  de 
Ubicrs.,  daar  zy  tegcns  de  Batatüers  aan  ftieten.  Aldus  om- 

trent verhaalcn  het  Cafar,  Strabo,  Plinius,  Tadttis,  Sueto-^ 
nius yPlutarchus,  Dio.,  Eutropius .,  hoeWel  Zoo  hier  en  daar, 
en  als  met  ftukken  en  brokken,  van  elk  Wat  \H  't  by- 
zonder  wordende  bygebragt ;  echter  hebben  zy  't  rykelyk 
genoeg,  om 'er  wat  goedts  van  te  konnen  maaken,  nage« laaten  j  ook  heeft  onze  brave  Cluverius  het  wydt  en  breedt 
verhandelt,  en  zeer  fcherpzinnig  ontvouwen. 

Laat  Zé  vry  als  Cimmenjche,  en  blinde  moüen  i'n  't  du?» 
fter  wroeten ,  die  de  af  komft  der  Sigamberen  met  eene  on- 
gezoute  herflcnlooze  verzieringe  uit  de  Cimmeren.,  of  Cim- 
hren  trekken,  rekken,  en,  het  daar  by  niet  laaiende,  den 
Trojaanfchen  Priamus  voor  honnen  Vorft  erkennen.  Maar 

zy  doen 'er  noch  by,  dat  zy  dien  naam  aan  den  Rhyn,  vart 
de  Koninginne  Cambra,(ctn  oudwyfs  fpinrokkensfprook- 
je)  eerft  uitgevonden,  en  lang  daar  naden  anderen,  of  de- 

zen laatften,van  den  Koning  der /ra«/^<r»  gekregen  hebben. 
Praatjens  van  menfchen  indeherflenen  gepikt !  Indien  ech- 

ter by  eenen  goeden  ouden  Schryver,  na  het  verplaatzew, 
door  Augujlus  bevel  gefchiedt,  hier  of  daar  de  naam  van 
Sigambers  gtvoïiitn  word,  zniks  moet  geenzins  op  deze, 
toen  verplaatften  gepaft  Worden:  ten  ware  mogelyk  d'een 
of  d'anderPoèet,om  zyn  vaers  op  de  maat  te  brengen,  den 
ouden  naam  wéér  uit  de  lappen  gehaalt  hadde  ;  als  Stdcf- nius ,  daar  hy  zegt ; 

Laat  de  gefchore  Sigamhèr  de  WAAL  iiry  ttttdrinhtii 

Maar  men  zou  dat  ook  op  éen  oude  krygsbende,  die  met 
dien  naam  onder  de  Romeinen  wel  eer  gedient  heeft,  kon- 

nen paften:  of  wel  op  de  niewe,  middelerwyle  ingepiaat- 
fte  Inwoonderen,  dier  oude  landtftreeke  over  den 

t'zy  dan  dat  zy  Tenderen,  Uftpiers,  of  Franken  ,mogX.^Q  ge- Weeft  zyn ,  naar  der  Poèeten  wyzé  j  als  boven  aangewe* 
zen  is  op  het  woordt  Franci,  Franken. 
GUIDO  VAN  AVENNES,  of  vart  HENEGOU- 

WEN; de  XLII  BiflTchop  van  Utredt.  Na  dat  BilFchop 
Willem  van  Meeheten,  in  den  flag  by  Utrecht  tegen  de  //o/- 
/<J«^frj, verflagen  was,  quamGrave  Jan  van  Henegouwen  en 
hollandt  in  aller  fpoedt  naar  Utrecht,  en  Verzocht  aan  de 
Kapittelheeren  zynen  broeder  G«?Vo ,  toen  Thefaürifer  van 
Lutk,  tot  Biflchop  te  willen  verkiezen.  Eenige  ftemden 
wel  op  hem;  maar  andere,  daar  tegen,  op  Heet  Rudolpjj, 
van  li^aldek;  dus  ftaakten  deeze  twee  tegen  mallcanderen  ; 
Cuido  echter, geholpen  van  zynen  broeder  Gravej*^?», haal- 

de het 'er  door;  maar  Rudolph,  begaf  zich  naar  Overyffe) om  daar  tegen  Gmdo  zyne  banden  vaft  te  leggen;  doch  h\ 
wierd  haaft  door  de  magt  van  Guido  en  Grave  Jan  t' on- 

dergebragt. Jan,  nu  oudt  en  zwak ,  begaf  zich  naar  Hene-' 
gouwen,  en  liet  het  beftier  over  Hollandt  aan  zynen  zoon 
^/7/e>M; dien  Biflchop  Guido,  in  zynen  oorlog  tegen  de  f^Ja* 
mingen,  holp :  hoe  hy  daar  gevangen,  en  naar  Vlaanderen 
gevoert  wierd,  kan  men  zien  op  WiLLEM  VAN  OOS- 
TERVANT,  Grave  van  Hollandt.  Ondertnflchen,  dat 
Biflchop  Guido  in  Vlaanderen  gevangen  zat,  en  na  dat  de 
twee  partijen,  die  nu  lang  tegen  malkanderen  invyandtfchap 
geftaan  hadden,  ̂ Utrecht  vereenigt  waren,  dat  ook  dre 
vereeniginge  met  Eede  geftaaft  was,  met  belofte  dat  zy 
d'  een  den  anderen  getrouw  zouden  zyn  in  het  bewaaren 
der  Stadt,  en  het  onderhotKien  der  zelve  in  eenen  goeden 
ftaat ,  tot  dat  Biffchop  Guido  van  zyne  gevangenifTe  omfla- 
gen  zoude  zyn ;  was  Lambert  de  Vries  Hooft  van  de  eene 
party:  Hy,  meineedig,  ontzag  zich  niet, met  byftandt  van 
Herman  Teutebert,  en  zynen  zoon  Lubbert,  Groote Gys,  met 
zynen  broeder  Machelmus,  IVillem  A  me  Ir  at ,  met  zynen 
broeder  Huig,  Gerrit  Veen,  Willem  Cockart,  Jan  Bulart.^ 
Gerrit  Meeran ,  Hendrik  Loef  ,  Koppen  Nielkens  ,  ChriftiaaH 
Joels,  en  Herman  Velden: ,  een  fchendig  fchelmftuk  a-an  te 
vangen;  te  weeten,  den  Staat  zelf  te  onderdrukken,  oiï> 
hunner  tegenpartyc  verderf  uit  te  werken.  Hun  eerfte  be- 
dryf  was  Heer  Niklaas  Bruiken  (Vojfius  heeft,  Heer  Gerard 
Vruktns)  eenen  niet  der  minften  van  de  andere  p'artye, 
voor  zyne  eige  deure  te  vermoorden.  Heer  Jakob  van  Lig- 
tenbmg.  Hooft  van  de  andere  partye.  Heer  Willem  van  Ra' 
denburg,  zynen  broeder,  met  zynen  zoon  Willem,  en  Heer 
Warner.,  Ridder,  enz.  greepen  zy  by  't  hooft,  en  zetten 
hen  op  Vreefenburg  gevangen.  Kort  daar  na  bragten  zy  Heer 
Jakob  van  Ligtenburg,  en  Heer  Warner  ter  mïddernacht  op 
S.  Catharynen  plaatze,  en  floegenzc  doodt:  dat  veroorzaak- 

te veele  andere  moorderyen  en  ongeregcltheden.  Guido 
Dampier,  zoon  van  den  Grave  van  Vlaanderen,  die  Dor- 

drecht in  dien  tydt  belegert  hadde, deze  tweedracht  vernee- 
mende,  brak  zyne  belegerrnge  op,  en  fnelde  naar  Utrecht 
buiten  twyfel  van  de  party  die  daar  de  fterkfte  was  ont- 

boden. Hy  wierd  aanftondts  voor  Gouverneur  erkent, 
en  den  eedt  aan  hem  gedaan :  niemant  bleef  Biflchop  Guido 
getrouw,  dan,on<ier  dc  aanzienlykfte  Edelen, Heer  Zwetr 
van  Montfoort ,  Hubrccht  van  Vyanen  ,  Heer  van  Zuilen  en 
Bofichem,  ook  de  Schout  van  Utrecht,  in  wiens  plaatze  een 
ander  geftelt  wierd.  Dus  raakte  deeze  in  dien  tydt  magtige 
Stadt, zonder  moeite,  flag,  of  beftorming,  aan  den  vyandt. 
Guido  van  VlaaMdereny  zyne  kanfle  willende  waarrïcemcTi , 
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by  deïc  gclegentheït  dat  Billchop  Guido  va»  Avemes  gevan- 
gen zat,  zocht  zyiien  broeder  den  Gruve  van  G'«/.'i-,  wel 

een  wakker  krygsinan,  maar  weinig  godtsdienltig  ,  Bil- 
fchop  van  Utrecht,  in  Gieidj's  plaatxe.te  maaken.  Dc  t'za- 
nicngc'iwoornen  ,  hotvvcl  zy  lieni  ingeroepen  hadden,  en 
gunlHg  waren.  Helden  hein  echter, zoo  lang  Billchop 

noch  leefde,  veclc  zwarigheden  voor,  die  hier  uit  Hon- 
den te  volgen  :  Hy  , daar  tegen ,  beloofde  hen,  indien  zy  het 

wilden  toeikmmcn  ,  deeze  verhinderingen  te  gelyk  met 
den  BiHchop  huall  te  zullen  uitden  weg  ruimen.  Zy  Honden 
het  niet  tegen,  devvyle  hun  gcwille  hun  voorzei  de  llratle, 
die  zy  over  hunne  IchelnUlukkcn  hadden  te  lydcn,  indien 
Gmido  herlklt  wierd  :  ook  zou  dat  gruwellluk  uitgevoertzyn 
geworden  ,  ware  het  bladt  niet  omgeflagen.  Willem  van 
Ooflervant ,  ZOon  van  Grave  yan  van  Henegoiivjen  ,  Hol- 
lancit y  Zeelandt,  enz.  had  l^^itte  van  tleemjïede  uit  Zeelandt 
naar  Hu/laadt  geiouden,  om  die  't  noch  met  hem  hielden 
tegen  den  vyandt  te  vcrilerken  :  want  byna  ganfch  Hol- 
landt  en  Zeelandt  lag  onder  't  ge  weidt  van  den  Vlaming. 
U^ittekrce^  zoodanig  een  aanhang,  en  zoo grooten  toeloop, 
dat 'er  de  Vlaming  weer  uitgedreven  wierd.  Guido  va» 
Vlaanderen  trok,  zoo  haad  hy  deeze  voor  hem  zoo  quaade 
tydinge  gehoort  hadde,  uit  Utrecht;  even  op  dien  tydt,  als 
het  vermoorden  van  den  BilFchop  Guido  zou  uitgevoert  zyn 
geworden  ,  en  belegerde  Zinkzee  voor  de  derdemaal : 
maar  wierd 'er  elendig  geflagen ,  en  hy  zelf  gevangen :  by 
den  gemaakten  Vrede,  door  bemiddelinge  van  den  Hertog 
va.nBurgttndicn,  raakte  de  BUrchop  los,  en  weer  in  zyn 

Bisdom  in  het  jaar  1305'.  In  't  jaar  1311.  bezig  met  het 
maaken  van  een  Blokhuis  in  Stellingwerf,  om  het  uitloopen 
der  Friezen  in  de  naburige  landen  te  beletten  ,  wierd  hy 
fchielyk  van  den  Paus  in  Vrankryk  ontboden,  om  het  Con- 

cilie van  Vienne  by  te  woonen.  Ondertuflchen  vielen  de 
friezen  op  dit  zyn  onvoltooit  werk  aan  ,  en  vernielden 
het  tot  den  grondt  toe.  Zy  trokken  ook  op  tegen  Voilenhoe , 
in  OveryJJel  aan  de  Zuiderzee  ;  maar  daar  ftieten  zy  zeer 
leelyk  het  hooft; zie  iet  aanmcrkelyks  op  VOLLENHOE. 

Biflchop  Guido,  t'huis  gekeert,  bereidde  zich  om  wraake van  de  Frie%en  te  neetnen  ,  maar  wierd  verhindert  door 
een  zwaar  onweer  van  Hormwindt  en  regen  ,  zooda- 

nig, dat  landen  en  wegen  onbruikbaar,  en  onder  water 
raakten.  Toen  Guido  in  Vrankryk  was,  wilde  Paus  Clemens 
de  V.  hem  Kardinaal  maaken:  Hy  weigerde  dien  Haat,  en 
hield  zich  met  zyn  Bisdom  te  vreden.  Tuffchen  Gelder  landt 
en  Utrecht  waren  nu  al  lang  zwaare  Oorlogen  gevoert, 
en  onruften  voorgevallen  wegens  de  Veluwe  ,  van  de  Ut- 
rechtfche  Kerke  in  leen  aan  den  Hertog  van  Brabandt  gegee- 
ven,  die  het  weer  in  achterleen  aan  de  Graven  van  Gelder 
overgelaaten  hadde  :  doch  vermits  de  Hertog  verzuimt  hadde, 
uit  hoogmoedt,  het  leen  aan  den  niewen  Billchop  behoor- 
lyk  tc  verheffen ,  vvas  de  Veluwe  weer  aan  den  BilTchop 
vervallen;  dat  de  Graven  van  Gelder  zoo  niet  verftonden, 
en  de  wapenen  daar  over  aannamen  ,  met  wederzydfche 
groote  verwoeftingen.  Maar  in  het  jaar  1312.  vereenigde 
Grave  Reinald  zich  met  den  Bilfchop,  zulker  wyze,  dat 
de  Grave  voortaan  de  Veluwe  van  de  Utrechtfche  Kerke,  of 
van  S.  Marien ,  te  leen  zoude  houden ,  en  niet  van  den  Hertog 
van  Brabandt.  Vermits  het  Bisdom  met  zeer  zwaare  fchul- 

den  was  belaft,  begaf  Guidv  zich  naar  Vrankryk,  om  d'on- 
koften  zyner  hof houdinge  te  fpaaren.  Met  dat  uitgewon- 

nen geldt  deed  hy  een  goedt  gedeelte  der  achterftallen  af: 

ontlaftte  daar  na  't  geheele  Sticht,  en  bragt  het  in  eenen 
goeden  ftaat.  Hy  heeft  doen  bouwen  de  Kafteelen  Goer, 
Dullenburg,  en  Stoutenburg.  Na  dat  hy  het  fterk  Kafteel 
Goy ,  by  Houten,  ingenomen  hadde  (zie  op  GOY)  wierd 
hy  zeer  fchielyk  in  dien  zelfden  nacht  ziek,  en  ftorf  aan- 

ftondts,  in  't  jaar  1317.  niet  zonder  vermoeden  van  vergif. Het  lyk  wierd  naar  Utrecht  gevoert ,  en  in  de  Domkerke 
begraaven.  Jan  Veldenaar  zegt  ,  dat  de  Biffchop  Botfaart 
van  Ments  zyn  broeder  zou  zyn  geweeft,  als  ook  Biffchop 
Johan  van  Karnerik,  Jan ,  Grave  wan  fJenegouwen ,  Hollandt, 
enz.  nevens  Floris ,  Prins  van  *  Morianen.  Hy  heeft  eenen 
goeden  lof  van  wysheit,  welfprekendheit ,  kloeknioedig- 
heit,  en  andere  goede  hoedanigheden  nagelaaten.  Frede- 
rik  van  Zierk  volgde  hem. 
GULIK:  (JAKOB  VAN)  hy  was  een  Minrebroe- 

der  Monnik;  quam  in  het  jaar  1392  t' Utrecht ,  gaf  zich uit  voor  eenen  geeftelyken  Prelaat,  en  toonde  daar  van 
eenige  valfche  brieven  :  de  Biffchop  van  Utrecht  {  Floris  van 
IVeveitnkhoven,  of  Frederik  van  Blankcnheim)  maakte  hem 
Vicarius  en  Wybiffchop:  hy  bleef  omtrent  zes  jaaren  lang 
in  dien  Haat :  daar  na  wierd  het  openbaar  dat  hy  een  we- 

,  reldtlyk  perfoon,  en  ongewydt  was.  Fluks  wierd  hy  ge- 
vangen, veroordeelt,  en  in  een  ketel  met  ziedend  water 

geworpen  ;  daar  Biffchop  Fredenk  hem  noch  levendig  weer 
uit  liet  trekken,  en  onthoofden.  Die  van  hem  tot  Prie- 
fters,  enz.  gewydt  waren,  moften  zich  laten  herwijen; 

"*  D'Aantekenaar  op  't  Batavia  Sacra  zegt  van  dezen  broeder  des Biflchop^,  dot  hy  was  Prins  niet  van  Mone/me, zoo  als  Belia  en  Heda 
fchryvcn,  maar  van  Aiorea  en  Achaie,  gelyk  Bitchelius  uit  Mirms, 
Hoiit,  Ucdej.  Belg,  ca^.  219.  bewyft. 

GUN  GYB  GYS  HAA 

doch  7ommige  van  hen  verlieten  den  geeftelyken  ftaat,  en  ' 
begaven  zich  in  't  huwelyk. 

G  UN  DOBALD,  Koning  der  Friezen;  zie  op  GON-  j! 
DEBALD.  i 
pYBLAND,  of  GYBELAND,  eene  Heerlyk- 

heit  onder  Dordrecht;  heelt  t'zamen  met  Brandvjvk  een 
Predikant;  zie  op  BR  AND  VVYK. 
GYSBERT  VAN  BRE£DEROODE,deLlV. 

i^\i\c\\o^\an  Utrecht;  zie  B  R  E  E  DE  R  O  O  D  E.  (G  Y  S- 

BERT  VAN)  ^ GYSBERT  VAN  NIEWENROODE;  hy  wierd  m.VoIT: 
door  den  Grave  van  Hollandt,  in  't  jaar  135^0.  tot  Gouver-  Jaarb neur  van  Naerden  geltelt;  vergaderde  een  hoop  Volks  uit  pag.A,ii. 
Naerders,  en  Goijers  beftaande,  taftte  met  hen  de  Schans  te  O  H.Kr. 
Soejl  aan,  veroverdeze,  en  lei  het  Dorp  Socjl  in  kooien :/«/. 493. 
maar  Utto  van  Laar,  die  het  gebiedt  over  Eemlant  hadde, 
trok  zoo  haaft  het  hem  mogelyk  was,  met  de  Burgers  van 
Amersjuort,  en  der  omgelege  plaatzen,  den  Vyandt  te  ge- 
moet.    In  het  open  veldt  gefchiedde  eenen  flag,  waar  ia 
wederzydts  boven  maaten  kloekmoedig  wierd  gevochten, 
Niewenroode  zwaar  gequetft,  en  uit  den  ftrydt  wechgedraa- 
gen._  Dit  benam  evenwel  zynen  Hoop  den  moedt  niet; 
zy  vielen  even  dapper  weer  op  van  Laar  en  zyne  Sticbtfcbe 
aan,  verlloegen  hem  kloekmoedig,  en  bragtea  de  zynen 
op  de  vlucht,  die  zy  echter,  t' hunner  groot  geluk,  niet vervolgden;  want  zy  zouden  anders  van  den  Biffchop,  die 
met  een  goedt  leger  afquam,  onderfchept  zyn  geworden; 
zie  op  HENRIK  VAN  V  YAN  EN,  Btphop,  enz.  Na  vlker. 
dien  tydt,  wanneer  éeesGysbert  van  Niewenroode  't  Hooft  van  dtCom. 
de  Kabeljauwfche  party  in  Hollandt  geworden  was  ,  als  door  Holl. 
den  vorigen  flag  vermaart  geworden  ,  verfterkte  hy  zich  M  309. 
met  Jan,  Heer  van  Kervenem,  Baftaart  van  Arckel,  Hen- 

drik van  der  If^oerdt,  en  Gerard  iVyffen;  viel  in  het  landt  der 
Hoekfchen,  rechtte  barbarifche  verwoeftingen  aan,  en  fleep- 
te  al  dat  hem  voorquam  weg.    Hy  overweldigde  het  huis 
te  Polanen,  en  verbrandde  het:  als  ook  het  huis  te  Bink- 
horjl.    Daar  had  zyne  en  zyner  hulperen  razernye  noch 
geen  einde.  Zy  begaven  zich  in  aller  haaft  naar  den  Haag, 
pionderden  die  plaatze,  floegen  de  floten  van  des  Graven 
gevangkeniflen  af,  verloften  de  gevangenen,  en  voerden 
die  ,  als  of  zy  een  Romeinfch  ftuk  verricht  hadden  ,  in 
triumph  naar  Delft.    Hertog  Albert ,  die,  geduurende  de 
krankzinnigheit  van  zynen  broeder,  Grave  IVillem  den  V.  M  VolJ. 
ov et  Hollandt,  als  Voogdt  of  Ruwaart,  het  beftier  hadde,  ibid, 

bezette  JV;>w»rooi;/e  en  zynen  aanhang  h'mnen  Delft;  maar /''»2-4ii' 
hy  verweerde  zich  dapper,  zoo  lang  hy  kon,  doch  't  niet  'vr'»- 
langer  konnende  houden,  vluchtte  hy  uit  Delft  naar  Heus-  4^S- 
den,  en  maakte  zich  meefter  van  het  Kafteel  ,  in  het  jaar  -l*^* 
135-9.  Een  geheel  jaar  hield  hy  dat  neft  in,  en,  onaange- zien  Hertog  Albrecht  hem  zeer  benauwde  ,  ftont  hy  hem 
echter  eindelyk  noch  beter  voorwaarden  toe  dan  hy  binnen 
Delft  zou  bekomen  hebben.  Evenwel  waren  de  Kabeljauw- 
fchen  gedempt;  zie  op  ALBRECHT,  RU  WAART  EN  idem 
G  R  AV  E.  In  de  belegeringe  van  Gildenburg,  aan  de  Vaart  ibii. 
by  Utrecht,  door  de  Hollanders  (zie  op  GILDENBURG  ) 
wierd  Gysbert  zwaar  van  de  Stichtfchen  gewondt,  gevan- 

gen, en  in  het  Blokhuis  gebragt:  maar  na  het  verlaaten 
van  't  beleg  raakte  hy  weer  in  vryheit. 
GYSEN,  ook  G  YSSEN,  enz.  zie  op  GIESSEN. 
GYSENBURG,  enz.  zie  GIESSEN6URG. 
GYSENDAM,  enz.  zie  op  GIESSEN-OUDE 

KERK. 

H. 

HAADELERIA, 
 ditzou,  volgens  j^^io^a^ 

Eindius,  Bommenciyn ,  zie  op  BOMMENEDE. 

HAADELOHA,  ditzou,  naar  zommi- 
ger  meeninge,  de  oude  naam  van  de  plaatze, 
nu  Bommene'  geheeten,  geweeft  zyn;  zie  op 

BOMMENEDE. 
HAAFACKERUS,(^,GIDIUS)  van^rmo'^'/è, 

of  de  Vaart ,  by  Utrecht ,  geboortig ;  hy  wierd  Theologia:  Licen- 
tiaat te  Keulen;  hadde  den  lof  van  groote  ervarentheit  in 

de  Latynfche ,  en  Griekfche  taaien:  liet  in  't  jaar  1Ó18.  een 
Traftaat,  onder  den  naam  van  Einoticon  dijjeéii  Belgii  uit- 

gaan ,  raakende  de  verfchillen  tuffchen  de  Rernonjlranten  en 
Contra-remonfiranten ,  in  de  Vereenigde  Nederlanden. 
HAAGE  en  HAEGE,  (JOHANNES  VAN) 

en  HAAGE;  (WILLEM  van  den)  zie  op  HAGE. 

HAAGE,  een  der  treffelykfte  Dorpen  'm  Europa;  2ie 
op  'sGRAVENHAAGE. HAAGE.  Dit  woordt  beteekent  een  Heining,  omdat 
het  weleer  een  plaats  geweeft  is  met  boffchagien  omringt : 
het  is  zoo  een  fraai  en  aanzicniyk  Stadtsrecht  hebbend  Vlek , 
dat  het  tegens  veele  groote  Steden  kan  ophaalen  ,  of  die 
zelfs  te  boven  gaat.  Het  is  allengskens  tot  dien  luifter 

opgeklommen,  die  het  tegenwoordig  heeft,  t'zedert  dat Keizer  IVilhelm  daar  zyn  Hof  en  verblyfplaats  genomen, 
en  ook  gewilt  heeft  ,  dat  daar  de  Landtvergadering 
en  het  hoogfte  Recht  zoude  zyn:  alhoewel  men  vindt  dat 
de  Graven  al  te  vooren  zich  daar  gerneenlyk  opgehou- 

den 
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H  A  A 

den  hebben ;  Jmmers  heeft  zulks  Graaf  Flons  de  IL  gedaan ; 

ceivk  blvkt  uit  zynen  Giftbrief  van  den  jaare  1097.  Mehs 

Stoie  vermeldt  daar  menigmaal  van:  doch  allereerft  na  het 

jaar  129Ó.  wanneer  hy  fchryft  dat  de  Vrouw  van  Graa
f 

f/oris  del  V.  \\\  W  overleden  is.    Gelyk  nu  de  vorige 

verblyfpiaats  naar  den  Grave  den  toenaam  heeft  gehadt  van 

'é  «ÖzatiensanöC  ;  alzoo  heeft  deeze  niewe  dien  van 

'ö^jaüeilljaage  gekregen.  Deze  plaats  legt  een  halve  ge- 
meene  Duitfche  myl  van  het  ftrandt  der  Noordtz.ee en  een 
pcheele  myl  van  Delft.  o  •  ,  rr  1 
HAAGESTEIN,een  Dorp  onder  het  Sticht  Utrecht ; 

zieop  HAGESTEIN. 
HAAG;  zie  op 's  GRAVENHAAG. 
H  A  A  G- A  M  B  A  C  H  T ,  daar  onder  hooren  Schevemng , 

Eickenduinen Half-Loosduinen  ̂   en  Niewevee»  ̂   anders  Gr^j- 

HAAMRODIUS,  (CORNELIUS)  was  van 

Amjleldam  geboortig,  heeft  cenige  Tradaaten  in  de  Neder- 
duitfcbe  taal  uitgegeeven :  maar  inzonderheit  zich  en  zyn 
Vaderlandt  dour  zyn  Oudt  Batavia  bekent  gemaakt,  van 
hem  fn  het  Latyn  befchreven,cn  dooi  Fontanus  in  het  licht 

gebragt;  is  in  't  jaar  lyyp.  overleden. 
HAAMSTEEDE,  eene  Ambachts-Heerlykheit  en 

Dorp  in  het  Eilandt  Schouwen,  in  Zeelandt.  Het  legt  in 
eene  zeer  aangenaame  en  lullige  landtsdouwe :  heeft  aan 

de  eene  zyde  de  duinen  en  waranden,  aan  d' andere  zyde, naar  Schouwen,  zeer  fchoone  koorenianden ,  en  grazige 

weiden, die  voorgeene  \mHollandt  wyken.  Het  heeft  goe- 
de verfche  wateren,  met  elft  en  ander  geboomte  beplant. 

Wanneer  die  van  Zienkzee ,  Brouwershaven,  en  d'omgele- 
ge  plaatzen  zich  wat  willen  vermaakenen  verluftigen ,  nee- 
men  zy  hunne  uitvlucht  naar  Haamflede.  Het  heeft  Kerk 
en  Predikant,  ftaande  onder  het  ClafTis  van  Schouwen. 

HAAMSTEEDE,  een  Slot  by  het  Dorp  end' Am- 
bachts-hcerlykheit  Haamfleede.  Hét  plagt  een  zeer  oudt  en 
vervallen  gebouw  te  zyn;  maar  is  door  Heer  Jakob  van 
den  Einden,  Heer  van  Haamfieede ,  herbouwt. 
HAAMSTEEDE,  een  oudt  Adelyk  Geilacht,  dat 

dien  naam  naar  het  bovengedachre  Slot  Haarnjteede  ge- 
voert  heeft  ,gefproten  uit  het  bloet  der  Graven  vanHollandt 
en  Zeelandt;  doch  in  het  jaar  1604.  uitgeftorven ,  met  Jon- 

ker Arendt  van  Haamfleede  ,  de  laatfte  mans  Oir  uit  dat 
voornaam  Adelyk  huis  ;  en  de  jongfte  afkomeling  van 
JVitte,  of  [^itus  van  Haamfleede,  natuurlyke  zoon  van  Gxa.- 
\e  Floris  den  V.vzn  Hollandt,  Zeelandi,  enz.  by  de  dochter 

van  Jan,  den  VU  Heer  van  Heufden.  Hy  wierd  eerft  U^h- 
te  van  Hollandt  genaamt.  Zyn  Vader  begiftigde  hem  met 
de  Heerlykheit  van  Haamfleede.  In  de  Oude  Kronyken  word 
dikmaals  omtrent  het  jaar  1300  van  hem  gewaagt,  en  wel 
voornamclyk  toen  Zirikzee  door  de  yiamingen  beleegert 
was.  Het  Geflacht-regifler  der  Heeren  van  Haamfleede 
kan  men  by  S.  van  Leeuwen  fm  zyn  Batavia  illuflrata  f.  972. 
en  vervolgens,  vinden. 
HAAN,  (CORNELIS  JANSZOON  DE)  anders 

ook gebynaamt,  was  tc  Amflerdam  gehoxtn.  In 

zyne  jeucht  gaf  hy  al  preuven  van  den  man  die 'er  in  ftak, 
toonendc  zich  in  alle  voorvallen,  zelfs  in  de  minfte  dien- 
ften,  even  vlytig  en  bequaam:  dat  maakte  hem  by  hoogcn 
en  laagen  heel  gezien.  Zyne  dapperheit  wierd  geroemt, 
zyne  liefde  tot  het  Vaderlandt  was  gebleken,  zoo  menig- 

maal hem  gelegenheit  gegeeven  was  om  zich  daar  in  bo- 
ven anderen  te  doen  uitmunten.  Hy  wierd  daarom, 

toen  de  vermetelheit  der  Duinkerkfche  Roveren  te  hoog 
liep,  nevens  meer  andere  Zeekapiteins ,  aangeftelt  om  hun- 

ne roofgierigheit  te  beteugelen :  queet  zich  daar  ook  zoo- 
danig in,  dat  hy  hun  niet  alleen  omtrent  Duinkerken  en  het 

Kanaal  verfchrikkelyk  was  ;  maar  zelf  tot  in  de  Middel- 
landtfche  zee, daar  zyn  naam  doorklonk  ,en  die  hy  ook  met 
het  Spaanfch  en  Moorfch  bloet  verfde.  Een  fchip  maar  al- 

leen voerende,  ontzag  hy  niet  tegens  meer  te  liaan,  kee- 
rende  altydt  met  zege  ,  immers  nooit  overwonnen  ,  ter 
gcv/enfchter  haven.  Het  heeft  deshalven  dien  braven 

Cafpar BarUusge.\uü.  hem  in  't  graffchrift , uit zynedichtader 
t'zyner  eere  gevloeit,  by  den  Romeinfchen  üecms,  of  by  de 
Deciuflen  tc  vergelyken ;  om  dat  hy  t'elkens  met  zyn  ee- 

ne fchip  zeeghaftig wederkecrende, na  dat  hy  zynen  vyandt 
gematii  hadde,de  zee  zulker  wyze  van  die  Rovers  fchuim- 
de  ,  dat 'er  niemant  fchier  tegens  hem  meer  verfchynen 
dorft.  Eindelyk  evenwel  in  het  jaar  M  D  C  XXX  III.  by 
geval  twee  Duinkerker  ̂ c\\c^en  aantreffende,  begaf  hy  vJch 
in  het  midden  van  hen,  raakte  in  zoo  een  fchrikkelyk  ge- 

vecht, als  zelden  gezien  was  van  zoo  weinige  fchepcn. 
Het  eene  fchip  fchoot  hy  aan  zyne  zyde  in  den  grondt, 
daar  op  zette  het  zyn  makker  op  den  loop  :  doch  onze 
Zeeheldt  fchoot 'er  het  leven  by  in:  wiens  gedachteniffe 
echter  van  de  Faam  vereeuwigt  is,  en  zal  blyven. 
Men  ziet  ten  zuiden  van  het  Koor  der  Oude  Kerke  te 

Awflerdam,  aan  den  hoekpilaar ,  ter  eere  van  dien  ftrydbaa- 
ren  Heldt,  een  zwart  marmer  tafereel  opgerecht,  en  daar 
in,  door  den  welgemeldcn  Heer  Profellbr  Cafpar  Barheus, 
eenige  Latynfche  vaerzen  met  vergulde  letteren,  die  in  't 
kort  zyne  manhafte  daaden  ophaalen ; 
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Virtnti  ac  fama  fortifllmi  Ducis  Cornelli  Joannis,  cogno- 
mento  GAL  LI  Amftelodamcnfis  M.  H.  P.  Diredtotes 

&  V indices  Oceani  Septentrionalis. 

Afpice  Speéiator  noflrte  miracula  gcntis , 
Geflaque  viélrici  bella  flupenda  manu. 

Hic  jacet  Eoum  qui  duxit  vela  per  orbem , 
Atque  Arabum  Hefperio  fanguine  tinxit  aquas* 

Quem  modo  pradatrix  potuit  Dunkerka  timere^ 
Cum  Morinum  captce  fuccubuere  rates. 

Una  triumphanti  toties  fe  torfit  in  hoflem 

Puppi ,  zff  adverfos  exuit  una  Duces. Ut  vtncatur  Iber  Batavo  non  claffibus  ultra 
Ejl  opus ,  una  ratis ;  Dtix  fatts  Unus  erit. 

Qut  dum  je  Patrio-  mediis  Bellator  in  undi» 
Devovet,  i Iluf Ir i  funere  viÜor  obit. 

yam  Decios  jaïiare  mihi  cejj  'ate  Quirites, Hcec  etiam  Decii  marmora  corpus  habent. 
M  D  C  XXXIII. 

Dat  is  in  't  Nederduitfchj 
Ter  eere  en  eeuwiger  gedachteniiïe  van  den  ïeer  manhaf- 

ten Zeeheldt  Cornelis  Janszoon  van  Amftcrdam,  geby- 
naamt  de  HAAN,  hebben  de  Befchermers  en  Be- 

IVierders  van  de  zaaken  der  Noordtzee  hier 
dit  gedenkteken  doen  ftellen. 

IVilt,  Lezer ,  op  ons  volk,  en  hunne  wondren  merken^ 
Op  hun  verwinning,  en  verwondrenswaarde  werken. 
Hier  le!t  die  geen  wiens  kiel  de  zee  heeft  doorgezwerft , 
En  ̂t  Middellandtfche  Meer  met  Spanjaarts  bloet  geverft. 
Die  Duinkerk  beven  deê ,  door  't  winnen  van  hun  fchepen  \ Zoo  dikwils  heeft  hy  hen  zeeghaftig  aangegreepen , 
En  ̂  s  vyandt  s  Hopmans  zoo  van  fchip  als  magt  ontbloot., 
Dat  nu  de  Batavier  tot  Spanjens  dwang  geen  Inloot 

In  Zee  behoeft.  Een  fchip ,  een  Hopman  kan  'ï  bewaaren. 
Maar  wyl  dees  Zeeheldt  in  het  midden  van  de  baar  en , 
Zyn  lyf  en  leven  heeft  voor  'z  Vaderlandt  geflelt , 
Is  hy  zeeghaftiglyk  en  met  veel  eer  gevelt. 
O  Romers !  wilt  niet  op  uw''  Deciën  hoog  draaven  , 
Dees  marmerfleen  houdt  ook  een  Decièr  begraaven. 

1Ó33. 

Onder  aan  heeft  de  Heer  Laurens  Reaal  deeze  vaerzen  daar 

by  gevocgt; 
Hier  rufl  de  Heldt,  die  van  zyn  vyandts fchepen ^ 
In  zeven  maal  quam  zeven  vlaggen  fleepen  : 

En  gaf  in  'f  laatfl  op  twee  zoo  dapper  vonk. 
Dat  het  een  vloodt ,  en  '/  ander  by  hem  zonk. 

Men  ziet  boven  het  tafereel  eenen  Haan  in  een  gelauriert 
ovaalsrondt :  in  het  tafereel  de  gedachte  Latynfche  vaer- 

zen van  C.  Barlaus;  daar  onder  een  zeegevecht  van  drie 
fchepen,  waar  van 'er  een,  overzyde  hellende,  fchynt  te 
willen  zinken.  Wat  laager  ftaan  de  vier  regelen  van  den 

Heere  Laurens  Reaal  in  dicht,  op  't  zelfde  tafereel  uitge- houwen. 
H  A  A  P  S,  eene  Heerlykheit  in  het  landt  van  Kuyk: 

quam  in  het  jaar  i5'03.  aan  de  Graven  van  ''s Hcerenberg^ 
door  huwelyk  van  H^illem  den  III.  tweeden  Grave  van 
^s Heerenberg,  met  Anna,  eenige  dochter  van  IV illem ,hxot- 
der  tot  Egmond,  hy  Margareta  Heeswyk,  dochter  van  Heer 
Jan  van  Boxmeer  ,  die  hem  tot  huwelyksgoedt  toebragt 
Boxmeer,  Haaps,  Stevcnswaart ,  en  Sambeek.  De  Heerlyk- 

heit van  Haaps  is  ,  na  het  affterven  harer  Grondtheeren  , 
(onder  welke  Hendrik,  Heer  van  Haaps  ,  als  Ridder  en 

Raadt  van  Re^nald,^^Nttdtn.  Hertog  van  Gelder, 'm  de  Kro- nyken, op  het  jaar  1342.  gemeldt  Haat)  in  het  jaar  1418. 
door  Reinald  den  IF.  gegeeven  aan  zynen  onechten  zoon  , 
Eduard  van  GuUk,  ten  Zutphcnfchen  rechten  :  doch  alzoo 
hy  kinderloos  ftorf,  quam  llaaps  weer  aan  de  Gelderfche 
Vorften.  Arnoudvan  Egmond,  Hertog  van  G^/^j^^r,  vereer- 

de ze  aan  zynen  broeder  IVillem,  in  het  jaar  1471.  Door 
hertrouwen  van  Anna,  weduwe  van  IFUlem,  met  Philips , 
Paltsgrave  van  f/ernenburg  en  Niewenaar ,  quam  deze  Heer- 

lykheit aan  den  gemelden  Philips,  die  in  het  jaar  1533.  zyn 
rechtaan  de  Heerlykheden  Boxmeer ,  Haaps,  ta  Sam- 

beek opdroeg  aan  Floris  van  Egmond,  Grave  vaxïBuuren:  en 
dus  is  de  Heerlykheit  Haaps,  in  het  landt  van  Kuyk.,  een 
Zutphens,  Leen. 
HAAR  (DE)  een  Dorpjen  met  een  fchoon  adelyk 

Huis  ,  in  het  Nederflicht  van  Utrecht.  De  Predikant  van 
Kockengen  b<td\Qï\t  QO^  de  Haar ,  en  ftaat  onder  het  Claliis 
van  Utrecht. 
Noch  is  'er  een  ander  D  E  H  A  A  R  in  het  Utrechtfche 

Sticht,  onder  het  quartier  van  Montfoort,  doch  van  kleen belang. 

HAAR,  (FRANCO IS  VANDER)  of  HARiEUS, 
gemeenlyk  VERHAAR,  was  van  Utrecht  uit  Edelen 
llamme  geboortig.  Hy  begaf  zich  naar  Antwerpen,  en  wierd 
daar  Hifloryfchryvcr  van  hare  Hoogheden,  Albertus  en  Ifabel- 
la ;  heeft  een  boekjen  onder  den  Treves  tufichen  Sp.tnien 

en  dQï\  Staat  gcfchreven ,  genaamt  0»/><ïrf)vl'/^i.*  vcrklaringc  der 
Oorzaaken  van  den  Nederlandtfcbcn  oorlog,  t'zedert  het  jaar 
15ÓÓ.  tot  1608.  maar  hy  gaat'er  echter  zeer  partydig  en 

Ccc  z  bit- 

VontOTj. 
Gtlderf. 

gefchied, 

I  deel, 

ftl.  Si. 

Idem 
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fol.  9?. 
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fol.  isa 
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Kron. 
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1 



Tranf. 
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bitter  in  te  werk.  flet  is  door  Weer  FrancoU  Vrank,  Raadt 

in  den  Hoogcn  Raadt  van  Hollandt,  ZeclanJt,  en  It^ejlfrics- 
landf,  beknopt  wederlcgt,  onder  *t  Oplchrift  van /f^tri/cr/e^- 
gingi-'  van  V  b'jekje»  by  tranfois  Verbaar ,  geheeten  onpariydige 
verklar'iHge,  euz.  uitgegeeren,  en  gedrukt  te  Breda,  lóiö. 
IV.  va»  GouJbovf»  noemt  hemZ-Vum  va»  der  Haar,  of  fchynt 

ii.is.ron.  (jjtboekjenaanhcm  toe  te  fchryvcn  ;endan  noch  ecnTrac- 
taatje  van  de  KaJlcUriijcn  va»  Ryjjel,  in  het  Franfih:  maar 
aan  Franfois  Har.vKS  ,  van  der  Haar  (beide  echter  van 
Utrecht)  het  leven  der  Heiligen,  in  het  Latyn.  Het  is  te 
vermoeden  dat  hy  in  de  naamen  zal  dwaalen,  omdat  het 
niet  te  gcloüvcn  is,  dat  Fr.  Vrank  den  naam  van  dien, daar 
hy  tegen  gcfchreven  heeft  ,  cn  wiens  boek  en  tytel  hy 
doorgaans  uitdrukt,  verkeert  zal  opgegeeven  hebben:  ten 
ware  dat 'er  twee  Van  der  Haren,  Fluris  en  Franfois,  yder 
een  boek  van  de  zelfde  Qotte  en  tytel  gefchreven  hadden. 
Goudhoven  Zegt,  dat  de  gemelde  Floris  van  der Haar^he^m- 
rier  cn  Canonnik  van  S,  Pietcrs  te  R\[lel  zou  geweeftzyn. 

HAAR  (JOHANNES  VAN'^ÏDER)  of  HARIUS, geboortig  van  Gor/w^fw,  en  aldaar  Canonnik.  Hy  heeft  eene 
groote  en  tretfelyke  Bibliotheek  by  een  vergadert  gehadt; 
in  allerlei  taaien  en  wetenfchappen,  kocht  hy  dc  belle  boe- 

ken op,  geene  kollen  ontziende,  waar  hy  ze  maar  beko- 
men konde.  Toen  hy  Canonnik  in  den  Haag  geworden 

was,  voerde  hy  ze  derwaarts  in  de  Kapc'1  op  het  Hof.  Het 
/><j».  ii7.  Yy]].^  alle  decze  boeken  uit  het  fchip  ziende  opdraagen, 
Guicc.  dat 'er  in  ganfch  Hotlandt  zoo  veele  boeken  niet 

waren,  of  te  vinden  zouden  zyn;  of  wel,  gelyk  Guicciar- 
dyn  fchryft,  zy  zouden  niet  gelooft  hebben  dat  in  de  ge- heele  wereldt  zoo  veele  boeken  waren.  Hy  wierd  daarom 
niet  anders,  dan  Heer  Ja»  met  de  boeken  genaamt;  ftorf  in 
het  jaar  1532.  maakte  Y^exxex  Karei  den  V.  als  Grave  van 
Hollandt,  by  teftament  Erfgenaam,  immers  Legataris,  van 
zyne  uitfleckende  Boekerije. 
HA  AR  DA,  een  adelyk  Huis  in  de  Friefche  Grietenije 

Barradeel.  ondex  PVeJiergoo ,  in  het  Dorp  Oojlerbierum. 
HAAREN,  een  Dorp  in  de  Provintie  van  Groninge» 

en  Ommelanden ,  onderhoorig  aan  de  Stadt  Groningen,  ge- 

fol.'ió^.  zegt  der  Stadts  tafel.    Heeft  drie  gehuchten  onder  zich, Hemmen,  Dilchten,  en  Omen. 
HAAREN,  anders  HAREN,  een  Dorp  in AT^^/ en 

Waal.    Toen  in  het  jaar  if47.  geheel  Gelder  landt  met  Zut- 
fhen  eene  jaarlykfche  fchattinge  van  yj-oooguldens  opbren- 

gen mo(l,was  het  quartier  vaniV2>n;/WÉ'f^f»(een  van  de  vier 
qu:)rtiercii )  daar  in  op  24342  geftelt:  in  die  fom  was  Maas 

en  If'aal  gefchat  op  3896  guldens;  welke  fom  omgeflagen over  de  ao  of  21  Dorpen  van  dat  gedeelte  ,  gaf  het  Dorp 
Haaren  daar  in  ifo  guldens  19  duivers  4^  penning. 
HAARLEM  ,  HAERLEM ,  eene  fchoone  en  zeer  welbe- 

fag.i^{.  woonde  Stadt,  in  het  Noordtweflerdeel  van  Hollandt, hy  de 
landtfcheidinge  van  Kennemerlandt ,  aan  het  Sparen  ( een  water 
dat  uit  het  Haarlemmer-Meer  komt)  loopende  door  Haar- 

lem heene,en  fchietende  voort  doox Sparcndam'm  het 2".  Het is  de  tweede  Hooftftadt  van  Hollandt;  van  oudts  af  zeer 
vermaart  geweeft  ,  en  de  Hooftfladt  van  Kennemerlandt. 
Johannes  Leidenfis ,  en  zyn  navolger,  de  Schryver  van  de 
OudeHollandtfche  Kronyk,  zeggen,  dat  de  Burggraaf  van  Leiden, 
onder  meer  andere  kinderen,  eenen  zoon  hadde  Heer  Lem 
genoemt;  {Lem  is  eene  verkortinge  van  IVillem)  een  dap- 

per en  wys  man  ;  dat  de  Wihen  hem  om  die  reden  tot 
hunnen  Koning  verkoren  :  Dees  Lem  zou  eene  Reuzinne 
tot  zyne  huisvrouwe  gehad,  en  by  haar  gewonnen  hebben 
eenen  zoon  Dibbalt,  die  Koning  van  ir;>//«W^  geworden 
zoude  zyn;  ook  by  zyne  Gemalinne ,  de  Reuzinne, eenen 
zoon  hebben  geteelt,  desgelyks  Lem  genaamt,  naar  zynen 
Grootvader :  hy  was  een  dapper  Ridder ,  en  onthield  zich  veel 
op  eene  plaatze,  die  hy  (Heer  Lem  de  IL)  zeer  beminde, 
weshalven  hy'er  ook  eene  Sterkte  bouwde,  die  hy  Heer 
Lems  Steede  noemde ;  naderhant  '\n  Haerlem  verbaflert,  of 
verandert  en  verkort;  na  dat 'er  met  der  tydt  eene  magtige 
Stadt,  door  den  aanbouw  van  huizen,  uit  gefproten  was: 

O.H.Kr.       20U.  omtrent  het  jaar  5-00  gefchiedt  zyn.    Indien  Heer 
M-V-   Lem  de  eerlle  llichter  van //«(rr-/e;«  is  geweeft ,  zoo  heeft 
Montan.       woordt  Haerlem,  ganfch  geene  veranderinge  geleden: 
?»Gz«cc.  ̂ jjj^j  oudtydts,  en  zelfs  noch  in  de  XIII  eeuwc,  ja  laater, 
J' '       TKieïd  \ OOI  Heer  ̂ eilchxev en  Haer ,  dus  vindtmen  in  oude 

'E)i'\e\'  en  Haerenjanszoon ,  voor  Heerjansioon,  als  genoeg bekent  is:  en  alzoo  zou  Heer-lems  Steede,  de  Siadt  Haerlem 
gebleven  zyn.    De  jonger  Schryvers  verwerpen  dat  als 
een  fabel :  en  zommige  vry  wat  buitenfpoorig.  Onder  deze 
laatften  fchynt  iV/.  Z.  Boxhornius  geen  de  minfle  te  zyn, 
houdende  het  voor  een  verdichtzel  der  gcener  ,  die  des 
naams  oorfprong  trekken  en  afleiden  willen  van  eenen, 
die  diergelyken,  of  byna  diergelyken,  naam  gehadt  heeft, 

"Boxhorn  jjjeji  jy  dan  verzieren  een  Stichter  xe  ryn.yiemon  Boxbom toon.      jjg^j.      gelyk  konnen  geeven;  maar  echter  niet  in  zyne 
vanH.  buiten 't  fpoor  loopende  redeneeringen,  die  met  d'oude 
rH-  97-  fprcekwyzen  niet  overeen  komen,  en  verre  van  den  rech- 
idem     ten  weg  der  Oudtheit  afdwaalen.    Hy  zegt  dan ;  „  Dus 
itoxh.        hebben  deze  Beuzelaars  eerft /f?7/fw,  daar  n^  Lem  vcr- 
'^'''«      „  ziert,  en  Wil  afgekort,  opdat  het  m.et  den  naam  der 

„  Stadt  overeen  komen  mogte.  Dit  kan  genoeg  door  den 

Uruim. 
in  P. 
Scriver. 
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beugel ;  maar  het  volgende  loopt  van  den  ouden  rechten  weg 
af,  en  buiten  het  fpoor  der  Oudheitskunde ;  dus  vervolgt  hy : 
„  Maar  die  fraaijc  mannen  bemerken  niet  dat  de  naamLe»« 
„  Hecht  en  gemeen  luidde,  niet  waardig  genoeg  voor  zulk 
„  eenen  Vorji,  als  zy  hem  op  het  toneel  brengen  
„  Men  plag  den  naam  van  geringe  en  verachte  menfchen, 
„  met  verkortinge  uit  te  fprecken,  gelyk  Cob  voor  Jacob, 
„  Bram  \ oor  Abram,em.  Voorwaar  indien  onzen //<ffrLf»ï 
„  leefde,  hy  zou  het  buiten  twyfcl  onweerdiglyk  necmen, 
„  en  de  eerlle  fyllabe  van  die  dieven  weéreifchen,  met 
„  ♦  Symon  van  Lucianus.  .  .  .  Aan  groote  mannen  moet- 
„  men  groote  naamen  geeven  ,  dat  hun  toekomt,  ja  zelfs 
„  van  anderhalven  voet.    Indien  de  Stichters  van  dit  fa- 
„  beltjen  zulks  aangemerkt  hadden  ,  zy  zouden  ons  200 
„  ligtelyk  Haeren  LEM  niet  gegeeven  hebben.    Die  maar 
flechts  een  weinig  onze  oude  fchriften  en  brieven  ingezien 
heeft,  is  niet  onbekent  dat  groote  Heeren,  en  tretfelyke 
Ferfonaadjen,met  aflatinge  en  verkortinge  van  de  voorde 
of  achterile  woordtgreepen  benoemt  zyn  geworden:  Dus 
vindtmen  in  oude  brieven  Heer  Meeuws  van  Amerongen, 
voor  Bartholomeus,  Heer  Cryn  van  Grauwert,  voor  Quirinus 
oïMacrinus,  Heer  Claas ,  voor  Nicolaus,  Heer  6y ,  voor 
Gysbert,  Heex  Heyn,  voor  Henrik,  Weex  IVolf,  \oox  IVolf- 
aert  :  ook  Louw,  voor  Lodewyk.    Zulke  en  diergelyke, 
noch  nimmer  als  IVillem  in  Lem,  vindtmen  in  de  lyden 
onzer  Edelen  en  Ridderen :  ja  zelfs  met  by-  en  toenaamen, 
Groote  Gys,  Smale  Gys  ,  ScbeeleGys,  Heer  van  Tjeljiein  in 

\  'ja.a.T  1^0.  Scboone  Heyn,  enz.  onder  Prinflcn  en  Konin- gen vindtmen  in  die  tyden  fchoone,  eenvoudige,  kaale,  met 
den  bult,  en  hondert  andere  by-  en  toenaamen.   Ook  heeft 

Boxborn ,'m  zyne  Kronyk  van  Zeelandt  ,ie\fs  veele  zulke  ver- korte naamen  van  doorluchtige  Perfoonen  en  Graven ,  die 
wy  onnodig  vinden  alle,  noch  ook  eenigen  daar  van,  als 
te  wel  bekent ,  op  te  haaien.    P.  Scriverius  en  andere 
meenen,  dat  Haarlem  dien  naam  van  de  Herulen,  een  volk 
uit  Scandinaviën  herwaarts  overgekomen  ,  gekregen  zou 
kon  nen  hebben,  als  Herulenbetm ,  Heruleim ,  als  eene  vjoon- 
Jiede  der  Herulen  ,  en  van  hen  daarom  zoo  genaamt :  of 
i  wel  van£fr  en  Lem, o£  Lemmer ,  als  een  Eer  des  Lemmers , 
'  of  des  Zwaerdts  ;  omdat  het  wapen  van  Haarlem  de  eere 
heeft  van  het  zwaerdt  te  voeren,  door  deugt  en  eere  ver- 

kregen.  Boxborn,  daar  tegen  ,  oordeelt  het  alleen  eene 
fcherpzinnigheit,  en  wat  verre  gezocht  te  zyn.  Ondcrtuf- 
fchen  komt  Herulen.heim  veelen  niet  zeer  vreemt  voor; 
zie  op  HERULEN.    J.  Oudaan  haalt  den  naam,  en 
Haarlems  af komde  van  de  Harlingers  af ;   een  volk  dat 
voor  deezen  in  Noorweegen ,  Zweden,  Gothlandt,  enz.  ge- 
woont  heeft; deze  //sr//»^t'r^, herwaarts  aangekomen , zou- 

den//«ar/?/»,  HARLINGEN-HEIM,  gebouwt,  en 't 
zoo  genoemt  hebben.   Boxborn  fpreekt  ook  van  Noordtfche 
Volken,  maar  geheel  anders,  en  meent  dat  de  Noormannen 
Haarlem,  nevens  meer  andere  Hollandtfche  Steden,  bevolkt 
hebben, en  zoo  naar  een  van  de  Steden  hunnes  Vaderlandts 
genoemt:  want,  gaat  hy  voort,  daar  is  een  Stadt  lerlem 
geheten  ;  deeze  lerlemmers  fchynen  dien  naam  naar  een 
klein  beedjen  te  voeren,  dat  daar  veel  gevonden,  en  van 
de  inwoonderen  Lemus  genzzmt  word;  het  heeft  vier  wit- 

te voeten,  en  de  grootte  van  een  muis,  met  verfcheide 
verven:  zy  vernielen  al  het  gras;  derven  op  eenen  be- 

paalden tydt,  en  laaten  zulk  een  dank  na,  dat  de  lucht 
daar  van  befmet ,  en  die  den  inwoonderen  verfcheide  ziekten 
veroorzaakt.    Naar  deeze  dellinge  zou  Haarlem  niet  voor 
't  jaar  800.  toen  de  Noormannen  in  deze  Landen  Coloniën, 
of  Volkplantingen  dichtten,  gebouwt  zyn.  Ondertudchcn 
vindtmen  in  den  Blaffen  der  Utrechtfche  Bijfcboppen,  rakende 
de  Kerkelyke  goederen ,  al  van  deze  Stadt  gewag  gemaakt  on- 

der/^^/f/^o/i^,  in  't  jaar  86Ó  aan  den  Stoel  gekomen,  en  in  die 
oude  brieven  gefpelt  Haarlem,  ook  Herlom  ,  Herelem  ,  en 
Haralem.    Adrianus  Junius  meent  dat  de  burgt  Haarlem 
al  omtrent  het  jaar  5-00  gebouwt  zoude  zyn  ;  zie  op  HAAR- 

LEM. (OUD)    Wy  zullen 't  voor  ons  genoeg  houden, in  deeze  onzekerheit,  het  vorige  aangewezen  te  hebben; 
alleen  zullen  wy  dit  noch  zeggen;  dat,  indien  de  dellinge 
van  M.  van  der  Houve  vad  gaat,  Haarlem  cenige  jaaren  ou- 

der moet  zyn  dan  Boxborn  rekent :  Hy  zegt ,"  vermits  de Piéien,  en  Schotten,  Br/tannièn  afgeloopen  hadden,  dat 

'Theodofius,  door  Keher  Valentiniaan  derwaarts  gezonden, 
door  huipe  der  Batavieren  en  Herulen,  de  Stadt  Londen  ge- 

lukkig veroverde.  Het  is  waar  dat  Ammianus Marcellinus  dit 
dus  verhaalt,  en  hen  als  helpers  tot  het  inneemen  van  Lowi/d-w 
noemt;  maar  dat  de  Herulen  toen  al  in  deze  Landen  geko- 

men zouden  tyn,  en  Haarlem  gebouwt  hebben  in  dien  tydt, 
of  van  dien  tydt  af,  enz.  is  noch  niet  bewezen;  al  dont 
men  toe ,  dat  de  Herulen  Stichters  van  Haarlem  geweed  mog- 
ten  zyn.  Wy  treeden  dan  daar  van  af;  ook  zullen  wy  ons 
niet  te  verre  inlaaten  in  het  verhaal  der  oude //rt<ïr/e»7/f>&^Ge- 
fchiedenilfen  ;  namelyk ,  hoe  de  Haarlemmers,  in  't  jaar  1 1  fó. 
deDrechter  Friezen  overwonnen  ;  kort  daar  na  Schagen  ver- 

woedtcn  :hoe  zy,van  de  oproerige  Kermerlanders  in  't  jaar 
1268.  belegert,  door  de  kloekmoedigheit  van  Perjyn  ont- zet 

*  Symon,  die,  wat  meerder  geworden, zynen  naam  in  Symenida 
veranderde. 
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iet  wierden.   Hoe  ïy  met  de  Kememers,  \n  *t  jaar  ii'ji. 
Gysbrccht  van  Amjlcl  uit  Amjhidam  verjoegen  ;  hoe,  toen 

aile  de  Noordt-Hollandtfche  Steden  zich  overgaven  aan  Gra- 
ve  Gmdo  va»  l/laandcrcn,  de  Haarlemmers  alleen  den  Grave 

Pefm    van  Hollandt  gzironvf  (in  het  jaar  1303.)  bleven;  2ie,  be- 
haarh.   halven  de  Oude  Hollandtfche  Kronyk  ,  en  andere  Schryvcrs, 

fag  86.  Matth.  Vojfius  na.  Ook  hoe  Haarlem,  met  de  Cabeljauw^chen 

91  ï?3-  eene  lyn  trekkende,  door  die  van  Alkmaar  en  de  Hoekjche  - 
174-      Kennemers  belegert  wierd:  hoe  de  Haarlemmers  de  Kaftee- 
176.      len  Brederoode,  Haamjleede ,  en  AJfendelf  veivvoedien:  Hün- 
*^3-      ne  oploopendheit  tegen  de  Hockfihe»,  met  uitbanninge  der 

laatlten  ,  nevens  vecle  andere  daarop  gevolgde  zaaken , 
vindimen  nauwkeurig  by  Heemskerk   befchreven.  Hoe 

heemsk.  j^^^^j^,^  van  het  Kaas  en  Bruodts  volk  overvallen  wierd; 

^""t^;  lieop  KAAS  EN  BROODS  SPEL.   Drie  dingen  heb- 
ben  Haarlem  zeer  beroemt  gemaakt :  de  veroveringe  van 

fag.iio.  p^^-^g^„.^  jiet  vinden  der  Boekdrukkerye ;  en  dan  noch  de 

Spaan/de  beleger'wge ,  enz.  van  die  Stadt.    Nopende  het 
fit'      eerlle  dient  geweeten  ,  dat  de  Haarlemmers-,  onder  Keizer 
itó!      Frederik  BarbaroJJ'a  (in  Palejlim,\n  't  jaar  1190.  overleden  ) nevens  veele  andere  benden  der  Chri/lefien,  mede  naar  het 

H.  Landt  getrokken  zyn,  om  het  weder  van  den  Turk  te 
helpen  winnen.    Men  komt  voor  Damiata,  eene  Stadt  die 
onwinbaar  was  gemaakt  door  gefpanne  ketenen ,  die  zoo- 

danig tegen  de  aankomfte  uit  zee  ,  en  den  aanloop  der 
Stadt,  even  onder  water  ,  geltrekt  lagen,  dat 'er  geen 
fchip  ,  noch  fchepen  konden  overkomen.    De  Haarlem- 

mers vonden  'er  raadt  toe  ,  en  maakten  aan  de  voorfle- 
vens  hunner  fchepen  welgefcherpte  yzere  zaagen,  ofraf- 
pen,  en  zetten  het  met  eenen  fterken  voordewindt  op  de 
ketenen  aan, die  zy  daar  door  verbraken,  en  te  weeg  hrag- 
ten  dat  Damlate»,  in  't  jaar  1190.  in  der  Chrijleaen  handen 
viel.    Wegens  deze  uitvindinge  en  heldthaftige  uitvoerin- 

ge,  vereerde  de  Keizer,  nevens  de  Patriarch  van  'Jerufa- 
^  ,      lem^  de  Stadt  Haarlem  met  het  wapen  dat  de  Stadt  voert, 
^'        te  weeren  een  zwaerdt  met  een  kruis,  en  vier  Sterren,  ne- 
wlid  vens  het  omfchrift,  l^icit  vim  virtus:  Kloekmoe digheit  heeft 

OH^Kr^""'^^"  gezegepraalt.     Noch  worden 'er  te  Haarlem 
Veéts  '  '^'^^  klokjens  ter  gedachtenifle  bewaart,  van  het  zuiverde *ia«rb.  Korintifch  metaal ,  die  alle  avonden  geluidt  worden,  en  ee- 
^as,      nen  ongemeenen  helderen  klank  van  zich  geeven,  de  Da- 
Coth.     miaten  genaanit.    Dus  vcrhaalen  't  de  Schryvers  ;  echter 
Vantal.  miflen  zy  in  den  tydt,  of  het  jaar,  en  in  den  naam  des 
Idatth.  Keizers ,  boven  gemetdt ;  want  Damiata  is  toen  niet  van  hem 

TariJ  in  ingenomen ,  maar /^f^s»;  en  Dar/tiata  eerrt  in  't  jaar  1218.  of 
Bift-      iziy.zie  daar  van  de  aangetekende  Schryvers  hier  op  den  kant 
■^"l'-    geftelt.  Niemant  echter  van  hen  maakt  van  iit  Haarlemmers , 
Nauch.  of  y^,J  ̂ jg  zaagen  onder  hunne  kielen  gewag :  Het  eerfte  was 

''•     ligt  in  te  fchikken,  omdat  het  verzwygen  van  cenige  om- 
^'       ftandigheden  geen  bewys  is  dat  de  zaak  niet  zoude  ge- 
Herold   fchiedtzyn;  evenwel  fpreeken  noch  zommigen  van  Duit' 
(Uhdlo  I'^^"      Friezen,  daar     Haarlemmers  onder  begreepen  7,yn. 
f^^yg     Het  is  ondertulfchen  vreemt,  dat  ze  van  zoo  eene  aan- 
jjf„f^    merkelyke  zaake,en  oorzaake  der  overwinninge,  niet  een 
Stezoin  woordt  gefchreven  hebben  ;  doch  echter  geene  genocgzaa- 
ariKal.    me  reden  om  het  met  S.  van  Leeuwen,  voor  een  verdicht- 
S.  van    zelen  fabel,  te  verwerpen.    F.  Scriverius,  een  gcbooren 
Lteuw.  Haarlemmer,  en  een  der  tierte  Oudtheitskenneren ,  van  de 

"Bat.  lil.  zaagen  aan  de  voorftevens,  en  het  Haarlemfih  wapen, door 
fil.  184.  den  Keizer  en  Patriarch  van  Jerufalem  aan  die  Stadt  ver- 
iSj.  _    ëert,  handelende,  fpreekt  zachtzinniger,  en  bekent  wel, 
P.Scriv.  dnt'er  niemant  buiten  onze  Kronykfchryvers  van  meldt:  die 
inde  H.  mifrchien,zegt  hy,  zulks  van  huniie  Voorouderen  gehoort 

hebben.    Die  van  Haarlem  houden  het  voor  zeker;  daar 
fAg-loi.      niede  t'zamenftemme  ;  vermits  niemant  tot  noch  toe 

hen  van  die  eere  heeft  curven  beropven.  De  Haarlemmers , 
fchuilende  onder  den  naam  der  Friezen,  konncn  de  Haven 
van  den  Nyl  wel  met  gewelt  geopcnt  hebben, en  de  mee- 
fle  oorzaak  van  de  veroveringe  geweeft  zyn,  't  zy  door 
hunne  moedige  aanvallen,  of  gebruikte  lift,  door  uitvin- 

dinge van  andere  niewbedachte  werktuigen  ,  fchoon  ze 
niet  onder  aan  de  kielen,  daar  d'oade  Schryvers  niet  een 
woordt  van  fpreeken ,  mogten  geweeft  zyn  ,  enz.    By  de 
Oudtn  vindtmen  ook  van  de  ketenen  geen  bericht,  dan 
dat  alleen  de  Schryver  der  Augsburgfihe  Krvnyk  zegt,  dat  ze 
fj-  voeten  lang  waren.  Het  tweede  dut  Haarlem  bovenmaa- 
ten  zeer  beroemt  gemaakt  beeft,  is  de  uitvindinge  van  de 
konft  der  Boekdrukkerije :  maar  zie  daar  van  op  KOS- 

TER.   Het  eerfle,  van  Damiata,  hebben  v/y  met  een 
woordt  nangehaalt,  dat  S.  van  Leetivten  die  van  Haarlem 

d'eere  daar  van  ganfch  zoekt  te  ontrekken;  daar  het  an- 
deren alleen  voor  het  grootfte  gedeelte  in  twyfel  ftellen. 

De  eere  van  het  tweede  zouden  die  van  Ments  de  Stadt 
Haarlem  al  meede  (alhoewel  met  het  hoogfte  onrecht,  zie 
de  van  ons  aangeweze  plaatze)  wel  zoeken  te  ontneemen  , 
en  zich  toe  te  eigenen.    Maar  de  eere  van  het  derde  (al- 

hoewel met  een  och  lacy !)  komt  Haarlem,  en  de  trouwe 
ja  heldtmoedige  burgerije  alleen  toe.    Wy  fpreeken  al- 

hier niet  van  de  belegeringe  in  'tjaar  1268.  door  de  Ken- 
nemers;  noch  van  die  van  'tjaar  1426.  door  Vrouwe  ̂ ^z^^oórt 

OH  Kr.  gefchiedt;  (men  zie  daar  vzn  d'  Oude  Hollandifiiie  Kronyk , 
fti,  453.  tm..)  maar  van  die  der  Spaanfeheny  met  het  uiterfte  gewelt 
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aangevangen  en  uJtgevoert.  Haarlem  had  z'ch  tzgdnSpanjef) gekant,  zoo  wegens  den  gcëifchten  tienden  penning,  a!3 
andere  onverdraaglyke  knevelingen  en  overladen,  en  zich  ̂  
nevens  veele  Steden  in  Hollandt ,  aan  de  zyde  van  den 
Prinfe  v&nOranjen  begeeven ;  eenige  van  die  v/ierden  weet* 
door  Duc  d'Alva  verovert,  en  daar  onder  Naerden,  waai* in  de  Spaanfihe»  onmenfchelyk  te  vverke  gingen.  Haarlerd 
zocht  hy  mede  te  dwingen,  zondt  daar  zynen  zoon  Don 
Frederico   voor.    De  Haarlemmers  ,  door  de  Tyrannifche 
moorden,  en  gruv/elyke  wreedheden,  tegens  't  woordt  en 
de  beloften  te  Naerden  gtgc^\tn ,  afgefchrikt,  namen  een 
befluit  om  zich  ten  uiterllen  te  weeren.  DcSpaanfihen  qua- 
men  den  11  December  if^z.  voor  Haarlem  ;  De  Hertog 
had  gemeent  de  Stadt  door  heimelyk  verdandt  met  den 
Oudtburgemeeder ,  Dirk  de  Frieze  ,  een  man  van  groot 
aanzien,  zeer  ligt  in  handen  te  krygen ;  maar  Jaques  IVy^ 
Padoor  van  't  groot  Bagynhof,  daar  kenniffe  van  krygen- 
de,  waarfchouwde  zynen  broeder  door  eenen  brief,  om 
te  voorzien  van  niet  door  verraadt  te  vallen  in  handen  der 
Spaanfchen,Qvi  gehandelt  te  worden  als  hunne  nabuuren ge- 

fchiedt was.  Dit  dan  mislukt,  tradt  hy  tot  gewelt,  en  plant- 
te den  17.  het  Gefchut  tegen  de  Stadt,  zingende  zyn  volk 

met  een  yerfcheide  tergende  liedtjens,  onder  andere  ook; 
Chrijlus  is  opgeflanden ;  te  Haarlem  is  een  buit  voor  handen ;  P..  dé 
dies  VJillen  vjy  alle  vrolyk  zyn  ;  morgen  tal  de  Stadt  ons  eigen  Vett 
zyn:  kyrie  ekyfon.    Op  den  zelfden  17  of  18.  begonden  de  vervolg 

Spaanj'chen  zeer  heftig  met  kogels  van  40  en  46  ponden  op  op  de  Cf. de  Stadt,  en  op  de  Kruispoort  te  fchieten:  maakten  ook  H.Kront 
eene  breffe  in  den  wal;  maar  de  Haarlemmers  dopten 
met  wolzakken,  aarde,  enz.  zy  befchoten  ook  de  S.  Jans 
poort  ,  maar  de  brelfe  wierd  als  vooren  gedopt.  Den 
10  hxTigttn  de  Spaanfchen  eenen  dorm  aan,  doch  wierden 
manhaftig  afgellagen.    Don  Frederico  was  perfoonlyk  in  het 

beleg,  nevens  de  Grave  van  BoJJ'u,  en  meer  andere  Groo-' ten.  Hunne  dormen  wierden  gelukkig  afgewecrt,  en  zy 
Itden  door  d' uitvallen  groote  fchade.    Het  ging  die  van 
Haarlem  wel  zoo  lange  2y,eerd  over  het  ys,  daar  na  door 
fchepen  te  water, toevoer  van  leeftocht  konden  bekomen: 
maar  na  dat  op  den  29.  Maart  inS-  33  Oorlogfchepen  en 

7  galeyen  van  Amfterdam  op  't  Haarlemmer- Meer  qaamen  , die  den  dyk  by  het  Huis  ter  Haar  doordaken,  geraakten 
zy  in  groote  benauwtheit,dewylze'tgedachteMeernnquyt waren.  Toen  wierd  de  hongersnoodt  zeer  zwaar, en  alles  Montunj 
zeer  duur ,  tot  in  het  begin  van  Mer.  Eenige  Waaghalzen  hyvoegf, 
quamen  uit  de  Stadt,  en  bragten  den  Prins tydinge  wegens  opGuicu 

den  daarvan  binnen;  zy  hadden  eenige  duiven  byzich,  die  Z""'- ^oov de  Prins  brieven  aan  de  pooten  bondt,  en,  doordien  zy  weer 

naar  haare  neden  vlogen  ,  kregen  de  belegerden  eenige  ̂""Z'' hoope  van  ontzet:  In  Junius  was  het  gebrek  en  de  hon- 
gersiioodt zoodanig, dat  ze  zelfs  de  huiden  van  paerden,en 
andere  beeden  begonden  te  eeten  ;  zoo  dat  al  veele  van  honger 
dorven.    Prins  ïVUlem  derkte  hen  wel  nu  en  dan  met  be- 

lofte van  ontzet,  op  dien  of  dien  dag;  maar  t'elkens  deed 
zich  eene  onmogelykheit  op:eindelyk  wierden  d'ontzetters ook  noch  geflagen.  De  honger  dan  langer  onverdraaglyk ,  de 
hoop  van  reddinge  ten  einde  zynde,  wierd  Haarlem,  op 
hoope  van  genade, overgcgeeven.  De Burgemeeders  hadden 
tot  afweeringe  van  de  plonderrnge  der  Stadt  240000  guldens 

belooft, en  die  daar  mede  afgekocht.  Zoo  haail'er  de.Spaan* 
fchen  binnen  waren, begon  ook  hunne  genade  zich  te  open- 
baaren.   Na  het  overgeeven  van  alle  geweer  en  wapenen, 
moden  de  Burgers  in  het  Klooder  de  Z)'/,  hunne  Vrouwen 
in  dtGroote Kerk,  en  het  Krygsvolk  in  de  Kerk  te  BakeneJJe 
gaan.  De  laatdgenoemden  wierden ,  of  gehangen,  of  ont- 
halft,  of  verdronken.    Na  het  ontfangen  geldt ,  trokken 
de  Spaanfchen  uit  de  Stadt  om  Alkmaar  te  belegeren  ;  dc 
Haarlemr/2ers  moütïi  i"  e\kens  ttn  deel  uit  hunne  burgerije 
zenden,  om  aldaar  tepionneeren  ,daar  veele  hun  leven  door 
verloren,  hinntn  Haarlem  bleven  acht  Vaandels  DuitjchcK., 
die  zeer  moedt willig  te  werk  gingen,  en  hun  Wachthuis ^ 
by  de  Kraan  op  h^t  Sparen,  in  brandt  daken:  daar  door 
raakten  omtrent  400  huizen  ,  alzoo  'er  de  windt  onder 
fpeclde,  in  de  aifche.    By  de  Pacificatie  van  Gent  raakte  f.m.-tOrt 
Haarlem  uit  de  Spaanfche  tyrannie.    In  het  jaar  IJ77.  ver-  Meterert 
zogten  en  verkregen  de  Haarlemmers  vryheit  van  confcien-  ƒ"'•  S*^- 
tie,  yder  in  zynen  Godtsdiend  latende,  enz.  maar  kort  88.8$^, 
daar  na  ontdont'er   eene  groote  ontroeringe  :  Eenige 
Rüomfch-Catholyken  hadden  dc  Staatfchc  So\dd.itn  ,  door  den  ̂ -l"^'  . Prins  daar  in  bezettinge  gelegt,  vry  qualyk  bejegent  ,  die 
daar  door  aan  't  muiten  raakten  :  op  Sakramentsdag,  de 
Hooftkerk  vol  menfchen,deMiire  geëindigt,en  deProcef-  ̂ gj*^' iie  binnens  deure  begonnen  zynde,  vielen  ze  daar  op  in, 
quetden  zommigen,  fchudden  de  Paapen  uit,  pionderden 
huiken  en  mantels,  en  roofden  de  verfierfelen.    Schoot  (j^m/ 
Nicolaas  Ruighaver  ,  en  Burgcmceder  Kies  qnamen  der-  '^aarb. 
waarts,  en  daar  op  vertrok  het  gefpuis;  nadat  zy  evenwel  poi.  46, 
noch  eerd  het  Franciskaner  en  Predikheeren  Klooder  berooft  Boró.E. 

hadden.   Haad  wierd 'cr  ordre  gedelt:  deze  onbandige  Be-  fol.  309^ 
zoldelingen,  drie  Compagnien  derk,  moden  Haarlem  rui-  316. 
men;  doch  men  verzondt  hen  niet  voor  dat  zy  het  gedo-  510. 
len  gocdt  weder  gelevert  hadden.    Een  Pricdcr  was 'er  in  3-3- 
deien  oproer  doodt  gebleven  ;  maar  de  State»  va»  Hollandt 
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llraftcn  den  dader  naar  verdienrte.  Hoe  dappennoedi^'  ilch 
de  dochttr  van  Simon  Hajjelaar,  met  hure  Compagnie,  in 
't  belcij  van  I JaarUm  droef, ;  7,ie  op  HASSELAAR.  (KE- 
NAU  W)  Gedurende  die  belcgeringe  hadden  Spaanjche» 
eencn  Kapitein,  van  hen  gevangen,  doen  onthoofden,  en 
het  hooft  in  de  Stadt  geworpen:  de  belegerden,  daar  door 

verbittert,  lieten  elf  van  hen  gevangene  .Sjprfrf«/c/)e«  onthoof- 
den, de  hoofden  in  een  vat  kuipen,  en  het  van  den  wal  in 

de  graft  rollen,  met  dit  briefjen:  Die  van  HAARLEM 
betaalt»  aanDXJC  D'  A  L  B  A  tien  hoofden  voor  den  tienden 
fenntnz, ,  dien  S.y  noth  niet  betaalt  hebben  ;  het  elfde  hooft  is  voor 

iMterejl'e.    Von'Frederico ,  lOO  veel  volk  voor  de  Stadt  ver- 
liezende, (lont  in  beraadt  om 'er  af  te  trekken;  maar  hy 

ontting  ter  zeiver  tydt  eenen  brief  van  zynen  Vader,  toen 
onpaJlelyk  ,  van  inhoudt;  „  Indien  hy  voornemens  was 

„  het  beleg  te  verlaaten,  wilde  hy,  Duc  d'/llva,  zoo  ziek 
„  als  hy  was,  in  't  leger  komen;  of,  indien  hy  niet  kon, 
„  zyne,Z)./rer/fr/Vo';,inoeder  uit  Spanjen  ontbieden, om  de 
,,  plaat/e  van  haaren  zoon  te  bekleedcn.    Hy  vond  zich 
daar  door  zoo  geraakt,  dat  hy  de  belegering  met  alle  kracht 

voortzette.  De  Spaanfchen  namen  tyrannit'cher  wyze  wraa- ke  over  hunne  voor  Haarlem  gelede  fchade  :  zy  deeden 
Dreederoode,  Ripper  da  ,  wcvcws  2COO  inwoonders ,  behalven 
alle  de  foldaaten,  door  beuls  handen  fterven.  Kapitein 

Bordet,  een  Franfchman  van  Xantoigne ,  deedt  zich  van  zy- 
nen knecht  doorfchieten ,  om  niet  in  hunne  handen  te  val- 
len. Haarlem, loo  veele  rampen  uitgeftaan  hebbende ,  heeft 

zich  naderhant  zeer  gezegent  bevonden  :  veele  l^lamingen 
en  Brabanders,  door  den  oorlog  uit  die  Provintiën  gevlo- 

den, floegen  zich  daar  ter  neer,  met  hunne  handwerken 
en  koopmanfchap :  zulker  wyze  gxoexde  Haarlem  daar  door 

wéér  aan,  dat  t'eener  tydt  aldaar  25000  perfoonen  bene- den de  60.  en  boven  de  ló  jaaren  getelt  zyn.    Daar  door 
wierd  de  Stadt  verquikt,  de  koophandel  in  bloei  gebragt, 

de  brouwcryen  (welker  getal  voortydts  meer  dan  35*0  plag 
te  zyn)  aan  't  gaan  geholpen;  de  huizen  willig,  en  die  af- 
gebrandt  waren  herbouwt,  ook  andere  daar  by  getimmert. 
De  Kruispoort,  de  kleine-  en  groote  Houtpoort,  wierden 
hermaakt  ,  de  wallen  herfielt  ,  de  afgebrande  S.  Gangels 
Kerk  in  eene  lierlyk  bellote  Offemerkt  hervormt,  en  in 
het  jaar  15-98.  eene  fchoone  Waag  opgerecht :  oolc  is  fe- 
dert  het  jaar  15-82.  het  Hout,  of  Bofch  van  vermaak,  voor 
een  gedeelte  weer  beplant.    Behalven  dit  Voorhout,  waren 
'er  in  vorige  tyden  buiten  Haarlem  verfcheide  aangenaame 
BolTchen,  namelyk  het  Aardenhout ,  Vrouwenbofch ,  U'eeligen 
Bofch,  en  Heemflcrbofch:  welk  laatfte  in  't  jaar  I5-05-.  ver- 

kocht en  uitgerooit  is.    Beide  d' andere  zyn  in  de  belege- 
ringe  door  de  Spaanj'chen  vernielt.  Om  d''  Onroomfchen  te  be- ter te  konnen  verdelgen,  en\  Concilie  van  Trenten  in  te 
voeren,  had  Koning  Philips,  door  den  Paus,  veele  niewe 
Billchoppen  aangeftelt ,  en  onder  andere  Sleden //«ar/f»?, 
omtrent  het  jaar  15-60.  tot  een  Bisdom  verheven,  en  ten 
BilFchop  Nicolaus   de  Terra  nova   (Niewlandt)  gekoren. 
In  de  Bulle  van  Paus  Paulus  den  IV.  üaat ;  dat  hy  S.  Baafs- 
kerk  te  Haarlem  tot  eenen  BiJJchoppelyken Dom  verheven  heeft,  en 
het  Landtfchap  van  t  waalf  Steden  gegeeven ,  behalven  de  tuffchen 
leggende  Dorpen,  hebbende  de  lengte  van  90000  (60OC0)  de 
breette  van  300CO  fchreeden.    Niewlandt  gaf  daar  na  ,  met 
toeftemminge  van  den  Paus,  zyn  Bisdom  gewillig  over 
aan  Gothofredus  van  Merlo ,  Prior  van  S.  Dominikus  Kloofter 

te  Utrecht  :rm2iT  hy  moft  in  het  jaar  15-78.  door  den  gedach- 
ten oproer  der  Soldaatcn  ,  en  omdat  de  Biflchoppelyke  re- 

geeringe  in  deze  landen  wierd  afgefchaft,  de  Stadt  verlaa- 
ten :    hy  ftorf  in  het  jaar  I5'87.  te  Deventer.    De  gedachte 

Kerk  vaii  S.  Bavo  is  in  't  jaar  1472.  gebouwt  ;  Albrecht, 
Hertog  van  Beijeren  ,  holp'er  veel  toe  :  zy  ftaat  aan  de 
groote  Merkt,  en  is  een  treffelyk  gebouw.    Behalven  den 
brandt,  door  de  Spaanfche  Soldaaten  veroorzaakt  ,  heeft 
deze  Stadt  noch  tweemaal  te  vooren  zwaaren  brandt  uit- 

gedaan; eerft  1347-  zoodat  byna  ganfch  Haarlem  door  de 
vlamme  verteert  wierd.    Na  dat  het  nu  weer  was  opge- 
bouwt,  hoewel  niet  zoo  groot  als  voor  dit  ongeval,  over- 
quam  de  Stadt  het  zelfde  onheil  135-1.  zoo  dat  ze  byna  half 
door  het  vuur  verging.    In  het  jaar  1400.  wierd  de  Stadt 

vergroot  ,  en  breeder  over  't  Sparen  uitgezet  :  want  uit 
deOude  brieven  van  1390.  blykt,dat  in  dien  tydt  hetSparen 
niet  binnen  de  Stadt,  maar  daar  nevens  heene  liep.  In  het 
jaar  1672.  toen  de  Franfchen  in  den  Staat  zoo  plots-vyan- 
delyk  gevallen  waren,  quamen  de  Burgers  van  Haarlem 
den  II  Junius  in  de  wapenen  ,  zonden  eenen  der  hunnen 
uit,  om  de  Magiftraat  aan  te  zeggen,  dat  de  ganfche  Bur- 
gery  genegen  was  Prins  IVillem  van  Oranje  bevordert  te 
zien  tot  het  Stadthouderfchap  ;  met  verzoek  dat  zulks 
inogte  gefchieden.    Aanftondts  liet  de  Vroedfchap  rnet 
trompetgeklank  van  het  Stadthuis  afkondigen,  dat  ze  be- 
floten  hadden  gemelde  zyne  Hoogheit  tot  Stadthouder  te 
verklaaren;  lieten  ook  eene  i^xooie  Oranje  V lagge  y/d^n  den 
toorenvan  't  Stadthuis,  en  daar  na  van  de  groote  Kerk  waai- 
jen.    YÜnks  wierd,  zoo  van  de  Vroedfchap  als  Burgcrije, 
comn-jiflie  gemaakt  om  aan  zyne  Hoogheit ,  in  het  Leger  by 
Bodegraven ,  deze  refolutie  bekent  te  maaken  ,  en  hem  te 
bidden  ,  binnen  Haarlem  te  willen  komen.    Tegen  den 
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avondt  wilden  de  Geccimmitteerdcn  t'zamen  ter  poorte  I uitryden ;  maar  mollen  wachten  tot  dat  de  Ikutels  van  de 
Hooftwacht  gehaalt  wierden  :  ondcrtullchen  had  een  Klom- 

pemaker de  Üoutheit ,  van  by  de  Heeren  te  komen,  en, 
den  Burgermeeiler  by  den  mantel  trekkende,  te  zeggen; 
Gy  gaat  nu  na  zyne  Hoogheit,  maar  ik  raa  jou,  datje  zonder  Valktn. 
Z-yie  Hoogheit  met  wéér  komt,  of't  zal  qualyk  met  je  afloopen.  verwnr De  Magiliraat  was  nooit  zoo  hard  tegens  Oranje  gcweell  Europe 
als  wel  in  andere  Steden  van  Hollandt;  ja  hadde  al  eeni-  /'-««•óSi! 
gen  tydt  voorheene  de  bcvorderingc  van  zyne  Hoogheit,  ̂ ^3* 
door  haaren  Peniionaris  Fagel ,  zoeken  voort  te  zetten. 
Het  ware  in  dien  tydt ,  by  vyandlyke  befpringinge,  flecht 
met  Haarlem  geflelt  geweell :  aan  de  eene  zyde  had  de  Stade 
alleen  eenen  blooten  zwakken  muur;  aan  d' andere,  naar 
het  Sparen,  lag  ze  geheel  open  ,  vermits  men  bezig  was 
met  het  graaven  van  niewe  Burgwallen  ,  tot  eene  niewe  uit- 
'f^gginge:  echter  wierd,  door  vlyt  der  Burgcrije  en  werk- 

lieden, deze  openinge,  met  eenen  wal  en  batterijen ,  haaft 
gefloten.    Vermits  eenige  Heeren  den  Burgeren  in  het  oog 
liepen,  als  te  goedt  If^tts,  ontllon.t'er  eene  niewe  opfchud- 
dinge,^en  de  Gemeente  dwong  de  Magillraat  haare  Amp 
ten  neêr  te  leggen ,  na  dat  zy  24  perfoonen  verkozen  had- 
de  ,  die  den  ouden  Krygsraadt  ontfloegen  ,  en  zelfs  het 
beftier  aannamen;  van  gedachten,  dat  zy  van  zyne  Hoog- 

heit in  de  niewe  regeeringe  gezet  zouden  worden  :  doch 
't  mislukte.    Prins  ti^illem  herlUlde  d' oude  Magiftraar,  idem behalven  eenen  Heer,  in  wiens  plaats  Balthafar  Coymans,  ibid. 
Heer  van  Streefkerk  ,  quam.    De  niewe  uitleg,  üraks  bo-  t<^l1l^ 
ven  gemeldt,  heeft  wel  zynen  voortgang  gehad,  en  is  vry 
groot  uitgezet,  ook  met  valte  wallen  en  fterke  muuren 
omringt,  doch  heeft  den  gewenfchtenuitflag  niet  bekomen; 
alzoo  zy  meelt  onbebouwt  is  blyven  leggen  ,  en  tot  ver- 

maak-of  warmoeziers-tuinen  gebruikt  wordt;  vermits  de 
weeverijen  en  reederijen  federt  uiet  alleen  niet  toegeno- 

men, maar  veel  eer  verflapt,  en  vermindert  zyn;  dat  veel 
aan  de  tuflchenvallende  oorlogen ,  vernielders  des  koop- 

handels, is  toe  te  fchryven.    Haarlem  heeft  ook ,  in  ouder 
en  jonger  tyden ,  uitgemunt  als  eene  queekfchool  van  groo- 

te en  vermaarde  meellers  in  de  Schilderkonft  ,  die  daar  in 

't  byzonder  gebloeit,  en  voortrelfelyke  ftukken  gemaakt 
hebben,  noch  hedendaags,  in  de  kunüzaalen  der  Liefheb- 

beren, tot  verwonderinge  en  verluftiging  van  rechte  ken- 
neren  dier  edele  natuurbootzinge,  ftrekkende;  daar  Karei 
van  Mander ,  in  zyn  groot  Hiftorifch  Schilderboek ,  de  naa- 
men  en  voornaamfte  Hukken,  tot  zynen  tydt  toe,  van  ge- 
meldt  heeft  ;  't  geen  nu  gelukkig  ,  door  den  wakkeren 
Kunftfchilder  Arnold Houbraken ,  word  vervult  en  vervolgt, 
en  met  de  Beeltenilfen  der  beroemde  Kunftenaaren,  zoo 
van  deeze  Stadt,  als  van  andere  \n  de  Nederlanden ,  door 
zynen  zoon  veriiert;  aan  welke  beide  werken  wy  ons  ver- 

der hier  omtrent,  als  opzettelyk  tot  dat  oogwit  ontwor- 

pen ,  gedraagen.    Onder  't  Claffis  van  Haarlem  ftaan  de 
volgende  Dorpen  en  Kerken:  In  het  laag,  JiJ'p ,  IVefizaan- 
dam ,  Affendelf,  IVeftzanen,  Knollendam  met  Marken,  IVur- 
merveer ,  Crommeniedyk ,   Coog ,  Oojlzaandam,  Ooflzoy,  IVor- 
mer ,  Crommenie ,  Zaandyk.    In  het  hoog;  Akkerjloot,  Bever- 
■wyk ,  Wyk-op-zee ,  Benebroek ,  Sandvoort,  Aalsmeer,  Caflricum 
met  Heemskerk  ,  Limmen  ,  Heemflede  ,  Velze»,  Sparendam 
met  Sparenwoude ,  Bloemendaal ,  en  Uitgeeft. 
HAARLHEM.  Deeze  naam  heeft  de  zeer  aanzienly-  Aliing 

ke  Stadt,  die  onder  de  Hollandtfche  Steden  de  tweede  in 

rang  is;  welke  naam  zy  gekregen  heeft  van  een  oudt  Kaf-  G«rw». 
teel ,  zynde  nu  een  begraafplaats,  en  weleer  het  eigendom  ̂ "f^^'''  ' 
van  een  Gcflachte  diens  zeiven  naams,  van  lotfelyker  ge-  ̂f'^o'^* dachten ilfe, federt  het  begin  van  de  elfde  eeuwe.  Deze  be-  ̂  
naming  fchynt  zynen  oorfprong  te  hebben  van  den  droo- 
gen  en  vaden  grondt,  welk  foort  onze  Landtslieden  ia 
oude  tyden  i^aac  en  ï^atbe/  en,by  verkleining  der  fpreek- 
wyze,  ïjail  genoemt  hebben,  en  noch  noemen:  zoo  dat 
HAARLHEM  duidelyk  betekent  eene  woning  op  eenen 
vaden,  en  niet  op  eenen  moerigen  of  waterigen  grondt, 
gelyk  de  meede  hebben.  Wie  deze  plaats  eerd  tot  een  Stadt 
gemaakt  heeft,  is  den  inboorlingen  zelfs,  mannen  die  in 
allerlei  foort  van  wetenfchappen  doorgeleert  zyn ,  tot  noch 
toe  onbekent.  Het  alleroudlte  gewag  van  deze  benaminge 
vindtmen  in  eenen  ouden  Blajfert  van  de  goederen  van 
Utrecht;  waar  in  ik  ligtelyk  den  geenen  wil  toevallen,  die 
vaddellen  dat  hy  van  de  negende  eeuwe  is  ;  maar  wie 
zou  durven  verzeekeren  dat  daar  van  deze  Stadt  gcfpro- 
ken  word;  dewyl'er  een  oudt  Kadeel  en  Heerlykheit  ge- 
weeft  is,  waar  van  de  Stadt,  als  veel  jonger,  haren  naam 
heeft  ontleent  ?  Een  vry  krachtig  en  overvloedig  getuige- 

nis van  de  oudtheit  deezer  Stadt  geeft  de  Rymdichter 
Melis  Stoke,  tot  zeer  vade  en  geloofwaardige  bewysduk- 
ken  bybrengende,  dat  zy  onder  de  regeeringe  van  Graaf 
Diderik  den  VI-  in  den  jaare  II5-5-.  ai  geweeft  is  eene 
welvarende,  magtige,  vafte  ,  en  den  Vorft  inzonderheit 
getrouwe  Stadt.  Ook  kan  men  niet  in  twyfel  trekken 
dat  de  Haarlemmers ,  zynde  van  eene  beproefde  dapperheit, 

in  het  jaar  1217.  met  Graaf  H^'illem  den  I.  die,  volgens  't 
getuigenis  van  eenen  zekeren  Groninger ,  naar  het  fchryven 
vanii'wjo,  een  Medegenoot  van  dezen  togt  ,  van  alle  de 
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Frieze»  ïelfs  van  die  over  de  Lauwcn  woonen,  aan  het 

Eilif) dt  l^^tck  tot  Vcldtheer  van  de  Kruisvaart  naar  •Synè>t 

verkoren  was,  opgetroJiken  zyn :  doch  men  heeft  de  zelf- 

de zekerheit  niet  van  het  geen 't  ongeletterd  Gerucht  heeft 
verbreidt,  dat  de  Haarlemmers  hy  Fe/ufium,  oi  Damiaten , 

ïouden  ui'tgevoert  hebben.  Veel  zekerder  en  doorluchti- 
ger is  het  getuigenis  van  Keher  IVtllem,  die  den  23  No- 

vember 1245'.  de  dapperheit  en  getrouwheit  der  Haarlem- 
mers met  zeer  heeriyke  vryheden  en  privilegiën  beloont, 

en  begiftigt  heeft.  En geenen  kleinen  luilter  geeft  hierby  de 
hoogachting  van  Graaf  Ja»  den  I.  die  de  laatlle  geweed  is 
van  den  Fnefchen  Stam,  naardien  hy  Haarlem  ,  boven  alle 
andere  plaatzen, verkoren  heeft,  om  hem,uitteerende,  in 

zynen  fchoot  te  koefteren , en  zyne  lykafrche,na  zyn  over- 
lyden ,  te  bewaaren  ,  ter  eeuwiger  gedachteniffe  van  het 
ieer  doorluchtige  Gedachte,  dat  in  het  jaar  1299.  met  hem 

uitgeftorven  is.  Deze  Stadt  is  gelegen  op  den  grondt  van 
de  oude  Marzaüers  ,  die  nu  ter  tydt  Kennemers  genaamt 
worden  ;  over  welker  Weftergedeelte  zy  het  Hooftrecnt, 
ofBailjuuwfchap  heeft.  Dc  Rivier  de  ̂ pcmcc/  die  nu  ge- 
meenlyk  het  Sparen  word  genaamt,  en  by  Sparendam  in  het 
Tvalt;  heeft  weleer  tegens  de  verten  aangefpoelt,  doch 

loopt  nu  midden  door  de  Stadt  heene,  t'zedert  dat  zy  ver- 
groot is.Zy  legt  een  gemeeneDuitfche  myl  van  deNoordt- 

zee,  een  uur  van  den  naallen  zoom  van  het  T,  en  drie  ge- 
meene  Duitfche  mylen  en  een  halve  van  Leiden,  en  den 
rechten  oever  van  den  Rhxn. 

HAARLEM,  nu  ÜUDTH  A  ARLEM  gezegt,  is; 
een  Slot  by  de  Beverivyk,  niet  verre  van  Heemskerk,  op  de  j 
vaart  naar  Egmond;  het  is  een  der  oudtfte  huizen  van  Ker- 
mertandl  icn ,  indien  men  op  Adrianusjunius  ftaat  mag  maa-  i 
ken  ,  omtrent  het  jaar  506  gebouwt.  Het  heeft  al  van 
over  zeer  veele  jaaren  verwoeÜ  gelegen;  was  het  Stam- 

huis van  het  oudt  Ridderlyk  Gedachte  van  Haarlem,  maar 
is  door  huwelyk  aan  het  huis  van  Affendelf  gekomen:  was 
een  geweldig  gebouw,  als  men  aan  de  overblyfzelen  en 
ruïnen  blykbaar  kan  zien.  Het  Üont  recht  tegen  Haarlem 
over,  eu  't  was  van  gebakken  fteen,yder  vyf  vierendeelen 
eens  Roomfchen  voets  groot  ,  byna  eenen  halven  voet 

dik,  en  een  fpan  breedt,opgehaalt.  Hoe  't  om  verre,  en 
Too  verwoed  geraakt  is, daar  in verfchillen de  meeningen; 
die  men  by  Adriar.us  Junius  en  S.  van  Leeuwen  vindt.  In  de  j 
huwelyks-voorwaarden  tuffchen  Otto  van  Ajjendelf ,  en  : 

\ ïouwe  Johanna  vanCruningen,  gedoten  'm''sGravenhage ,  \ geteker.t  den  23  Oétober  ifyi.  wierd  de  Hofftede  van 
Haarlem  ten  huwelyk  belooft,  daar  het  Kafteel  op  geftaan 
hadde,  gelegen  iöi  Heemskerk, met  het  opper-  en  nederhof, 
omringt  met  dubbele  graften  en  fingels,  en  daar  by  noch  1 
met  hüoge,  laage  ,  en  middelbaare  Jurisdiélie,  met  m.an-  | 
fchappen  en  collatiën  van  vyf  Beneficiën.  Welke  Hofde- 1 
de  daar  gedelt  word  by  de  goederen,  die  t'zamen  zyn  een  j onverfterflyk  Erfleen  ,  gehouden  van  den  Prinfe  van  i 
Oraf7jen,  als  Heer  van  de  Lecq.  De  Bezitters  van  dit  Huis 
hebben  zich  dikinaals,  van  zeer  oude  tyden  af,  doen  noe- 
"mcn  Baronnen  van  Haarlem.  Dus  vindtmen  in  de  oude 
lyd  der  Leenen;  fomtydts  Bezitters  van  de  Hofdede  en 
Heerlykheit  van  Haarlem;  dan  weer  Bezitters  van  de  Hof- 
fteé  en  Baronye  van  Haarlem.  Maar  het  niew  Leenregider 
van  Haarlem,  beginnende  met  het  jaar  lóij*.  heeft  door- 

gaans ;  „  Te  houden  van  ons  en  onfe  nakomelingen ,  Be- 

„  fitters  van  deBaronnye  van//«^zr/<?»2.„'tKadeel  AJj'umburg houd  men  uit  de  puinhoopen  van  Haarlem  gebouwt  te 
zyn:  waar  van  devaerzen  in  zeker  gedicht,  daar  O.udt/Yaar- 
Icm  fpreekende  word  ingevoert,  aldus  luiden: 

Wat  ondervraagt  gy  meer ,  hoe  prachtig  ik  eens  was  ? 

Oordeel  uit  AJj'urijburg ,  gefproten  uit  myne  afch. 

HAARLEM;  {'tGeJlack)  zoo  naar 't  gedachte  Stam- 
huis Haarlem,  of  Oudt  Haarlem  ̂ enoemt.  Het  is  een  der 

oudfte  Gedachten  in  Kennemer landt ;  doch.  uit  denKoningk- 
lyken  Fricfihen  dam,  volgens  bericht  van  veele  HidoTy- 
fchryveren,  oorfpronkelyk  ;  hoewel  S.van  Leeuwen  meent, 
uit  Weftfries landt,  of  Kermerlandt.  Ondertuflchen  is  hun 
gedaclitlyd  in  de  Hidoriën  niet  voor  1124  bekent,  op 
welk  jaar  men  Wermbold  van  Haarlem  vindt,  ook  ÏVUlem 
van  Haarlem,  en  Folpert  van  Haarlem.  Op  iióo.  Everwagt , 
Willem,  en  Evert  van  Haarlem.  Op  't  jaar  1203  Simon , 
Jan, en  Tsbrandt  van  Haarlem ,  gebroeders  en  Ridders.  Simon 
van  Haarlem  ,  Ridder  ,  gaf  omtrent  het  jaar  125-0.  zyne 
huizinge  binnen  de  Stadt  Haarlem  aan  de  Karmeliter  Moii- 
nikken,  die  daar  hun  Klooder  begrepen  :  hy  dorf  in  het 
jaar  1280.  Willem  van  Haarlem,  broeder  van óV>wo», Schild- 

knaap, vindtmen  op  1291.  had  eene  dochter  Beatrix  van 
Haarlem,  getrouwt  aan  Gerard  van  Heemskerk,  Ridder,  die 
by  haar  eenen  zoon  won ,  Hendrik  van  Heemskerk.  Dirk 
van  Haarlem ,  Drollaart  \'2Ln  Muiden ,  wierd  1304.  by  Duve- 
landt,  in  7.eelandt ,  in  den  drydt  tegen  de  Vlamingen  verda- 

gen. Hugn  van  Haarlem  is  Abt  van  £§-/',70»^i  geweeit ,  van 
wien  op  't  jaar  1341.  word  gemeldt.  N.  .  .  van  Haarlem, 
trouwde  aan  Dirk  van  AJJendelf,  voor  het  jaar  1400.  Hy 
was  de  zoon  van  Barthold  van  AfendelJ\  by  Alargareta  van 
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Polangn,  en  daar  door  is  het  bezit  van  di't  Huis  aan  dea 
AJJendeljjen  /lam  gekomen. 
HAARLEMMER  LOO,  een  der  vrye  Ambachten 

in  het  Bailjuuwfchap  Kermerlandt,  daar  Haarlem  de  Hooft* dadt  van  is. 
HAARLEMMER  MEER,  zoo  gemeenlyk  ge- 

naamt, omdat  het  dicht  by  Haarlem  legt,  daar  het  toch  ei- 
gentlyk  het  Leidfihe  Meer  is,  als  onder  Leiden  behoorende, 
immers  voor  het  grootde  gedeelte;  waar  door  ook  veele 
Sch  ryvers  V  Haarlemjihe  en  Leidfche,  of  Leidfche  en  Haar-  S.  van 
lemfche  Meer  fchryvcn.  Voor  noch  maar  200  jaaren  was  dit  Leeuw, 
woede  water  maar  eene  gcmeene  wateringe  ,  tot  lofl^inge  Bat.ilL 
van  het  Rhynlandtjch  water  :  noch  eenige  kleine  wateringen  M  97* 
liepen  dwars  door  het  landt,  dat  meerendeels  moeradig 
was,  nz^r  het  huis  ter  Hart :  zoo  d^t  Rensdorp,  nu  t'eenc- maal  van  het  Meer  verzwolgen,  zich  uitdrekte  tot  aan  het 
Eilandtjen,  nu  dc  Vennip  geheeten.   Tulfchen  de  Uiter- 
waerden  van  den  Ruigenhoek  was  alleen  een  kleine  door- 
togt,  daar  een  Veer  lag, om,  van  het  vade  landt  HilUgom^ 
door  Aalsmeer,  Ryk,  en  Sloten,  tot  in  Amjlerdam  te  kon- 
nen  ryden ;  en ,  aan  de  Rhynzaterwoudfche  zyde  ,  tot  aan 
Woerden  en  Utrecht.   Simon  van  Leeuwen  heeft  noch  eene 
oude  Kaart  gezien,  door  de  Heemraden  van  Rhynlandt,  in 
het  jaar  lyoS.  bekodigt  en  gemaakt,  daar  in  vertoont  word  , 
dat  een  man  met  een  pols  op  fchouder  droogvoets  van 
Rhynzaterwoude  ,  tot  aan  't  vade  laadt  van  Hillegom  kon 
gaan.    Nu  is  dit  geheel  van  't  Meer  overdekt;  dat  noch  /^^^^ 
dagelyks  toe-  en  veel  landt  wegneemt;  inzonderheit  met  Leeuvj. 
de  Ncordtwede,  Wede,  en  Zuid  wede  winden.    Dien  fol.  104, 
aandoot  lydt  door  den  Noordtweden  windt  ,  de  landt- 
dreeke  van  d^  O ude  Wetering  af  tot  Rhynzaterwoude ,  Leimui- den,  en  Aalsmeer,  tot  aan  Amflerveen  toe.  Door  de  Wede, 
Zuidwede  ,  en  Wede  winden  worden  de  landen  langs 
den  kant  van  Sloten,  Ryk,  en  Niewerkerk ,  tot  aan  Sparen^ 
hoe  langer  hoe  meer  afgekabbelt;  zoo  dat 'er,  zonder  by- 
zondere  verziening  ,  omtrent  Aalsmeer  ,  Rhynzaterwou- 

de, en  Leimuiden,  eene  inbreuk  te  verwachten  daat :'  dat  J.HeU dan,  doordien  daar  omtrent  de  Veenlanden  meed  uitge-  (leri  itU 
trokken  ,  en  200  dicht  by  het  Meer  zyn,  zeer  ligt  eene  ner. 
doorbraak, en  een  geweldig  groot  water  zou  konnen  maa-  Delg. 
ken.    Die  reden  heeft  de  ingezetenen  van  Aalsmeer,  Khyn-  caf.iT, 
zaterwou,  en  Vriezekoop,  in  het  jaar  1662.  aan  de  Staten  van  S.  van 
Hollandt  en  Wejlfriesiandt  genoodtzaakt  te  vertoonen  ,  in 
wat  ongelegentheit  zy  zich  alreeds  bevonden,  door  het  af- 
fpoelen  van  hunne  ligte  Veenlanden;  en  dat  die  Dorpen, 

zonder  tydige  tegenweer,  in  gevaar  donden  van  t' eene- maal  ingedokt  te  worden ;  en  wel  zulker  wyze,  dat,  indien 
de  kracht  van  het  Meer  d'overhant  neemen  mogte,  het 
zich  zoo  verre  verfpreiden  zou  ,  dat  het  met  het  Sticht 
Utrecht  gemeen  zou  raaken;  baden  derhalven,  eer  de  dreigen- 

de noodt  hen  zoo  zwaar  mogt  overvallen,  dat  de  Ed: Groot 
Mogenden  geliefden  daar  tegen  zoodanige  middelen  en  hul- 
pe  in  het  werk  te  doen  dellen,  waar  door  zy  bewaart  ble- 

ven, en  verdere  affpoelinge  geweert  wierde.    Die  van  '^.Zeeg" 
Sloten ,  Ryk ,  Niewerkerk ,  en  andere  nagelegene  landen  aan  de  water  ia 
andere  zyde  des  Meers,  tot  aan  Sparen  toe,  klaagden  op  de  ay» 
zelfde  wyze.  Maar  wat  raadt  om  deze  waterwinninge,  en  Haarl. 
dit  landtverlies  te  duiten?  Het  Meer  te  befchoeijen  is  on-  Meer. 

\  doenlyk,  of  indien  het  doenlyk  ware,  het  zou  weinig  hel-  Reqtteji 
pen  tegen  het  geweldig  aandaan  van  't  water:  Deed  men 
't  daar  het  meed  nodig  fcheen,  zoo  zou  echter  daar  door  5*^"^"» 
het  gevaar  op  verre  na  niet  weggenomen,  en  het  oogmerk  ̂ ""^ 
niet  bereikt  zyn.  Daar  noch  bykomt ,  waar  d'onkoden  te  vin- 

den zouden  zyn  tot  zulk  een  werk,  200  tot  d'uitvoeringe, 
als  onderhoudinge.Andere  voordagen  van  eenenDyk  fchuins 
door  'tMeer  te  leggen,  van  boven  d^ Oudewetering     ,  enz. 
waar  door  dan  omtrent  het  derde  deel  van't  Jfe^r  bepaalt, 
en  vry  zou  zyn;  daar  tegen  diende  al  weer,  waar  d'on- 

koden te  vinden,  boven  andere  zwarigheden  van  't  gevaar 
dat  het  water, door  den  boezem  te  verkleinen, te  zeer  zou 

worden  opgeperd  ,  zoo  dat  geene  Kaden  het  zelve  na- 
derhant  zouden  konnen  tegenhouden,  en  de  Polders  ee- 

nen gedurigen  inbreuk  te  verwachten  hebben  ;  behalven 
noch  andere  ongelegenthedcn  die  daar  uit  ontdaan  zou-  Leeuw. 
den.    Ook  molt  dan  de  Stadt  Leiden  nootzakelyk  altydt  Bat.  ilL 
dinkend,en  dildaande  water  hebben  :  welke  Stadt  daarom  M  »oj' 
bedoten  heeft  geene  bedykinge  van  het  Haarlemmer  ,  of 
Leidfihe  Meer,  ooit  of  ooit  te  zullen  gedoogen,  ten  ware 
met  eenparige  demmen  anders  mogte  bedoten  worden: 
het  welk  yder  die  in  den  Raadt  aangenomen  word,  by  de 
aanneeminge  zyns  ampts  ,  met  eede  bczweeren  moet. 
Meer  andere  ontwerpen  zyn 'er  gemaakt,  doch  tot  noch  idem 
toe  geene  in  het  werk  gedelt :  ondertulFchen  blyft  het  ge-  Jac. 
vaar,  zelfs  al  van  Vreemdelingen  voor  meer  dan  5^0  jaa-  Heijl. 
ren  waargenomen.    Toen  Don  Frederico,  zoon  van  Duc  i'iner. 
d'Alva,  de  Stadt  Haarlem  in  het  jaar  1573.  l^elegert  hadde,  ̂ "k- 
en  geen  meefter  daar  van  zag  te  worden  ,  zoo  lang  de  ̂ "P-  '7* 
[  Stadt  dat  Meer  vry  had,  beval  hy  den  29  Maert  den  dyk,  ■^  ?"f' 
'  by  het  huis  ter  Hart,  door  te  graaven  :  toen  maakte  hy  zich 
met  33  Amjlerdamjche  fchepen  ,  nevens  jGaleijen,  enz. 
meeder  van  't  Meer;  dat  die  van  Haarlem  dus  verloren, 
en  te  geiyk  den  toevoer  van  lecftogt ;  waar  door  zy  ge- 
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noodtzaakt  wierden  de  Stadt  over  te  geevcn.  In  't  jaar 
15-31.  wicrd  in  't  Haarlemmer-Meer  een  Walvifch  opgewor- 

pen ,  lang  68.  brecdc  of  dil<  ̂ jo  voeten  ,  de  bek  was  13 
voeten  wydt ;  lie  ook  op  ü  V  E  R  T  O  O  M. 
HAASGESHEUL,  HAASJESHEUL,  aan  te 

merken  om  de  oudheit,  en  als  een  oud  Renthof  geweell 
zynde  in  Hollandt.  Schoon  het  nu  maar  een  Brug  is;  ge- 

legen in  Delfslandt,  recht  in  het  middcnllip  tulFchen  ̂ sGra- 
venhage ,  Delft,  en  ̂ sGravenzande :  of  tulfchen  Poeldyks- 
polder,  Utthufpotdcr  ,  Achterdyk  ,  en  de  IVippotder  ,  op  de 
Loosduinerjloot ,  o(l4'e»»etje5jloot ,  die  uit  Cü/Zw^i/f  uit  watert ; de  middellle  van  de  drie  Bruggen  Mahcut,  Haasjeshcul,  en 
Szvjintsbeut:  aldaar  was  het  in  voorige  tydcn  een  Renthof 
A  S  K  E  geheeten  :  te  zien  in  den  Heere  i^///»^;  Kaart  (Parj 
//.  Tab.  )die  daar  ook  aldus  van  fchryft,  ASKE.  He- 
densdaags  word  het  woordt  Heul  daar  aan  gehecht,  en  ge- 
naamt  Haasgesheul ,ccn.  weinig  nader  naar  de  Nuordtzec  dan 

Qvjintsheul  ;  vyf  duizend  fchreeden  van  '' s Gravenhage ,  naar het  zuidwerten.Het  is  een  uit  het  getal  der  itcutïjotien  ( //o- 
barum  $3'  manfionum)  daar  Keizer //rw«/f«-f,  in  't  jaar  889. 
Gerolf  binnen  de  paaien  van  zyn  Graaflchap  mede  be- 
fchonken  heeft. 

De  g  \n  Haasgesheul ,  verkeert  op  zyn  Franfch  gelee- 
zen ,  word  Haasjeshetil. 

HAASJES-HEUL,  H  A  AS  G IS-HE  U  L  ,  zie 
HAASGES-HEUL. 

HAASTEN,  een  der  14  of  25-  Dorpen  van  de  "ïhie- 
hruiaerdt.  Toen  geheel  Gelderlandt,  nevens  Zutphen,  in 

het  jaar  15-47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  opbren- 
gen moft,  was  het  ({M^nxer Niewmeegen  (een  der  vier  quar- 

tieren  van  dat  Vorftendom)  daar  in  op  24342  guldens  ge- 
fchat ;  waar  toe  de  Thielerwacrt  5844  guldens  moft  opbren- 

gen, daar  in  wierd  Haajïen  op  186  guldens  ly  ftuivers  11= 
penning  geftelt.    Haaften  heeft  een  Slot. 
HAASTRECHT,  een  Dorp  aan-  of  onder  T^r  Gö»w 

behoorende :  de  Kerk  en  Predikant  Haan  onder  V  Goudt- 

fche  Claffis. HAASTRECHT,  een  Edel  Gellacht  in  Hollandt. 
Men  vindt  op  het  jaar  1287.  Albrecht  van  Haafirecht.,  Rid- 

der, uit  het  huis  der  Heeren  van  Arckel,  als  borge  voor 
Heer  Herman  van  IVoerden ;  ook  voor  den  Grave  van  Hol- 

landt,  in  't  jaar  1293.  brieven  van  Grave  Floris 
word  ook  van  hem  gewag  gemaakt,  desgelyks  van  't  Kaf- 
teel  van  Haafirecht ,  dat  Otto  ,  Heer  van  Arckel,  te  leen 
hield  van  S.  Salvators  Munjier  binnen  Utrecht ,  in  het  jaar 
1291.  Paulus  van  Haafirecht,  zoon  van  IVillem  van  Haafi- 

recht (van  wien  gewaagt  word  op  't  jaar  1446.)  Heer  van 
T"tlburg,  Loon,  Druinen,  en  Goorle  ,  nam  ter  Gemalinne Cathatina  van  Naaldtwyk  ,ioc\\t.ex  van  Albert  van  Naaldtwyk , 
by  N.  van  Vleuten.  Het  verder  Geflachtregifter  vindtmen 
by  IV.  van  Goudhoven ,  en  S.  van  Leeuwen. 
H  C-M  U  N  D  A ,  de  oude  naam  van  het  hedendaags 

Egmond ;  zie  up  E  G  M  O  N  D. 
HAGE;  zie'sGRAVENHAGE. 
HAGE,  ook  HAGEN;  (JOHANNES  VAN) 

zie  op  INDAGINE. 
HAGE,  (WILLEM  VAN  DEN)  een  Hagenaar 

van  geboorte.  L.  Guicciardyn  noemt  hem  een  uitnemend 
geleerdt  man  :  d' allereerfte  Gomedifchryver ;  heeft  veele 
dingen  in  vaerzen  befchreven. 
HAGE,  (IN  DEN  )  het  legt  in  het  landt  van  Breeda ; 

't  plag  verdeelt  te  zyn  INDEN  HAGE  onder  Naffauw , 
en  IN  DEN  HAGE  onder  den  Hertog.    Toen  het  Hertog- 
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dom  Brabandt  eene  jaarlykfche  fchatting,  of  beede  van 
140000  guldens  opbrengen  moft ,  was  het  landt  van  Breeda 
daar  in  op  868f  guldens  10  duivers  3  penningen  gefchat; 
waar  toe  de  Stadt  Breeda  1203  guldens  6  ftuivers  6  pennin- 

gen molt  draagen;  het  overige  quam  ten  lafte  van  de  13 
of  14  Dorpen  van  die  Baronnije;  daarin  ftont  het  Dorp 
in  den  Hage  onder  Naffauw,  en  in  den  Hage  onder  den  Her- 

tog, op  644  guldens  2  Huivers  4  penningen,  't  Heeft  Kerk en  Predikant,  ftaande  onder  het  Claffis  van  Breeda. 
HAGENVOORDE,  een  oud  Slot,  ofadelyk  Huis 

in  Overyffel,  onder  Zallandt. 
HAGESTEIN,  een  Dorp  en  hooge  Heerlykheit, 

galg  en  radt  voerende,  onder  het  Sticht  Utrecht;  legt  over 
de  Lek.  Het  is  voorheen,  nevens  Everfiein,  en  Ryneftein, 
wel  een  klein, doch  fterk  Steedtjen  geweeft.  HeerO«o  van 
Arckel  liet,  omtrent  het  jaar  1360.  het  Slot  te  Hagefiein 
met  hooge  muuren  en  toorens  bevellen  ,daar  ook  eene  die- 

pe graft  om  wierd  geleidt.  Maar  toen  de  Heer  van  Arckel 

naderhant,  in  't  jaar  1405-.  Grave  iVillem  van  Hollandt,  em. 
vyandelyk  beleedigde  ,  zyn  de  Hollanders  V  tarnen  met  de 
Stichtfen  voor  dit  Slot  getrokken:  zy  wierden 'er  na  eene 
lange  belegeringe  meefter  van.  Grave  IVillem  deed  beide 
het  Slot,  en  het  Steedtjen  in  brandt  fteeken.  Andere  wil- 

len berichten,  dat  hetKaüeel  den  naam  van  Hagefiein,  mzzx 
het  Steedtjen,  daar  aan  g-elegen ,  dien  vanGaafpaern  voerde; 
zie  op  G  AASPAERN  en  op  E  VERSTE  IN.  Het 
Dorp  Hagefiein  heeft  Kerk  en  Predikant ,  ftaandc  onder  't 
Claffis  van  Rheemn  en  Wyk. 

H  A  L   H  A  M 

KALLE,  dus  word  in  vorige  tydcn  Egmond  ook  ec* 
heeten ;  zie  op  E  G  M  O  N  D.  ! 
HALLO  VINA,  hedendaags  HELWYN,  is  een  Altin. 

Dorp  van  Thielerwaert  aan  de  H'^aal,  een  halve  gemeene  Not.  * 
Duitfche  myl  beneden  Bommel.    De  Edele  Heer  Baldrich  Germ. 

heeft  in  den  jaarc  85-0.  zyn  erfgoedt,dat  hy  hier  haddc  leg-  infer. 
gen,  gefchonken  aan  de  Kerke  van  Part.n 
HAL  L  U  M,  een  der  elf  Dorpen  ,zeer  aanzicnlyk  ,van  /"'•  80. 

de FrtefcheQr\eten\]e Ferwerderadeel ,  in  het  quartier  Oo//fr^oo.  Winfem 
HALLUM.  Sibrandus  van  Mariegardc ,  die  gellorven  Altitt^ 

is  in  denjaare  1228.  noemt  HALLUM  het  vaderlandt  part.n 
van  den  zaligen  Fredenk,  een  Uofdadt  {J/illam)  dat  is,  een  fol.  80. 
voornaam  Hooftdorp,  of  ten  minften  een  Parochiedorp, 
daar  toen  ter  tydt  verfcheide  adelyke  en  aanzienlyke  man- 
men  gewoont  hebben.    Het  legt  niet  meer  dan  een  half 
uur  gaans  van  Mariegarde  af,  Noordtwaarts ;  niet  minder in  luifter  en  aanzien  dan  weleer. 
HALTEREN,  (HALSTEREN,  by  M.  van  der  m  vm 

Houve,  doch  qualyk)  een  der  10  of  11  Dorpen  in  het  landt  der  h. 
van  Bergen  op  Zoom.    Toen  geheel  Brabandt  eene  fchattin-  H»ridv. 
ge  van  140000  guldens  opbrengen  moft  ,  was  't  landt  van  Kronyk 
Bergen  op  den  Zoom  daar  in  gefchat  op  8685-  guldens,  ïo  i  deel, 
ftuivers  3  penningen  ;  daar  toe  gaf  de  Stadt  Bergen  326  gul-  M  366. 
dens  13  Ituivers  3  penningen:  het  overige  moften  de  10  of 
II  Dorpen  opbrengen  ,  en  het  Dorp  Haltercn  daar  toe 
laften  217  guldens  8  ftuivers  9  penningen.   Het  heeft  Kerk 
en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Bergen  op  den Zoom. 

HALTHENA,  is  eene  geringe  Landtftreek  tuflchen  Alting 
de  Merwe  en  de  oude  Maas, lynde  noch  een  overfchot  van  Not. 
het  Graaffchap  Tcifierbandt.    De  Heeren  hier  van  hebben  Cerm. 
zich  gegeevcn  onder  de  befcherminge  van  de  Graven  van  mfer. 
Hollandt;  die  daar  eindelyk  volkomen  recht  van  eigendom 
over  gekregen  hebben.  Dezer  wyze  nu  word  het  genoemt  79« 
in  zekeren  Giftbrief  van  Graaf  Diederik  den II.  van  den  jaa- 
re  1212.  (doch  dat  moet  zyn  121 1.)  Op  eene  andere  plaat- 
ze  word  het  HOU  TENA  genaamt;  het  welk  een  vafte 
blyk  is,  dat  het  dien  naam  heeft  gekregen  van  de  BofTchen 
of 't  Houtgewas.  Hedendaags  fchryft  men  zonder  blazinge 
ALTEN  A,  en  zoo  fpreekt  men  ook.   Daar  is  ook  een 
Kafteel  geweeft  van  dien  zeiven  naam,  waar  van  men  dc 
overblyfzels  noch  ziet  een  uur  gaans  van  IVorkum,  het 
welk  de  Hooftplaats  is  van  deze  Landtftreekc. 

H  A  L  T  N  A .  Een  zeer  oude  Blaffert  van  de  goederen  idem 
der  Kerke  van  Utrecht  geeft  deezen  naam  op.  Buchelius  iOid, 
verzekert  ons,  dat  het  hedendaags  HOUTEN  genaamt 
word,  het  welk  een  Parochiedorp  is,  van  de  landtftreek 
tuflfchen  de  wateren  of  meeren  (pagi  interlacenfts)  leggende 
eene  gemeene  Duitfche  myl  van  de  Stadt  Utrecht.  In  een 
brief  van  Otto,  BilFchop  van  Utrecht,  van  het  jaar  1228. 
(  naar  waarheit  1 226 )  word  het  H  A  LT  E  N  genaamt. 
HAM,  een  der  39  of  40  Dorpen  van  't  Wefterquartier  Houv$. 

in  de  Groninger  Ommelanden.   In  dit  Dorp  legt  een  adelyk 
huis. 
HAM,  'THUIS  TEN)  legt  in  de  Provintie  van  idem Utrecht. 

HAM,  (DlDERIK)  Abt  van  S.Truy en,  noemt  dit  een  AltiHg 
Hofftadt  vanKempenlandt  {Villa  Campinia)  diePipinus  Lan-  Not. 
defius,  omtrent  het  begin  van  dc  zevende  eeuwe,gefchonken  Gcrm. 
heeft  aan  het  Kloofter  van  S.  Truyen.  In  de  Salifche  wetten 
word  het  met  eene  blazinge  gefchreven  CHAM,  en  daar 

van  word  menigmaal  gewag  gemaakt,  als  van  een  plaats  M  J/T» 
daar  dikwylsikf«//a>«,  dat  is,  t'zamenfpraak, vergadering, 
of  gerecht  van  't  volk  gehouden  wierd.   Het  is  een  Dorp 
behorende  onder  de  Baronnije  van  Breeda  ,  behoudende 
den  naam  van  CHAM,  twee  uuren  gaans  van  de  Stadt 
naar  het  Noordtooften.    Deze  plaats  ftaat  met  den  naam 
van  HAM  getekent  in  de  Kaart  van  den  Heere  Alting, ge- 

naamt Pars  I.  Frifia  Hereditari.t ,  niet  verre  van  de  rivier 
Dunge. 
HAMARITHI.  Het  meervoudig  getal  geeft  te  ken-  idrm 

nen  dat 'er  twee  plaatzen  zyn  geweeft,  die  den  naam  van  ibid. 
HEMERTH  voerden:  het  welk  ook  kan  afgenomen 
worden  uit  eene  die  noch  overig  is,  namelyk  <Dp-I)CincCtl) 
(HAMARITHUS  fuperior)  die  in  den  Giftbrief  van 
Anfridus,  BilTchop  van  Utrecht,  van  het  jaar  ioc6.  HA- 

MERT HE  genaamt  word:  terwyl Neder-//(?»7fr;  weg  is. 
Het  is  een  dorp  van  de  Thielerwaerdt  aan  deJ^^aal,  een  uur 
gaans  beneden  de  Stadt  zelve;  de  inkomften  hier  van  heeft 

Biffchop  Ludgerus ,  in  denjaare  85-0.  toegewezen  aan  jon- 
ker Balderich ,  die  alle  zyne  goederen  hadde  afgeftaan  aan 

de  Kerke  van  Utrecht. 
HAMELAND.  Kener  Karei  de  Groote  heeft,  in  den  j^^^ 

jaare  777.  zekere  rivier  van  de  landtftreekeF/f^/V<ï(  waar  van  Aliing 
hier  boven  is  gefproken)  zynde  een  gedeelte  van  het  Bene-  foi,  ̂ p. 
denfticht  van  Utrecht,  die  in  het  Vliemeer  zich  ontlaft,  He-  80. 
mus  genoemt.    Van  deze  rivier  word  het  laagfte  gedeelte 
aan  den  kant  van  dit  Meer  gemeenlyk  Ceitllanbt  genaamt. 

Nu  kan  men  niet  twyfelcn  of  deze  zelfde  landtftreek  is  't, 
die  in  den  Giftbrief  van  Keizer  Otto  de  Groote,  van  't  jaar 
968.  HAMELANT  word  genaamt:  dewyl  zy  ver- 

knocht word  met  Ji)aïïiiUC-laut»t  /  insgelyks  een  ftrcek aan 



Pontan. 
Hifi. 
Gelr. 
llb.  VI. 

InWil- 
hilm.  V. 

Altlng 
Not. 
Germ. 
mier. 
Part.  1 1 
fel,  80. 

idem 
ilii. 

Hcuve. 

Winfem. 

üouvt. 

Winftm. 

Idem 
Winfem. 

Hcuve 
handv. 
Xran. 
1  deel, 
fol.  368, 

jAlttng 
Uot. 
Cerm . 
Infir. 
Part.  II, 
fol.  80. 
Idem 
tbid. 

Winfem. 

Picard. 
aniifj. 
fag.zoo, 

HAM  HAN  HAP  HAR 

aan  de  ïee  is  van  het  quartier  Hutingoa,  (zie  hier  van  op 

GOYE,  en  beneden )dat  daar  van  vooren  naall  aanpaalt. 

Zoo  dat  die  geheele  ftreek,  die  zich  langs  den  Zuidkant  van 
het  Meer  uit(lrckt,tQen  aan  de  Abdille  van  £//e«  gekomen 

is  :en  i!aderhant,door  ovcrdragt  van  de  AbdiffeGWe/<ï,aan 

de"  Graven  van  Hollandt ;  gelyk  Graaf  Fioris  de  V.  zulks 
met  duidelyke  woorden  toont  in  zynen  Giftbrief  van 
den  jaare  1280.  noemende  het  eene  gedeelte(iKmelani)t/het 
andere  jOaCÖÜlsedailöt.  Men  heeft  wel  getracht  om  ze 
beide  te  üegrypen  onder  den  naam  van  Üofi-Hollandt,  gelyk 
Beka  daar  blyk  van  geeft  in  het  leven  van  Graafje?»  denW. 
en  noch  duidelyker  deszelfs  opvolger  Suffridus:  doch  zulks 
heeft  in  't  vervolg  van  tyden  geen  ftandt  gehouden,  dewyl 
de  BilFchop  HAMELANT  zich  weêr  toeeigende. 
HAMERTH,  Dit  word  van  Melis  Stoke  befchreven 

te  zyn  een  Dorp  aan  dezen  kant  van  de  Maaze.,  omtrent 
het  welke /7om,  de  eerfte  Graaf  van  Holla»dt ,  nadu  hy  de 
Kci/.erfchcn  overwonnen  en  op  de  vlucht  gedreven  hadde, 
vermoeit  onder  het  geboomte  flapende,  van  den  vyandt , 
die  weêr  voor  den  dag  quam,  in  het  jaar  1261.  is  verfla- 

gen. Het  legt  hedendaags  omtrent //«fWfw:  dit  word  nu 
ter  tydt  Hcynert  genaamt ,  gelyk  ook  zekere  Sterkte  aan  den 

Maasjlraom  dc  Schans  Hemert  is  geheeten ,  waar  van  in  'i 
vervolg  zal  gefproken  wotden. 

H  A  M  M  A  :  dus  vindtmen  het  gefchreven  in  den  Gift- 
brief van  Keizer  Otto  den  Grooie» ,\an  't  jaar  970.  In  eenen 

anderen  Giftbrief  van  Keizer  Otto  den  III.  in  den  jaare  996. 
H  A  M  N 1 U  M.  Wederom  in  cenen  anderen  van  Keizer 

Lo//w;aj  d'ew/Z.  van 't  jaar  1134.  HAMNES.  Het  word 
gezegt  een  Hof,  of  Hoeve  te  zyn  geweeft  ,  die  onder  de 
goederen  van  Graaf  Wichman  aan  het  Klooftcr.van  £/^f« 
is  gekomen.  Ik  zoude  meenen  dat  het  zelve  hedendaags 
HAMERS  wordgenoemt,  leggende  op  den  llinker-oever 
voor  aan  de  Grift  van  Drufus. 

H  A  N  K  W  E  E  R  T,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt,  behoo- 
rende  onder  Hoorn. 
HANNIA,  een  Slot  of  adelyk  Huis,  in  de  Friefihe 

Grietenije  U^ejl-Dongerdeel ,  in  of  aan  het  Dorp  Holweri, 
in  't  quartier  Ooftergoo. 
HA  NS  WA  ART,  een  der  Dorpen  van  Ze^/W^,  in 

het  Eilandt  Zuidt-Bevelandt ;  doch  zonder  Kerk  of  Predi- 
kant. 

HANTUM,  een  der  19  Dorpen  in  de  Frlefche  Grie- 
tenije l^^eJl-DoKgerdeel,  onder  Oojlergoo. 

HANTUMHUIZEN,  een  der  19  Dorpen  in  de 

Friefihe  Grietenije  If'ejl-Dongerdecl,  onder  't  quartier  Oof- tergoo. 
HAPPERT,  ofHAPPAERT,  een  der  31.  of  32, 

Dorpen  van  Ker/ij;enLindt een  der  vier  quartieren  van  de 
Meijerye  van  Hertoger.bofih.  Het  moet  van  geen  groot  ge- 
Avigt  zyn ;  want  toen  het  Hertogdom  Brabandt  eene  fchat- 
t\nge.,beede  genaamt,  van  140000  guldens  opbrengen  moft  , 
was  de  geheele  daar  in  gelchat  (de  Prslaten  inge- 
floten)  op  19379  guldens  16  ftuivers  3  penningen:  In  die 
foni  was  het  quartier  Kempenlandt  geüelt  op  4074  guldens 
I  ftuiver  9  penningen,  daarin  droeg  Happert  alleen  maar 
71  guldens  2  ftuivers 
HAR^US.  (FRANCISCUS)  zie  op  HAAR. 

(FRANGOIS) 
HAR  AG  O.  Hier  van  word  gewag  gemaakt  in  het 

verdrag  van  Epternach  van  den  jaare  1063.  De  gelegentheit 
der  plaatzen, waar  by  het  gcvoegt  word,  toont  ten  naaften 
by  aan  dat  hier  door  verllaan  worden  Landen  aan  het  ri- 
viertjen  de /iar,  ̂ adanbt  genaamt,  aan  de  rechter-handt 
van  den  Rhyn,  recht  tegens  over  'Hlïpljen. 

H  A  R  A  G  U  M.  Dus  vindtmen  gefchreven  in  denBlaf- 
fert  van  de  goederen  van  Utrecht.  In  den  Giftbrief  van 
Diderik  den  V.  Grave  van  Hollandt ,  van  den  jaare  io8f 
HAR  EG  ON.  il/<?/;/ .SM^  noemt  het  HAREGAN: 
Hedendaags  word  het  van  de  inwoonderen  HEREGEN 
genoemt.  Het  is  een  Dorp  van  Kinnernerlandt ,  dicht  bv 
de  Noordtzee  en  het  oude  Gat  van  de  Kinnem:  deze  ftroom 
kan  men  zien  in  de  Kaart  van  den  Hecre/i hing,  genaamt 
Pars  I.  Frifsa  lièera;,  Zoo  als  Ze  by  Petten  in  de  Noordtzee valt. 
HARBERTUS,  BifTchop  vzn  Utrecht;  zie  op  HE- 
REBERTUS  

»  r 

H  ARDEb'eRTUS,  HARBERTUS,  ook HARPARTUS,  Biffchop  \m  Utrecht;  zie  op  HERE- 

BERTUS.  
,       y  r^j:. 

HARDEGARYP,  een  der  14  Dorpen  van  de  /r/V- 
/fi-f  Grietenije  Tietzerkfleradecl ,  in  Oojlergoo:  Hier  in  leit de  Stzte. Grovjc/iins. 
HARDENBERG,  een  Katteel  van  Heer  fan  van 

Arckel Biflchop  van  Utrecht.,  gebouwt,  omtrent  het  jaar 
1360.  om  daar  mede  Koevorden  en  Drenth  onder  gehoor- 
zaamheit  te  houden.  Vermits  ter  dier  plaatze  een  hooge 
Berg  was,  en  daar  by  een  diep  Dal,  liet  hy  de  aarde  van 
boven  af  in  tonnen  vullen,  en  van  de  hoogte  in  het  Dal 
rollen,  tot  dat  de  Berg  genoegzaam  gelaagt,  en  't  Dal  ge- 
hoogt  was.  Toen  bouwde  hy'er  een  zwaar  en  Iterk  Kafteel 
op,  met  eenen  groeten ÜeenenTooren, eene Koningklyke 

HAR 

ïaal,(]aapkamer,  en  een  ftal  voor  100  paerden.  Hy  haaide 
de  Aeenen  van  het  oude  BiiTchops-Kalkel  .  dat 'er  voor 
veele  jaaren  gedaan  hadde :  het  overige  liet  hy  afbreeken 
van  den  ouden  Burgt  te  Kocvordcn ,  die  de  UtyechtJcheh\iIc\\of' 
pen  altydt  in  't  oog  gedoken  hadde.  Onder  aan  den  voet 
van  den  geflegten  Berg  lag  een  Vlek,  dat  de  BiHchop  bc- 
muurde;'tgeen  hetSteedrjen  Hardenberg'^cwoxdtin  is.  In  het 
jaar  1650.  wierd  aan  3^-  Picard.,  Predikant  te  Koevurden 
een  Olifantstandt  getoont,  die  twaalf  zyner  fpannen  lang 
was,  gevonden  in  de  aarde  en  't  zant  tuflchen  Koevorden, 
en  Hardenberg;  hy  befchryft  hem  gelyk  hy  toen  noch  was; 
en  oordeelt  hem  zeer  oudt,  ja  zoo  oudt,  dat  hy  gift  dat, 
als  weleer  dezeGeweften  met  inwoonders  bevolkt  zyn  ge- 
weeft,  zich  in  deze  duifterc  Boffchenjdie'er  vecle  waren, Olifanten  zouden  onthouden  hebben. 
HARDENBERG  is  eene  plaats  by  de  Ouden  be- 

roemt :  BifTchop  iV ilibrandus  heeft  daar  van,  in  het  jaar 
1228.  eene  Sterkte  gemaakt  van  de  xm\\env3,nSLhmlenburg., 
tot  verzekeringe  en  bcfchermingc  van  zyn  Stift  OvcryJJ'el., 
volgens  't  verhaal  van  het  Perkamenteboek  van  Utrecht. 
Deze  plaats  legt  aan  de  rivier  da  Plecht ,  tweeDuitfche  my- len  min  een  vierde  beneden  Koevorden. 
HARDENBROEK,  een  Ridder-Hofftadt  in  het 

Sticht  Utrecht.  In  het  jaar  15-30.  den  ?>y  üdober  wierd  ze 
van  de  Staten  van  Utrecht  vry  van  huisgelden  verklaart, 
nevens  vier  andere,  namelyk  ZuiU-ftein,  Natewifih,  Zni- 
lenburg.,  Levendaal;  over  andere  wierd  eene  bepaiinge 

gemaakt. HARDERS WAERT,  voor  dezen  een  Dorp  aan 
Dordrecht  onderhoorig ;  doch ,  ten  tyde  van  den  geweldigen 

Watersnoodt,  in  den grooten  Zuid- Hollandtj'chenlVaerdt,  1421 . mede  verdronken ,  en  nooit  weêr,  nevens  zoo  veele  an- 
dere, boven  gekomen. 

HARDERWYK,  eene  Stadt  in  het  Noorderdeel 
ten  weften  van  Gelderlandt,  legt  op  def^eluwe,  aan  de  Zui- 

derzee. Zy  was  voor  dezen  vry  fterk ;  maar  heeft  by  den 
inval  der  Franjchen.,  die  deze  plaatze  zeer  bedorven,  en 
ten  deele  geflegt  hebben,  veel  geleden:  is  niet  alleen  on- 

der de  vier  kleine  Steden  van  de  Veluwe  de  eerlle  en 
grootfte;  maar  ook  de  voornaamfte  onder  de  twee  Gelder-^ 
jche  Zeelieden.  Den  naam  Hardervjyk  haaien  zommigen 
af  van  de  oude //W/i^o»« ;  anderen  van  de  hardigheit  vaii 
den  grondt,  die  men  meeft  befpeurt  op  de  reede  daar  de 
fchepen  leggen.  Niet  onwaarfchynlyk  word  die  afgeleidt 
\ixn  Harders  en  If^yk,  als  eertydts  de  Wyk  der  Veehardc- 
ren,  die  hier  hunne  hutten  hadden,  en  door  de  Vilfcherije 
zeer  toenamen.  De  Stadt  beflaat  Ooftwaarts  den  l^eltiw- 
fihen  bodem,  Weftwaarts  het  ftrandt  der  Zuiderzee.,  die  't 
vafte  landt,  gelyk  ook  de  muurcn  der  Stadt,  zeer  bekab- 
belt,  inzonderheit  aan  iiet  Oofteinde,  en  die  ook  verder 

zou  doordringen,  indien  niet  de  Stadts  graften,  t'elkens 
metgroote  koften,  door  niewe  breidels  en  fteene  werken 
bezorgt  wierden.  Het  oudt  wapen  der  Stadt  was  een 
Kogge.)  of  Schip  :mz3.v  Otto ,  de  krom-  oi paerdtsvoet,  ook  de 
manke  gebynaamt,  zevende  Grave  van  Gelder  en  Zutphen, 
aan  de  regeeringe  in  het  jaar  1229.  gekomen,  heeft  het  in 
eenen  NaJJaHVjfihen  Leeuw  verandert.  In  den  aanvang 
zyner  heerfchappye,  omtrent  1230.  zyn  Harderwyk ,  Roer- 
mondt,  Arnhem,  Bommel,  enz.  eerft  met  fteene  muuren 

omringt.  Naderhant ,  in  't  begin  der  onruften  van  den Staat  met  Spanjen ,  is  Harderwyk  met  eenen  goeden  aarden 
wal  en  buitenwerken  befloten.  Hier  is  de  hoogfte  Munt 

van  het  Vorftendom,  en  d'afflag  van  alle  Vifch,  die  tuf- 
fchen  Muiden  en  Kampen  naar  Gelderlandt  gevoert  word. 
Dit  voorrecht, zeer  aanzienlyk  en  voordeelig  voor  die  van 
Harderwyk,  is  hun  gefchonken  wanHenogArnoud  vanGulih 
en  Gelder, in  't  jaar  1443.  De  Stadt  is  mede  een  der  Hanze- 

steden; houd  eenen  eigen  Scherprechter  ,  dat  zy  met  de 
Hooftfteden  gemeen  heeft:  al  omtrent  het  jaar  1280  heeft 
Harderwyk  eenen  ftèrken  koophandel  op  de  Elve  gedreven ; 
als  ook  op  andere  wydt-afgelegene  landen.  De  L.  f^rou- 
we-Kerk  pronkt  met  eenen  zeer  hoogen  tooren  ,  binnen 
met  fchoone  gewelfzels  voorzien, dienende  meteenen  den 
fchepen  tot  een  Baak;  is  zoo  breedt  en  dik,  dat  men  op 
den  top, die  vlak  en  effen  is,  een  wagen  zou  konnen  om- 

wenden. In  de  Stadt  hebben  drie  Monnikke-  en  drie 
Nonne-Kloofters  geftaan,  die  nu  tot  Schooien  en  ander 
gebruik  bekeert  zyn.  In  het  jaar  1372.  wierd  ze  van  den 
Biffchop  van  Utrecht,  en  den  Heer  van  Breedcrode  ingeno- 

men, die  het  beide  met  den  Grave  van  B/o/j-  hielden.  In 
het  jaar  ifoy.  heeft  Philips  de  I.  Koning  van  Spanjen  , 
Harderwyk  vermeeftert ;  maar  Hertog  Karei  va»  Gelder  wierd 
'er,  in  het  jaar  ifii.  weêr  Heer  van.  In  het  jaar  15-28. 
heeft  Grave  Fioris  van  Egmond  de  Stadt  met  verdrag  inge- 

kregen voor  Keizer  Karei  den  V.  In  't  jaar  15-72.  vvierdze 
door  Gruvelf'^illemvan  den  Berg,  wegens  den  Staat ,  verovert. 
In  het  jaar  1479.  raakte  Harderwyk  met  die  van  Am/ierdjta 
in  oorlog,  daar  de  laatften  luttel  voordeel  by  behaalden.  In 
de  Nederlandtfchc  Oorlogen  met  Spanjen  heeft  detc  Stadt  zoo 
veel  niet  geleden  dan  wel  andere  Steden :  maar  een  droe- 

vig onheil  trof  haar  in  het  jaar  1583.  Op  den  kLiaren  mid- 
dag ontftont'cr  een  felle  brandt,  die,  binnen  drie  uurea Ddd  lydts. 

O.H.fCf, 

fol.  407* 

Idtm 
Picard 
Alting 

Not. Gcrm, 

Infer. Part  II, 

fol.  8i. 

Goudhi 

in  de  O. 

HoU.Kt', 
Be  Raey 

Dióliottt 
Gengr. 

Ponfttrit Gelder/, 

gefchiecl, 
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fnl.  loö, Montar$, 

iyGuicf, 

fol.  143» 
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tydts,  de  Stadt  zoodanig  vernielde,  dat 'er  niet  boven  drie 
of  vier  huizen  bleven  lUan ,  niet  tcgcnllaandc  meert  alle  de 
gebouwen  van  gebakken  lleen  opgetrokken ,  en  met  pannen 
gedekt  waren:  de  menfchcn,  die,  om  het  vuur  te  myden, 
7ich  in  kelders  geborgen  hadden,  wierden,  of  door  den 
damp  verdikt,  of  door  de  inllortende  gebouwen  verplet- 

tert: andere,  inzondcrheit  de  kinderen,  wierden  naar  de 

Parochikerk  gcbragt,  maar  bleven  doodt  onder  de  neér- 
ftortendc  muurcn ,  of  wierden  door  de  hitte  en  vonken 
verdikt.  Die  in  de  Kerk  waren  verbrandden  met  het  ge- 

bouw. Het  fnel  voortloopen  van  't  vuur  gaf  den  Burge- 
ren geenen  tydt  om  iets  van  't  hunne  te  bergen,  ja  zooveel 

niet,  om  zich  verzeekert  te  redden.  Over  de  ifoomen- 
Idem  fchen  bleven'er  elendig  in  doodt.  Die  naderhant ,  uit  andere 
Pontan.  Steden,  de  puinhoopen  dezer  Stadt  bezichtigden,  verklaar- 
2  ̂ /«/,  Jat  jnen  geen  elendiger  uoch  erbarmelyker  verwoe- 
yoA  318.  jjjj^gg  had  konnen  aanfchouwen.    In  het  jaar  164S.  fs'er 

eene  Akademie  opgerecht.   De  Stadt,  als  gezegt  is,  legt 
"■5  7'  5,00  na  aan  de  zee, dat  haare  muuren,  by  eeneii  gemeenen 

en  gewoonen  vloedt,  daar  van  befpoelt  worden; over  een 
vaft  ftrandt,  dat  by  laag  water  een  groot  Üuk  weegs  droog 
leit.    Aan  de  landtzyde  is  de  Stadt  met  eenen  grooten 
ouden  muur  befloten , nevens  eenen  fchoonen  aarden  wal, 
en  met  ƒ  bolwerken,  en  2  blokhuizen  voorzien.  De  Stadt 
plagt  in  zoo  goeden  ftaat  te  zyn,dat  ze  zich  genoeg  tegens 
den  vyandt  verdedigen  konde,  als  bleek  in  het  jaar  1629. 
toen  Gtzvh  Hendrik  van  den  Berg ,  mei  zyn  leger  op  de  l^elu- 
ly^zynde,  deze  Stadt  niet  dorlt  aandoen,  na  dathy  ,op  zyne 
gedaune  opeiflchingen  ,  van  de  Burgerije  tot  antwoordt 
kreeg ;  dat  zy  gezworen  hadden  Harderwyk  tot  den  laat- 

Comme-  l\en  druppel  bloets  te  zullen  verdedigen.    Maar  t'  zedert 
lyn  Fr.  de  Vrede  (1648)  met  Spanjen,  hadmen  de  Veftingwerken 
Hendrik  jaaten  vervallen.   De  Raadt  van  Staie  had  jaarlyks  wel 
1  deel,   penningen  tot  onderhoudt  en  verbeeteringe  overgezonden, 
fel.  58.   Qoi^  noch  in  't  jaar  1670.  duizent  Ryksdaalders  op  een- 

maal;  maar  daar  wierd  geen  handt  aan  geflagen;  zoo  dat, 

toen  de  Franfihen  dien  plotzigen  inval  in  't  jaar  1Ó72.  in 
den  Staat  deeden,  de  Stadt  in  geen  ftaat  was  om  eenen  he- 
vigen  aanval  uit  te  (taan.  Het  Magazyn  was  flecht  geltelt, 
de  Stadt  van  bezettinge  ontbloot,  ook  van  een  goedt  deel 
Burgeren,  elders  heen  gevloden.   Niet  veel  meer  dan  300 
waren 'er  noch  overig,  echter,  hoe  klein  het  getal  was, 
noch  gemoedigt  om  hunne  Stadt  te  befchermen.    Den  21 
Junius  wierd  de  Stadt,  wegens  den  Biffchop  van  Munjier, 
opgeeifcht :  toen  de  Magiftraat  daar  over  op  het  Stadthuis 
vergaderde,  volgde  de  Burgery  haar  na,  en  hield  fterk  aan 
om  den  Vyandt  een  weigerig  antwoordt  toe  te  zenden, 
en  de  Stadt  als  eerlyke  Burgers  te  zullen  en  te  wil- 

len verdedigen :  maar  de  Magiftraat  ftelde  hen  zoo  veele 

zwarigheden  voor,  die,  indien  zy  'tegenftant  boden,  hun zouden  konnen  bejegenen,  dat  zy  overreedt  wierden  om 
toe  te  ftaan  een  verdrag  met  den  Biffchop  te  beraamen. 
Daar  op  wierden  twee  Heeren  naar  Elburg  gezonden,  om 
met  den  Overften  Hautyn  een  verdrag  te  fluiten  :  die  tot 

antwoordt  gaf ;  hy  zou  's  anderen  daags  zelf  in  de  Stadt 
komen:  hy  quam  ook;  't  beding  wierd  gemaakt,  en  ge- 

Valken.   tekent.    Voor  't  overgeeven  der  Stadt,  wou  deMagiltraat 
•verwart  jg  Artykelen  van  den  Biffchop  van  Mmfler  bekrachtigt 
Europa   hebben;  Hautyn  ftont  het  toe,  mits  dat 'er  30  Ruiters,  van 
/"«j-sop.  (jie  hy  by  2ich  hadde,  en  waar  mede  hy  voor  de 

Stadt  gekomen  was,  binnen  zouden  trekken  als  Sauvegar- 
des,  tot  dat  de  Ratificatie  zou  gekomen  zyn.  Daar  op  trok 
Hautyn  met  zyne  8  Officieren,  6  Trompetters,  en  12  Rui- 

ters uit  Harderwyk.,  verzelt  van  twee  Burgemeefters ,  Her- 
man van  Spoulde  ̂   en  Roelof  van  Kloofler.  Maar,  vermits  zyn 

voorneemen  was  de  Stadt  uit  te  pionderen  ('t  geen  vaneen 
derRuiteren  aan  eenen  muntgezel  in  't  oor  gebeeten  was) 
zocht  hy,  in  het  uitryden  van  de  poort,  met  de  Heeren 
krakkeel,  zeggende;  zy  hadden  hem  ;yne  commiflie  af- 

handig gemaakt,  zoo  dat  hy  ze  weer  begeerde,  of  dit  en 
dat  zou 'er  op  volgen.  Ondertuffchen  had  hy  drie  mannen 
by  de  Poort,  en  drie  by  de  Valbrug  gelaaten,  om  te  ver- 

hinderen dat  die  niet  gefloten,  noch  deze  opgehaalt  mogte 
■worden.  Middelerwyle  fliet  hy  met  zyn  paerdt  den  Bur- 
gemeefter  Spoulde  van  de  brug  in  de  graft ;  om  tydt  te  win- 

nen voor  zyne  buitenfl:aande  Ruiters ,  van  de  poort  te  kon- 
nen bereiken,  om  met  hem  wéér  in  de  Stadt  te  ryden.  De 

Burgers  op  den  wal  het  fchelmfluk  bemerkende,  haalden 
de  valbrug  op,  en  lofl:en  hunne  musketten  op  de  Bijfchop- 
fchen,  die  in  fnelheit,  in  plaatze  van  te  naderen,  toen  van 
de  Stadt  afweken.  De  Stedelingen  zouden  met  fchieten 
niet  opgehouden  hebben,  zoo  lang  zy  vyanden  vernomen 
hadden,  indien  de  Burgemeefter  hen  niet  voorgedraagen 

•^'^^'f  had,  dat,  indien  zy  niet  aflieten  van  fchieten,  de  Stadt  in 
Valken-  bloetbadt  zou  raaken.  Daar  op  quamen  twee  Trom- 
/^i-syo-  petters,  die  de  Burgers  toeriepen;  Mannen  fchiet  doch  niet., 
5v/m7  ̂ "^^^^      eerlyke  Cavaliers  woordt  houden.    Voorts  fprak 
-verv.  op  ̂ '^^^  klinket  met  de  Magiflraat  :  het  befluit  was , 
Aitzjn.  dat'er ,  tot  op  de  Ratificatie ,  twee  Oftagiers  in  de  Stadt  zouden 
X  did,  komen;  die  traden  binnen,  en,  volgens  het  verdrag,  dar- 
I  jluk,  tig  ruiters  als  üauvegarden.  Maar  zeven  dagen  daar  na 

fel.  10^.  quam  dc  HeiloQ v an L ftxeml/urg,  msl  ̂ omznnQn, Hardervjyk 
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voor  Zyncn  Koning  in  bezit  necmcn,  en  deed  de  Biffchop- 
fchen  vertrekken  :  vermits'er,  by  de  verdeclinge  der  landen 
of  veroveringen,  iViiXch&n  yrankryk ,  Engelandt ,  Keulen  y  cn 
MuKiJier,  bedongen  was;  dat  Koning  JL,ü//u  hebben  zou  al  idem 
dat  lag  tuffchen  de  rivieren  Maas,  /faal,  Rhyn,  en  Iffel,  Valke» 
met  de  Steden  Zutphen,  Doesburg.,  en  de Generaliteits  vef-  ' 
tingen  omtrent  Brabandt.    Na  dat  nu  de  Ingezetenen  om- 

trent 17  maanden  lang  van  de  Franfihen  c\t\\dL\g  geplaagt 
waren,  heeft  Vrankryk  ook  Harderwyk  ,  nevens  alle  zyne 
veroverde  plaatzen  in  de  Ferecnigde  Nederlanden  (behalven  c  /  •• , 
Maajiricht  en  de  Graaf)  verlaaten,in  het  begin  vanNovem-  Jcrv*  r. 
ber  1673.  eerftgeflecht,enop  i20ooguldensgebrandt- 
fchat  te  hebben.  In  Harderwyk  is  cene  Akademie  ( als  boven  is  i  ̂eel  ■ 

gemeldt)  in 'tjaar  i648opgerecht ;  haar  wapen  iseenePrt//«x,  i  y?«^| 
niet  gewapent,  maar  als  eene  Jongkvrouwe  gekleedt,  met  fol.  70J 
dit  hyCchTiÜ, Palladium Gelro  Zutphanicum.De  goude  cn  zil- 
vere  penningen  by  het  oprechten  der  Harderwykfche  Akade- 

mie, in  het  Vrede-jaar,  doen  flaan,  hadden  aan  de  eene  zyde 
deze  woorden ,  Ltbertas  l^iéloria  proemiitrn ;  [^ryheit  is  de  he-  Biznt 
looninge  der  overwinninge.    Op  d  andere,  Pace  domi  forif<jue  Mcdail 
Sancita,  Academia  Hardervici  fundata,  Illufir.  Ordines  Duca-  Hi(lor. 
tus  Ge  Ir  ia:,  Comitatus  Ztitphanix  in  rei  memoriam  hunc  nurn-  pag.igt 
mum  cudi fecerunt  MD  C  XLf^III.    De  vrede  zoo  binnen 
als  buiten  'slandts  gefloten,  en  d'/ikademi  te  Harderwyk  opgerecht  Uenth, 
zynde,  hebben  de  doorluchtige  Staten  van     Hertogdom  Gelder-  Holl. 
landt ,  en  'z  Graaffchap  Zutphen  ,  dezen  penning  ter  gedachte-  kirch. 
niffe  hier  van  doen  flaan,  1648.    De  eerfte  Profellbrcn  in  und  fch 
deeze  Akademie  zyn  geweeft,  in  de  Theologie,  Johannes  fiant, 
{Valkenier  ,S.  Th.  D.  In  de  Kechien ,  Johannes  Chrifienius,  cn  » 
Petrus  de  Greve;  In  de  Medicynen,  Jakobus Rochius  ,M.  D.  M- 
en  Profeffer  extraördinar.  in  de  Philofophie;  In  de  Philofo-  ̂ ^^'^ 
phie,  Gisbertus  van  Ifendoorn,  Med.Lic.  L.  A.  M.     Ph.  D. 
Georgius  Hornius ,  Cornelius  Tollius,  Hifi.  ̂   Lingucc  Gr<ec.  ' Profeffores. 
HARDERWICH,  HARDERWYK,  eene  Stadt  ̂ W«^ 

van  de  Veluwe,o'^  den  Zuidkant  van  het  Fliemeer:  van  de  Nat. 
zelve  word,  als  beroemt  door  overzeefchen  koophandel,  Germ. 
gewag  gemaakt  in  zekeren  brief  van  Gerard,  Grave  van  Infer. 
Holflein,  en  van  de  Burgemeefteren  van  Hamburg,  van  den  fan.  ir. 
jaare  1280.    Insgelyks  van  de  aanzienlyke  Univerfiteit,  in  81. 
eenen  brief  van  die  van  Deventer,  van  het  jaar  1291.  Ik 

zoude  derhalven  gelooven,  dat  deeze  plaats  van  grooter  P»"}''"- 

oudtheit  is,  dan  de  Jaarboeken  van  Gelderlandt  zeggen,  ̂ 'y'"'' voorgeevende  dat  het  flichten  van  deze  Stadt  niet  hooger  ffy, 
loopt  dan  het  jaar  1230.    De  reden  van  de  benaaminge  is 
ganfch  niet  duifter:  namentlyk,  van  de  oude  gelegentheit 
aan  eenen  inham,  die  een  ftuk  weegs  van  het  Meer  tuf- 

fchen de  groene  weiden  infchiet  ;  welke  in  de  landtstaale 
de  naam  van  llDljli  gekregen  heeft  ,  en  de  toenaam  van 
Harder,  van  de  Harders  landen,  die  nu  ter  tydt  zyn  een  ge- 

deelte van  het  Meer,  dat  tegens  de  veften  zelfs  aanfpoelt, 
op  een  vlak,  zandig,  en  ondiep  ftrandt,  dat  een  zeer  har- 

den grondt  heeft;  waar  van  men  ook  niet  zonder  reden 
den  oorfprong  der  benaminge  kan  afhaalen.  Hoewel  men 
ook  moet  erkennen  dat  WYK  by  de  Oude  Germanen  een 
gemeene  naam  van  Steden  is  geweeft. 
HARDlNKSVELDT;zie  HERDINKSVELDT. 
HAREN;  zie  HAAREN. 
H  A  R  G  A,  is  een  Riviertje  tuffchen  Flaardingen  en  Alting 

Schiedam,  het  welk  hedendaags  "^t  OUbc  ï|^lfïC  genoemt  fol.  8i. word.    Graaf  Diderik  den  V.  noemt  het  in  zynen  Giftbrief 
van  den  jaare  1083.  met  eenen  anderen  naam  TURLE- 
DE,  tn  Melis  Stoke  DURLEDE. 
HARIG,  een  der  zeven  Dorpen  van  de  Friefihe  Grie-  winfem. 

tenije  Gaafierlandt,  onder  de  Zevenwolden :  in  dit  Dorp  leg- 
fen  de  Staten  Minnema  en  Tietema.  Niet  verre  van  dit 
)orp  leit  een  ruim  veldt,  daar  de  Wilde-merkt  jaarlyks, 

op  den  16  Auguftus ,  of  Mariaas-Hemelvaartsdag,  met 
grooten  toeloop  van  mcnfchen,  en  aanbrenging  van  waa- 
ren  ,  word  gehouden.  Deze  Merktplaats ,  zonder  eenig 
huis ,  heeft  in  't  zuiden  Lyklemaas-bofch ,  en  het  Dorp  Nye- 
mardum;  in  't  Zuidooften  Ruigehuizen  enSondel;  in'tWef- 
ten  Oldemardum  en  Mirns;  zie  hier  breeder  van  op  WIL- 
DE-MERKT. 

H  A  R I N  K-K  A  R  S  P  E  L ,  een  Hollandtfch  Dorp  onder  Houvt. 
't  Bailjuuwfchap  van  Egmond. 

H  A  R I N  K  S  M  A ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Frie-  JVtnfem. 
fiche  Grietenije  If^imbritzeradeel,  onder  't  qum tier  IFeflergoo  y in  het  dorp  Loinga. 

HARINGHUIZEN,  een  Dorp  in Noordt-Hollandt ,  Goudh, 
onderhoorig  aan  Alkmaar:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaan- 
de  onder  het  Claffis  van  Alkmaar. 
HARINGVLIET,  anders  STAD  OP  HARING- 

VLIET, een  Dorp  in  Hollandt;  heeft  Kerk  en  Predikant, 
ftaande  onder  't  Claffis  van  Voorn  cn  Ptitten. 
HARIUS;  zie  op  HAAR.  (JOHANNES) 
HAR  KEMA  OPEINDE,  een  der  acht  Dorpen  Winftm, 

van  de  Friefihe  Grietenije  Achtkarfipelen  ,  in  het  quartier 

Ooflerguo. 
'H  x\  R  K  E  S  T  E  D  E ,  een  der  Dorpen  van  de  Groninger  Houve. 

Ommelanden ,  onder  Fivelingo  quartier. 
HARLINGEN:  nu  de  vermaarde  Zeeftadt  in  Fries- 

landt^ 
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Win^tri  fte  Stadt  van  geheel  Frieslandt.  Haar  beginlel  beftont,  naar 

btfchr.  '  men  zegt,  uit  eenige  huizen,  gelegen  tuflchen  de  gebou- 
van-Fr.  wen  van  twee  Edelen,  d'een  Harliga  genaamt,  d  ander 
achter    Harm.   Allengs  v/ierd  van  die  huizen  eene  Buurt,  van  de 

ajB  Kr.  buurt  een  Dorp,  dat  den  naam  kreeg  van  de  gedachte  daar 

by  leggende  Heeren-huizen ;  met  dit  onderfcheidt,  dat  het 

iiaafte  aan  't  eene  huis  HarUga^  aan  't  andere  Harns  gehee- 
ten  wierd:  dat  duurde  zoo  lang  tot  dat  de  Monnikken  van 

Lud'tMgkcrk ^  met  die  van  CraliKga,  Harliga  lieten  afbree- 
ken,  en  op  dien  grondt  niewe  huizen  bouwden,  in  het  jaar 

Srum.  1^54.  waar  door  de  naam  Harliga  meelt  in  wezen  ,  en 

inScriv.  eindelyk  alleen  overbleef;  daar  met'er  tydt //«r/;»^^»  uit 
Kronyk  voortquam:  ook  wierd  de  plaats,  op  het  genoemde  jaar , 
fag.  98.  met  ftadts  Privilegiën  begiftigt.    Door  de  kracht  der  zee 
Win/em.  is  de  Stadt  aan  de  Welhyde  afgeflagen;  maar  Ooftwaarts 
be/chr.    dieper  in  het  landt  weer  aangebouwt:  zoo  dat  de  plaatzen 
van  Fr.  éi^v  Har  liga  en  Harns  geltaan  hebben,  al  voor  lang  zee 

geworden,  en  nu  niet  meer  kenbaar  zyn.    Dus  is  de  oude 
friefche  Prophecye  vervult   geworden;  luidende  aldus: 

ï^ari-^ö  fïi  ifjacdiga  fctjille  ücrgaen/  en  'Jlllmmiun  fröil  öliu^^ 
Uje  ftaen.    In  de  XVI  Eeuwe  is  Harlwgen  óiitm-nnl  ver- 

groot, eerft  ïSA3-  ̂ ^^^  't  jaar  15-79.  en  15-80.  wan- 
neer het  Dorp  Almenum.,  voorheen  tenOolten  van  de  Stadt 

gelegen,  binner.  de  Veften  getrokken  wierd.    Maar  ver- 
mits de  koo]!)handel  aldaar  zeer  toenam,  zoo  door  handt- 

werken  als  Icliipvaart,  dat'er  oolc  meer  plaatze  diende  tc 
zyn  om  de  fchepen  te  havenen,  traden  zy  in  't  jaar  15-97. 
tot  de  derde  uitlcgginge:  het  Kafteel  ten  Wellen  der  Stadt 
aan  den  zeekant,  in  den  tydt.  der  Saxifihe  Regeeringe  ge- 
bouwt,  en  onder  d^SpaaKfchen  tot  eene  aanzienlyke  Sterk- 

te gemaakt,  is  in  't  jaar  15-80.  door  de  Staten  van  Frieslandt 
ingenomen;  kort  daar  na  zyn  de  wallen  van 't  Kafteel, 
naar  de  Stadt  toe,  gedecht;  en  voorts  het  Kafteel  zelf  aan 

Idem     de  Stadt  gehecht.    HarUngen  is  ook  zeer  verbeetert  gewor- 
winfem.  den,     ledett  Cafpar  Robles.,  Gouverneur  van  Frieslandt  tn 
ibid.      Groningen.,  de  Stadt  liet  ophaalen,  en  den  Zeedyk,  achter 

het  Kafteel,  verbreeden,  die  het  nu  voor  allen  ftorm  en 
geweldt  der  golven  bevrydt.    Hoewel  de  regeeringe  van 
Robles  hardt  was ,  hebben  de  Harlingers  hem  nochtans  voor 

Winfm.  dat  werk  te  bedanken.  HarUngen  is  zoodanig  gelegen,  dat 
hejchr-    het  onwinbaar  gemaakt  zou  konnen  worden.    Onder  de 
'vanir.  handtwerken  dezer  Stadt  plagten  meeft  in  zwang  te  gaan, 
achter    het  bereiden  van  garen, 't  weeven  van  fyn  lynwaadt,  bom- 
deKron.  bazynen  ,  trypen,  enz.  als  ook  zeildoek,  dat  daar  in  zul- 

ken  menigte  geweeven  -wierd ,  en  naar  andere  landen  ge- 
voert,  dat  het  daar  den  naam  vmHarlinger Rollen,  of  Har- 
linger  Canifas  van  kreeg.   De  vilfcherye  word 'er  ook  vly- 
tig  aan  de  handt  gefiouden;  ook  zyn 'er  zoutpannen.  No- 

pende het  branden  der  Kalk-ovens,'t  bakken  van  fteen-  en 
pannen,  houd  men  het  daar  voor,  dat  HarUngen  fchier  al- 

leen meer  turf  verbrandt,  dan  alle  d' andere  Steden  van 
Frieslandt  t'zamen;  dat  echter  eene  vergrooting  fchynt.  In 

*Een    het  jaar  141 1. heeft  men  noch  met  eenen* Rafter  van  Har- 
rafter/i  lingen  tot  op  der  Schelling,  en  van  Holwert  tot  O^Amelandt 
««ril-    konnen  gaan.    In  het  jaar  1472.-  wierd  HarUngen  door  den 
wedeel,  brandt  vernielt ; maar  was,  wegens  de  bequaame  gelegent- 
*/ plank,  heit,  weer  haaft  in  den  vorigen  ftant.  Tóen  de  Groningers, 

Frieslandt  onder  hun  gebiedt  gebragt  hadden,  m.aakten  zy  te 

HarUngen  een  Kafteel,  of  blokhuis,  in  het  jaar '1496.  en 
ftelden'er  eenen  geboren  Groninger  ïn,  wel  voorzien  van 
allerlei  leefcogt  en  wapenen.    Die  van  Franeker,  daarover 
misnoegt,  beklommen  den  4  Auguftus  in  den  morgenftont 
de  Stadt  HarUngen,  namen  ze  ook  in;  maar  de  Burgers 

vloden  op  't  Kafteel,  en  deeden  daar  uit  zoo  veel  tegen- 
Morit.    weer,  dat  de  Franekers,  na  de  plonderingc  der  Stadt,  haar 
inCnkc.  weer  verlieten.    Vier  jaaren  daar  na  wierd'er  een  ander 
ƒ»/.  168.  Kafteel  gebouwt,  door  den  zoon  van  Hertog  Albrecht  van 
Mettren  Saxen,  daar  boven  van  gefproken  is.  Nadat  Frieslandt  in  de 
/«.löi.  u^j-  getreeden  was,  lag  eenige  jaaren  lang  in  HarUngen krygsbezetting,  die  door  deStatcnvan  Hollandthetault  wierd . 

Deze  beoogden  hun  eigen  voordeel  daar  in ,  en  verzeeker- 
den  zich  daar  door  te  meer  van  de  Zuiderzee.    Die  van  de 
Stadt  hadden  deze  bezetting  goetwillig  ingenomen ,  vermits 
uit  Hollandt  de  zekerfte  betalinge  quam  :  maar  eindelyk 

B.tid      wierden  de /r/>^;(r»  yverzuchtig,  namenden  tydt  waar  dat 
Htderl.       Hollanders  met  Leicefter  in  gefchil  waren,  en  wilden  nu 
Oorlog,  deze  hunne  Stadt  in  eige bewaringe  hebben ;  handelden  daar- 
foLi^g,  om  met  de  daar  in  leggende  Hopluiden,  in  't  jaar  15-87.  die 

zich  in  andere  Friefche  Steden  lieten  verleggen;  daar  tegen 
deeden  de  Friezen  hunne  eige  Friefche  Krygsbenden  in  Har- 

Ungen trekken. 
Behalven  het  bovenftaande  ,  diene  noch  van  HarUngen 

Schotan.  geweeten,  het  geene  de  Heer  Schotanus  van  deze  Stadt ,  in 
Befchr.   zyn  Befchryving  van  Frieslandt,  aangetekent  heeft ;  namelyk  , 

•  van  Fr   dat  het  Saxifch  Kafteel ,  dat  tot  d'  afzweeringe  des  Spaan- 
foi,  1^0,  fchen  Konings,  en  den  afval  van  Rennenberg,  in  de  Stadts- 

yeften  had  geftaan,  fluks  daar  op  van  de  Staten  des  Landts 
is  ingenomen,  en  afgeworpen,  blyvende  't  gebouw  ftaan, 
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■  dat  naderhant  in  een  Kerk ,  hedendaags  de  Wejlerhrk  ge- naamt, verandert  is.  Onzeker  is  't  wanneer  de  Stadt  eerif 
in  veften  zy  begrepen;  echter  is  zulks  niet  oudt.  De  ver- 

grooting van  't  jaar  1.5-79.  zegtmen  voornamelyk  aangelegt te  zyn  wegens  de  Ballingen  uit  Vlaanderen,  meeftendeels 
Doopsgezinden ,  die  zich  hier  nederfloegen.  IVillem,  Prins 
van  Uranje,  dacht  hier  eene  trettelyke  Koopftadt  der  waa- 
ren  over  zee  te  openen  voor  dit  Landtfchap,  en  door  de- 

ze bequaame  plaats  Hollandt  en  Frieslandt  nader  te  veree- 
nigen, ook  door  haare  Haven  volk  tegen  den  Spanjaart  te 

zenden;  waarom  in  't  jaar  15-80.  eenen  grooten  aarden  wal, 
met  eene  wyde  en  diepe  graft  ,  om  de  Stadt  wierd  ge- 

trokken, de  Stadt  weder  vergroot,  en  de  Kerk  en  buurte 
van  't  doï'p^Almenurn  binnen  de  Veftingen  bevat;  doch  dat 
is  van  kleen  gevolg  geweeft.De  werken  tegen  de  Zee  zyn 
geweldige  dykaadjen ,  muur- paal-en  kiftwerken;  en  hoe- 

wel die  tegens  de  kracht  der  baaren  als  onoverwinnelyk 
fchynen,is  de  Stadt  noch  menigwerf,door  dezer  krenkin- 
ge  en  verbryzelinge,  in  groot  gevaar  geweeft,  en  voorna- 

melyk jongftleden  ,  door  den  vreefelyken  aanperfl'enderl vloedt  op  Kersnacht,  1717.  wanneer  de  Stadt,  nevens 

't  ganfche  quartier  van  U^ejlergoo  ,  en  andere  deelen  van Frieslandt,  fcheenen  bcgraaven  te  zullen  worden  onder  de 
golven  jdaar  de  Hemel  noch  genadig  in  voorzien  heeft.  In 
deeze  Stadt  is  hedendaags  ook  geplaatft  het  Collegie  ter 
Admiraliteit,  tot  bezorging  der  Zeezaaken.  Dit  beltaat  in 
tien  perfoonen;  waar  van 'er  vier  uit  dit  Landtfchap  zyn, uit  elk  Lidt  een:  twee  uit  de  Provintie  van  Stadt  en  Lan- 

den; en  verder  uit  elk  der  andere  Provintiën  een ;  behalven 
Zeelandt,  dat  zyn  eigen  Admiraliteitskamer  alleen  heeft. 
Hedendaags  beftaat  de  regeeringe  in  40  perfoonen.  Twee 
Burgemeefters  en  twee  Raadtsluiden  gaan  jaarlyks  af,  en 
komen  van  elks  2  niewe  in  hunne  plaatzen;  welverftaan- 
de  dat  de  Burgemeefters,  uit  een  overgezonden  dubbel  ge- 

tal, van  den  Stadthouder  worden  gekoren. 
HARMELEN,  HEERMALEN;  zie  HERMELEN. 
HARNAS,  (HOOG-HARNAS,  en  WO  UT-  Houve 

HARNAS)  Dorpen  of  Buurten  in  Delfslandt.    MID-  i  deel, 
D  E  L-H  A  R  N  A  S ,  een  Dorp  in  het  landt  van  den  Briel,  fol-  99^ 
of  onder  de  Heerlykheit  van  Putten;  is  voortydts  ,  door  '09' 
HeST  yakob  van  Gaasbeek,  Abkoude ,  Putten,  en  Stryen ,  aan 
den  Abt  van  S.  Michiels  te  Antwerpen ,  cum fuis,  verkocht, 
die  het  op  den  i  Maert  1460.  heeft  doen  bedyken.    Dit  uouve 
Middel-Harnas  ,  of  Middel  Hernis,  plag  den  naam  van  S.  Hid. 
Michiels  in  Putten  te  woeren ,  als  in  die  Heerlykheit  ge] e-  fol  117. 
gen.    Sommelsdyk  en  Duyvenrvaert  zyn  te  gelyk  met  Mid- 
delhernis  bedykt.    Middelhernis  heeft  Kerk  en  Predikant, 
ftaande  onder  het  Claffis  van  Voorn  en  Putten. 
HAR  ON,  zoon  van  i/^^o.  Hertog  van  Frieslandt,  die 

in  H^ejlphalen  het  Kafteel  Tiwhurz^urn  bouwde,  Dees  Ubbo 
zondt  zyncn  zoon  Haron  naar  Denemarken  ,  om  zich  daar 

in  den  krygshandel  te  oefenen.  Na  's  Vaders  doodt  wierd 
Haron  z'elf  Hertog  der  Friezen.  Hy  hadde  ter  Gemalinne,  ̂ i«fe>n, 
eene  dochter  des  Konings  van  Denemarken  ,  doch  beider  i^ronyk 
naamen  zyn  onbekent:  heeft  geoorlogt  met  Dieder  ik,  zoon  """" 

Ratbod,  zoonszoon        Afconius,  eerften  Hertog  van  ̂ 35-35» 
Frieslandt;  die  Medenblik  Richtte ,  en  zich  Koning  van ^f/Z- 
Frieslandt  deed  noemen.   Deze  Diderik  zou  eenen  zoon  ge- 

had hebben  ,  Heer  Willem  geheten ,  by  verkortinge  Heer 
Lem,  {iic\\teï  vs.n  Haarlem;  zie  op  DIÉDERIK.  Hertog 
Haron  quam  eindelyk  met  Diderik  tot  akkoordt ;  hy  ftorf 
in  't  jaar  335-.  by  't  roode  Klif,  oudt  97  jaaren  ,  waar  van 
hy'er  36  geregeert  hadde; en  liet  twee  zoonen  na:  d'Oud-  ̂ ^^^ fte,  van  eenen  (tillen  eenzaamen  aart,  wilde  den  laft  der  ;^/^, 
regeeringe  niet  op  zich  neemen :  daar  op  wierd  de  jongfte ,  ƒ 
Odtlbald,  in  de  regeeringe  aangenomen ;  zie  op  ODIL- 
BALD. 
HARSELOO,  een  Huis  op  de  Feluvje,  leenroerig  Pfl»/^». 

aan  de  Heerlykheit  van  den  Doorewaert ,  tuffchen  Arnhem,  'Gilderf. 
IVageningen,  en  Veluvjenzoom .    Ruiger  van  Randtwyk,  heeft  gefchUd. 
het  allereerft  ten  Za//'^f»/f^Ê'»  rechten, in  het  jaar  13S9.  ont-  i  deel, 
fangen ;  daar  na  beleende  het  Saris  van  Stampvorde ;  van  Z*^.  41. 
daar  is  het  aan  de  Boekoppen  gekomen ;  en  eindelyk  aan  die 
van  Eek. 
HARSSENS,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden ,  Houvt 

in  het  quartier  Hunjlngo ,  daar  in  legt  het  Huis  Üudt-Entes.    i  deel, 
HARTWERT,  een  der  27  Dorpen  in  de  Friefche  fol.  ili. 

Grietenije  Wonferadeel ,  onder  Wefiergoo.  V  m. 
HAR  WEN,  een  Gelderfch  Dorp  in  de  Over-Betuwe.  Houve 

Toen  in  't  jaar  I5'47.  ganfch  Gelderlands  en  Zutphen  moft  Handv. 
opbrengen  eene  fchatting  van  75-000  guldens  ;  wierd  het  Kronjk 
quartier  van  Niewmeegen  (een  der  4  quartieren  van  dat  i  deel, 
Vorftendom)  in  die  ibmme  gefchat  op  24342  guldens , /oA  79. 
waar  toe  de  Over-Betuwe  laften  moft  3896  guldens;  welke 
verdeelt  over  de  25-  of  26  Dorpen  van  de  Over-Betuwe ^ 
quam  het  dorp  Harwen  op  442  guldens,  17  ftuivers  10  j  pen- 

ning te  ftaan:  het  hoogfte  van  alle  d' andere  Dorpen  de- 
zes quartiers,  behalven  Elfï. 

HASCHA,is  een  plaats  in  een  Grietenije  van  den  zelfden  Ahlng 
naam  (  nu  Haskerlandt )  in  de  Zevcn-H'olden ;  waar  van  gewag  Hci. 
gemaakt  word  by  een  oudt  Schryver,  die  van  de  Makkers  Germ. 
van  Bollandns  mede  gebragt  is  in  de  Handelingen  derHeili-  infer. Ddd  i  gen, 
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PArs  11.  g^"»  {^^'t  San^orum)  in  het  leven  van  Dodo  den  Kluiïe- 

tol.  8i. '  nuar,  tlichtcr  van  de  liajJlhcr-KlHis ^  ter  plaatzc  daar  im  ter 
t>\it  A<:  ILiijcher-clyk  legt  ",cn  weker  het  ILiHthcr-Kluofier  ge- wcell  is.  riet  zelve  legt  een  uur  gaaus  van  üldeborny  ooll- waarts. 

H  A  S  E  P  O  L  D  E  R ,  onderhoorig  aan  Alkmaar \n  Noordt- 
I  (VrW,  HüllaNdt\  is  t'zamen  met  omtrent  9000  laftdragende 
f'ol.  118.  mcrgens  groot. 
Goudh.      HASERSWOUDE,  anders  gcmecnlyk  HASER- 
Lteuzv.  SOUW;  volgens  oude  brieven  A  D  U  WA  E  K  T  S- 
Bue.ill.  WOUD;  ten  Dorp  in /io//<ï//.'//,  onder  Rhynlayidt :  het  is 

tol.  118.  eene  vrye'  Halshecr'ykheit  ,  behoorende  aan  de  Heeren 
van //'(^Afic-,  cn  IVarmont  \  ty  flrekt  zich  in  het  ronde  uit 
tullchen  Alphcft^  Bcutbuizcn^  en  Socterwonde ^  tot  aan,  en 

langs  den  Rhyndyk.   Heeft  Kerk  en  Predikant,  itaande  on- 
der 't  (illaflls  van  Leiden^  en  Nedcr-Rhyilandt. 
HASKERDYKEN,  een  der  zeven  Dorpen  van  de 

Friefihe  Grietenye  Haskerlandt ^  in  't  quartier  der  Zcvenwol- de». 

HASKERHORNE,  een  der  7.cven  Dorpen  van  de 

Friejcbe  Grietenije  llaskerlandt ,  in  't  quartier  van  de  Zeven- vjolden. 

HASKERLANDT,  eene  Fr'tefche  Grietenije  in  de Zevenwolde» ;  heeft  de  vierde  Stem  in  de  knmcr  der  State» 
van  de  Zevenwolden;  en  onder  zich  zeven  Dorpen:  name- 
lyk,  H'ejlerr/ieer  y  S^ikzivage,  Haskcrdykert  ̂   Nyebaske^  Olde- 
haske ,  Haskerhorne ,  Jouwcr ,  of  't  vlek  Joure ,  eene  U  itbuurte 
van  Weflermeer  \  en  een  gedeelte  van  \  Heerenveen.  DgJou- 
wer  heeft  zoo  toegenomen ,  dat  ze  byna  de  figuur  van  eene 
Stadt  maakt.  Ten  Ooiten  van  de^Grietenije /iöj^er/;j«^/?  legt 
Schoterlandt ten^ooïdQwUtingeradeel ,  ten  Zuiden LewT/ïer- 
landty  tenWcllen  Doniawerjial.  De  Grietenije  is  vruchtbaar 
naar  de  grenzen  van  Utingeradeel ,  aan  de  Jouvjer,  en  naar 
Doniawerflal :  heeft  ook  zommige  Veenlanden.  Het  Kloo- 
fter  van  Haike  heeft  voortydts  in  deeze  Grietenije  gedaan, 
dat  de  BilFchop  van  Leeuwarden  ^Cunerus  Petri  {w&nt  Leeu- 

warden was,  in  het  jaar  ijóy.  mede  een  niew  Bisdom  ge- 
worden) onder  meer  andere,  aan  zich  getrokken  hadde; 

maar  ten  tyde  van  den  Grave  van  Rennenberg, GoxxvetntMt 
van  Frieslandt.  is  't  aan  de  Staten  gekomen. 
HASSELAAR,  (GERARD)  Hooft-Officier,  en 

Oudt  Burgermeelter  der  Stadt  Amfterdam.  Hy  heeft,  toen 
de  Franfchen  alreeds  eenige  Provintiën  van  den  Staat  vero- 

vert hadden ,  de  Magiftraat  en  Gemeente  der  Stadt  Amfter- 
dam in  de  uiterfte  verflagentheit  (taande,  en  in  twyfel , 

van  zich  aan  den  Koning  van  Vrankryk  over  te  geeven,  met 
eenige  andere  Heeren  van  den  Raadt,  namelyk,  Cornelis 
Bakker ,  'Johan  Corver ,  Cornelis  Gravelant  ,  Johan  Hudde , Vincent  van  Bronkhorft ,  Nicolans  IVitfen,  en  inzonderheit 
ook  den  Burgermeeiter  Valkenier,  den  overigen  Leden  der 
Vroedtfchap  zoodanigen  moedt  ingefproken  en  ingeboe- 
zemt,  dat  zy  protefteerden  tegen  de  bezendinge,die  de  an- 

dere Hollandtfche  Steden  aan  den  Koning  alreeds  befloten 

hadden.  Ongelukkig  is  echter  Heer  Hajfelaar  om  't  leven 
-verwart  gekomen.  Terwyl  de  Magiftraat  ordre  Itelde  op  de  be- 
Euroia   fcherming  harer  Stadt ,  quamen  's  avondts ,  in  't  jaar  1672. 
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wonden  ,  nevens  d' andere  van  zyne  beenbrcuke  ,  we5r 
geneezen. 
HASSELAAR,  ( KENAU W)  dochter  ymSimon,  Meterm 

niet  vanGerbrandHaJ/èlaar ,  (als  AI.  van  Balen  haar  noemt)  fol.  87. 
weduwe  van  Nanning  Borjl ,  oudt  omtrent  46  jaaren,  van  Hooft  ̂  
een  eerbaar  en  deugtzaam  leven,  Iteldc  zich, in  de  belege-  fol.igy.' 
ringc  van  Haarlem,  tot  Hooft  van  300  andere  Vrouwen:  a^-  m»; 
zy  tradt  voor  als  eene  andere  Amazone,  gewapent  met  ̂"^f'* 

bus,  Ipies  ,  en  degen;  rechtte  heldcndaaden  boven  den  ̂''f^'"''  | vrouwelyken  aardt  uit,  en  deede  groote  afbreuk  aan  den 
Vyandt,  en  Don  Frederico.   De  Spaanjchen ,  ziende  den  dap- 

Dordr. 
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permoedigen  aart  der  Haarlemfche  Vrouwen,  en,  by  uit- 

muntentheit  ,  de  groote  iierheit  van  haare  Aanleidlter,  ̂ '^^^ 
meenden  van  fpyt  te  barlten;  roepende,  Hucl  zyn  de  Vrou-  g'^"^'^ ■uien  hier  mannen  gewordend  Zy  veranderden  haar  gewaadt  ̂ g„j^i'„ niet,  maar  trokken  alle  op  in  vrouwe  klederen. 
HASSELT,  een  ilerk  Steedtjen  in  Nederlandt,  in  het  u^^aey 

Wefterdeel  van  OveryJJel ,  aan  het  Zwarte  water,  tullchen  pag,^.^(i. 

Zwol  en  Zwarte-Sluis."  Een  ander  Hajjelt  legt  in  het  Noor- derdeel  van  Luikerlandt ,  aan  het  riviertjen  den  Demur,  op 
de  grenzen  van  Brabandt.    HaJJeh  legt  omtrent  twee  my- 
len  V m Vollenhoven  •,  \  plagt  voortydts  eene  goede,  en  ryke 
Stadt  te  zyn,  door  haaren  koophandel  op  de  rivier  Vidre, 
die  by  Geelmuiden  ^  na  dat 'er  de  Regge,  en  de  Vecht  by  ge- 

komen zyn,  in  zee  valt.    In  het  jaar  15-2.1.  wicrd  haj/clt 
door  Hertog  Karei  van  Gelder  alleen  belegert:  naderhant, 

in  't  jaar  ifzy.  kreeg  hy  het  door  lift  in,  met  behulp  van 
een  fchip  met  planken,  byna  op  de  zelve  wyze  als  Brceda  fag-i'^f. 
door  het  Turffchip  in  handen  van  den  Staat  quam.    In  't 
jaar  15-28.  wierd  het  door  Schenk  voor  Keizer  Karei  den  V. 
herwonnen,  na  dat  hy  van  hem, als  Hertog  van  Brabandt, 
Gelderlandt ,  en  Grave  van  Hollandt,  enz.  ten  Gouverneur 

I  van  OveryJJel  uitgeroepen  was.  Den  26  Oétober  N.  Styl,  Pontan. 
15-82.  ondernaamen  Kapitein  Kron  van  Steenwyk  ,  Wouter  Gelderf. 

j  van  Doorn,  en  Nicolaas  van  Haren,  yder  met  5-0  foldaaten,  gefchied. 
uit  Zwarte-Sluis  eene  ftoute  daadt,die  zy  echter  kloekmoe-  i  deel, 
dig  uitvoerden :  des  morgens,  met  het  openen  van  de  poort,  3^0' 
vielenze  op  Hajfelt  in,  maakten 'er  zich  meelter  van,  en 

389. 

leden,  by  deze  verraflinge,  geene  andere  fchade,  dan  dat  40°' 
alleen  5-  of  6  hunner  waaghalzen  gewondt  wierden;  dus  ̂ °^* 

Petil Nedert, 

RepuLl. 

Valken. 

Nederl. 

fag.öAfi.  jgj^  2,8  Junius  N.  Styl,  eenige  fchepen  met  de  gerantzoe 
neerdeZuidt-  en 'Nooïdt- Hollandtfche  boeren  ,  voor  het  blau- 

we hooft,  op  't  Tazn  :  eenige  Bnrgers  kregen  achterdocht, 
en  vermoeden  van  verraadt,  en  dat  deze  fchepen  wel  vol 
Franfchen  mogten  zyn ,  die  by  nacht  iet  op  de  Stadt  zouden 
konnen,  of  willen  beftaan.  Een  van  hen  ging  naar  den 
Heer  Hajfelaar,  als  Hooftfchout,  hem  verzoekende , dewyl 
hy  al  te  bedde  was ,  dat  hy  zich  fluks  wilde  aankleeden ,  en  met 
de  burgers  onderzoeken ,  wat  tegen  Amfterdam  gebrouwen 
mogte  zyn.  Dees  Heer  begeeft  zich  in  aller  haaft  naar  het 
blauwe  hooft,  en  ontdekt  de  rechte  waarheit ;  doet  daar  op 
de  ronde  voort  over  de  wallen  en  aan  de  poorten;  op  de 
laatfte  poft  gekomen,  meende  hy  naar  huis  en  af  te  gaan 
eeii  burger  op  fchildtwacht ,  det  krygsordre  onkundig, 

raakte //iz/^è/^  aan  der  lï^ïz^cw  kant :  alwaar,na  het  wechrui- 
men  der  Beelden,  de  Geformeerde  Religie  aanftondts  met 

prediken,  enz.  ingevoert  wierd.    In  het  jaar  1672.  heeft  ̂ -^^  g  ' ^ dit  Steedtjen  al  mede  het  droevig  noodtlot,  den  Staat  door  dèLan", 
den  inval  der  Franfchen,  enz.  overgekomen,  moeten  fmaa-  i-^t^ 
ken  ;  en  zich  aan  den  Biifchop  van  Munfter  onderwerpen  : 

hoe  zulks  is  toegegaan,  blykt  uit  d' Aantekeningen  en  Ex- pag.  55. 
traéten  ter  Secretarye  der  Stadt  gehouden  ,  waar  van  de 
korte  inhoudt  is:  Na  dat  men  op  den  13  Junius  O.  Styl,  ExtraSl  ' 
in  't  jaar  1672.  tydinge  gekregen  had  dat  Deventer  met  uit  de 
Keulen  en  Munfter  verdraagen  was,  en  dat  Kolonel  Aylva  notulen 
den  vorigen  avondt,  met  zyne  rufting,  van  Zwol  binnen  ter  Secr. 

Haffelt  gekomen  was,  heeft  de  Magiftraat  allen  mogely- '^"'^ 
ken  vlyt  aangewendt,  om  zyne  Edt.  te  beweegen,  dat 'er  ̂"Z*^'' toch  Guarnizocn  in  hare  Stadt  mogte  komen:  daar  geen 
ftellig  antwoordt  op  volgde:  alleen  zei  Kolonel  Aylva , 
dat 'er  den  volgenden  dag  volks  genoeg  in  Haffelt  zou 
zyn;  maar  wift  niet  of  het  daar  blyven  zoude.  Des  nachts, 
omtrent  ten  een  uur,  quamen  daar  zeer  verwardelyk  eeni- 

ge Compagniën  paerden ,  nevens  de  Regimenten  te  voet 
van  Bamphield,  en  Ripperda  binnen,   's  Morgens  vervoeg- 

de zich  de  Magiftraat  by  hen,  biddende  daar  te  willen 
blyven,  om  den  vyandt  het  hooft  te  bieden:  maar  kon- 

den niets  verwerven  :  vermits  dan  de  Kolonels  Aylva, 
Bamphield,  en  Ripperda  dien  dag,  met  al  hun  byhebbende  Sylvil 

manfchap,'s  morgens  ten  10  uuren  uit  Hajj'elt  vertrokken,  vervolg 
wicrd  het  daar  binnenleggend  gewoon  Guarnizoen  zoo  "l'  -^"*« 

-  kleinmoedig,  dat  elk  hooft  voor  hooft  de  vorigen  volgde,  '  ̂"f» 
ï  i  zonder  dat'er  een  eenigkrygsbezoldeling  binnen  bleef;  waar  'ó 
;  ■  door  de  Magiftraat, van  alle  tegenweer  ontbloot, gedwon--' 

gen  was  met  den  vyandt  te  verdraagen.    Doch  gelyk  Haf- 
ifclite  'twoordt  van  den  Heere ;  die  hem  vraagde,  feit  het  gevoel  der  vyandtlyke  geweldenaryen  met  zoo  vee- 

'Idem 

ihid. 

of  hy  zelf  het  woordt  wel  hadde  hy  antwoordt  neen:  wel 
keereLXlt\  Heer  Hajfelaar)  benje  gek,  en  verftaat  gy  uwe  ordre 
nietheter>  De  burger  hield  aan  om  het  woordt,  of  dreigde 
los  te  fchieten,  houdende  geduurigden  fnaphaan,  metover- 
gehaalden  haan,  naar  hem  toe.  Hajfelaar  quam  zoo  na  on- 

der het  roer,  dat  hy'tmet  zynen  rotting  meende  af  te  wee- 
ren;  maar  de  fnaphaan  ging  los,  en  Heer  Hajfelaar  wierd 
met  twee  kogels  in  zyne  dye  gefchoten,  de  dyepyp  ge- 
kneuft,  en  viel  ter  aarde.  Een  zyner  dienaaren  ,  die  een 
ftormpiek  in  de  handt  hadde,  quetfte  den  Burger  gevaarlyk 
in  de  borft,  en  elders,  zoo  dat  hy  ook  nederplofte;  een 
ander  burger  dat  ziende,  fprong  van  eene  hoogte  naar  be- 

needen, en  brak  zyn  been.  Dus  veroorzaakte  eene  onkun- 
de een  deerlyk  fchouwfpel.  Hajfelaar  ,  nadat  hy  zeer 

groote  pyn  en  fniert  uitgeftaan  hadde,  beftorf  het,  wor- 
dende, wegens  zyne  deugdt  ,  en  Vaderlandtfche  trouwe, 

van  al  de  wereldt  beklaagt;  ook  vergaf  hy  den  burger  het 
misdryf,  ofden ongelukkigen  fchoot,alszichzelven  niet  vry- 
keurende  van  onvoorzichtigheit  ;de  burger  leedt  dies  wegen 

ook  geene  vervolging  van  't  Recht,  maar  v?ierd  van  zyne 

Ie  andere  Steden  gemeen  heeft  gehadt,  alzoo  ook  de  ge- 
lukkige verloftlnge  van  dezelve. 

H  AT  E  R  T ,  (TER)  een  Slot  of  adelyk  Huis  te  Die-  Houve. 
iers,  in  het  ryk  van  Niewrfieegcn. 

H  AT  T  E  M,  H  AT  T  U  M,  een  Steedtjen  in  het  T)eV.atf 
Noordtoofterdeel  van  Gelderlandt ,  op  de  Veluwe ,  niet  ver-  pag.i^^j, 
re  van  de  rivier  den  TJ/el,  de  grenzen  van  Overyfjcl,  en  de 
Stadt  Zwol.    Het  legt  omtrent  een  uur  van  die  Stadt,  niet 

verre  van  den  flinker  boordt  des  'ijfels;  daar  vier  verfchei- 
de  Vlieten,  van  Appeldoorn  en  elders  uit  de  Velntue  afko- 

mende, (namelyk;  dcGerft,  d&Niewe,  de  Oude,  tnTer- 
wo/^/^f  Weteringen)  t'-zanienvloeijen :  een  groot  gemak 
om  alle  waaren  met  fchuiten  af-  en  aan  te  voeren.   By  de 
nafpeurders  onzer  Oudtheden  word  het  daar  voor  gehou- 

den, dat  de  Oude  /fwa^r/Vr/ ,  nabuuren  der  Chamaven,  hun- 
nen naam  aan  Hattum  overgezet  hebben  :  de  reden  is ,  de 

byna  overeenkomfte  van  naam  en  plaatze.  In  vorige  tyden  leetm., 
heeft  Hattum  een  geweldig  Blokhuis  offterkeBurgt  gehad,  Batav. 
in  het  jaar  1404.  gebouwt  van  Reinald  den  IV.  en  vyfden  Ulullr. 
Hertog  van  Gelder.,  enz.  dat  door  Hertog         van  Gelder  fol.  107. 

meer 
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HAT 

meer  verfterkt ,  en  met  niewe  voorwerken  eïi  wallen ,  daar  by 
iret  tenen  zeer  vaften  tooren  voorzien  is :  binnen  wellcen 

tuoren  de  Baron  van  //^""«^«aar,  nadcrhant's  Keizers  Veldt- 
hcer  in  Friesla>3dt,veele  jaaren,enna  hem  ook  deRentmee- 
ller  van  Zallandt,  en  de  Schout  van  Deventer  (beide  in  den 

flag  van  Aperloe  in  handen  gekregen)  in  eene  yzere  hang- 
kouw,  ̂ cniiamt  iVaJjeKaars  Kónvj gevangen  gezeten  heb- 

ben. Nu  is 'er  van  dit  Slot,  wiens  muuren  meer  dan  25- 
voeten  dik  waren, niet  meer  overig  dan  wat  fteen-enpuin- 
hüopen.  Deze  veiling,  met  het  geen'eraan  hoort,  plag 
het  ürfgoedt  te  zyn  van  Jan  van  Haarlem.,  Baltaardt-zoon 
van  Hertog  Re'mald  den  lil.  overleden  1371-  Hattem  is  ee- 

ne zeer  oude,  en,  in  vorige  tyden,  eene  goede  Stadt  ge- 
weeü,  alhoewel  niet  groot;  zy  heeft  dicht  by  haare  muu- 

ren twee  zeer  vermaarde  Klooflers,  Halsbergen  en  Klaar- 
luater  ,  gehad,  omtrent  het  jaar  1421  geüicht  ,  en  door 
Fredetik  van  Blankenheim ,  bilichop  van  Utrecht,  ingev/ydt. 
In  het  jaar  1429.  is  Hatteyn  door  eenen  vervaarlyken  brandt 
t'eenemaal,  door  eenen  anderen  15^04.  half,  en  nochmaals 
15-17.  de  voorftadt  in  de  afch  gelegt.  De  Burgers  dezer 
Stadt  zyn  altydt  zeer  Hout  en  kloek  inde  wapenen  geweeft. 
In  het  jaar  ij-oy.  heeft  Philips  de  l.  Koning  van  Cajtilién, 
Hatlera  door  verraffinge ,  en  de  Burgt  door  eene  bloedige 

beiegcringe  verovert.  In  het  jaar  15-11.  heeft  Hertog 
Karei  van  Gelder  het  Kafieel  ingenomen  ,  en  herwonnen. 

In  't  jaar  15-21.  hebbenGrave  Floris  vanEgr/iond,  tnjenriaan 
Schenk,  wegens  Keizer  Karei  den  V.  deze  Veiling  zeer  ge- 

weldig aangetall,en  met  25-  Hukken gefchut  onophoudelyk 
befchoten;  de  wallen  en  muuren  waren  alreeds  doorboort 

engcvelt,  overzulks  vielen 'er  de  vyandcn  op  aan,  doch 
wierden  echter  afgeflagen  ,door  der  Burgeren  manhaftc  te- 

genweer, die  zoo  lang  duurde,  tot  dat  de  Hocnvers  poort  in 
ftukken  gefchoten  was,  en  zy  daar  door  genoodtzaakt  om 

't  by  verdrag  over  te  geeven.  In  het  jaar  1580.  wierd 
Hatuniy  daar  niet  meer  dan  1  ̂ ;  Staatfche  bcioldeïingen  in 

lagen,  door  hunnen  DroH'aart /l^o»/^6r^,  en  zynen  zoon verraaden:  Hy  nam  by  nacht  S^aanfch  Volk  in,  en,  met 
hunne  hulpe,  maakte  hy  zich  meelter  van  d'eene  poort: 
doch  de  Burgers,  fchoon  zy  gelyk  als  hunnen  doodt  voor 
oogen  zagen,  fchooten  toe,  en  herwonnen  de  gedachte 
poort, belegerden  den  vyandt  met  deuDroll  in  hetKafteel , 
en  dwongen  het,  met  hulpe  der  nabuurige  Guarnizoenen , 
tot  overgave.  De  Droft  Montfoort,  met  zynen  zoon,  wier- 

den naai  Arnhem  gt\ oen,  onthooft,  en  gevierendeelt.  Na 
èaiZutphen  en  Deventer  ,doov  verraadt,  in  handen  derSpaan- 
fchen  gevallen  waren,  wierd  Hattem  driemaal  in  eenen  win- 

ter befprongen,  doch  te  vergeefs.  In  het  jaar  1629.  qua- 
men-iooco  Duitfchen  en  Krodaten ,  onder  den  Grave  van 
Satafar,  voor  Hattem:  maar  zy  wierdeii  van  de  burgery  en 
weinige  foldaten ,  door  den  Burgemeefter  Grc'z/e  daar  bin- 

nen gebragt,  dapper  door  het  gcfchut  verwelkomt,  en  af- 
gewezen. Salajar  kreeg  zommigen  van  de  wacht  gevan- 

gen, onder  welke  ook  een  Schots  Edelman  Grim  was:  hy 
vraagde  hem;  hoe  veel  volk  den  vorigen  avondt  daar  bin- 

nen gekomen  was,  want  de  zyne  hadden  de  brandende 
lonten  gezien;  Grim  antwoorde  600,  fchoon  het  getal  niet 
hooger  dan  80  was.  Gy  zyt  gelukkig,  zei  Salafar,  dat  gy 
myn  gevangen  zyt,  vermits  ik  van  zins  ben  de  Stadt  ge- 

weldig te  bellormen,  en  alles  te  vernielen:  En  ik  (pafte 

Grim  daar  op)  achte  my  ongelukkig,  dat  ik  d'eere  niet 
mag  hebben  van  myne  fpitsgezellen  by  te  woonen ,  om  U 
en  de  uwen  den  hals  te  helpen  breeken.  Vermits  na  de 
Grave  ook  uit  de  andere  gevangenen  de  overgroote  moe- 
digheit  van  die  van  Hattem  verftont,  dorft  hy  geenen  Itorm 
waagen,  en  week  af.  Na  de  Vrede  tuflchen  den  Staat 
met  Spanjen,  in  het  jaar  1648.  hadde  Hattem  veel  van  zyne 
fterkte  verloren.  Toen  de  Biflchop  van  Munjler,  den  19 

Juny  1672.  voor  Hattem  quam  ,  was 'er  over  al  gebrek 
aan:  het  Guarnizoen  beftont  alleen  uit  76  foldaaten;  de 
weerbaare  Burgery  kon  pas  180  mannen  uitmaaken  ;  en 
zy  hadden  kleinen  voorraadt  van  krygsgereedfchap  en  wa- 

penen. BilTchop  iJ^r^iiW  eifchte  de  Stadt  op ;  maar  wierd 
echter  moedig  afgewezen  :  kort  daar  na  befchoot  hy  ze 
zeer  vierig  en  vinnig;  maar  liet  ze  ondertullchen  gedurig 
opeifchen,  met  aanbiedinge  van  een  goedt  beding:  maar 
die  van  de  Stadt,  van  hunne  oude  dapperheit  niet  ontaardt, 
en  eenigen  byftant  van  Zwol  wachtende,  wilden  nergens 
naar  luifteren :  zy  bragten  het  BilFchoppelyk  leger  grootc 
fchade  toe,  en  eene  meenigte  van  zyn  volk  bleef'er  voor. 
De  Biflchop  dorft  den  ftorm  niet  waagen ;  maar  befloot  de 

Stadt  dicht  met  zyne  geheele  magt ;  en  wierp'er  vervaar- 
lyk  veele  bomben  in  ;  dat  de  Hattemmers  echter  niet  zou 
hebben  doen  kreuken;  doch  zich  van  alle  hoope  van  by- 

ftant verfteeken  ziende,  wierden  zy  door  noodt  gedwon- 
gen de  Stadt  over  te  geeven  aan  den  vyandt  ;  die  verbaaft 

ftont,  ziende  de  geringe  Bezetting,  waar  door  hy  700  fol- 
daaten ,  en  verfcheide  brave  Officieren  voor  de  wallen 

verloren  hadde.  De  Bilfchopfchen  trokken  den  23  binnen 
de  Stadt:  de  Overfte  A^^e/  beroofde  de  Stadt  van  haar  Zil- 

verwerk ,  dat  t' zedert  lange  jaaren  op  het  Stadthuis  by 
een  vergadert  was,  door  miltdadige  giften  der  Burgemee- 
fteren,  die,  eetft  in  dat  ampt  tredende,  daar  toe,  volgens 

HAV  HAÜ  HAY  HÉC  fp/ 
cefie  oüde  gewoonte  ,  verplicht  waren.    Dit  nioften  zy  s^lvü 
met  goede,  of  liever  oogen  vol  fpyt,  hem  met  eige  han-  verv.ap 
den  zien  in  twee  fluitmandea  pakken,  en  naar  zyne  hui-  -Aitz^m. 
zinge  zenden,  van  waar  hy  't  noch  dien  zelfden  dag  naar  '  '^^«^ Zvjol  affcheepte.    Ondertulfchen  bleef  de  vyandt  niet  lang  ' meefter  van  de  Stadt ;  maar  moft  die,  nevens  alle  andere 
Veroveringen  van  den  Staat ,  behalven  Maastricht  en  de 
Graaft  in  'tjaar  1Ó73.  verlaaten. 

H  A V  E  L  T  E ,  een  Dorp  in  het  landtfchap  Drenth ,  on-  vUarS, 
der  het  Dingfpil  van  Dieteren i  de  Predikant  ftaat  onder  't 
Claflis  van  Ci'ejlervelt. 

H  AV  E  S  C  H  E  word  in  een  brief  van  Burchardus,  Bif-  Alting 
fchop  van  Utrecht,  van  het  jaar  1105-.  geftelt  tuftfchen  Boe-  ̂ of- 
holt  en  Axel,  onder  het  gebiedt  van  Hulji;  waar  uit  ik  zou  Gtrnt. 
vermoeden  dat  het  AJfene  is,  wegens  eenige  overeenkom- 
fte  van  den  klank.  Ook  word  van  H  AV  E  S  C  H  E  gewag  ff'- 
gemaakt  in  de  boedellyft  der  goederen  van  Utrecht;  doch  ' 
het  is  onzeker  hoe  deze  plaats  moet  geleezen  worden  :  want 
in  een  affchrift  van  Petrus  Schryver  ftaat  Hamatre.  Hoe- 

wel ik  zou  denken  dat  geen  van  beiden  tot  Vlaanderen  be- 
hoort ;  dewyl  dat  Regifter  nauwelyks  verder  fchynt  te 

gaan  dan  Hollandt  en  ÏVefifrieslandt. 

^  H  AULA,  een  der  19  Dorpen  in  de  Friefche  Grietenije  Winfeni,- Schoterlandt ,  onder  de  Zevenwoldcn. 

H  AU  LE,  een  van  de  tien  Dorpen  der  Grietenije  Stel-  idem 
lingwerf-()oJlcif!de,.h\  Frieslandt,  welke  Grietenije  eerft  on-  Winfem»' 
der  de  Burgundij'che  regeeringe  den  Zevenwolden  \s  inge- 

lyft. 
HAUWAERT,  HAUWERT,  ookHAUVART, 

en  H  AV  ERT,  een  Dorp  laftende  onder  Hoorn:  de  Pre- 
dikant ftaat  onder  dat  Clafïïs. 

HAYMAN,  een  der  Zeeuwfche  Dorpen  op  het  Eilandt  Heuvs 
Walcheren,  met  meer  andere  Dorpen,  in  't  jaar  838.  be-  r  deel, 
dykt.  fol.  143-, 
HAYMONIS  MONS:  HEYMENBERG.  Deze  Mtlng 

plaats  is  beroemt  door  de  nederlaag  der  Gelderfchen,  tegen  Part  114 
de  Hollanders,  voorgevallen  in  den  jaare  1198.  legt  tegens  fol.  78. 
over  het  fteedjen  Rbeenen ,  fchryft  Buchelius,tn  fchynt  den  /»  ̂ rn, 
naam  van  Haymo  te  behouden,  naar  den  Heere  van  deeze  i^Theo^ 
plaats.    Beka  en  Heda  hebben  de  inlandtfche  benaaming  doricc, 
l^cumcnbccg  /  die  men  vindt  in  het  Perkamenteboek  van 
Utrecht,  en  by  Melis  Stoke ,  dus  in  't  Latyn  vertaalt. 

HECHISSEL.   Naar  het  verhaal  van  den  Monnik^'"'"! van  IVerum,  die  de  Jaarboeken  van  zyne  Abten  vervolgt 
heeft,  is  het  een  plaats  van  Fivelingo,  beneden  Wrrdum , 

waar  omtrent  de  Fiveltngers,  in  het  jaar  1280.  tegens  ouder  '"'^^p 
gewoonte,  hoewel  op  eenen  vaftgefteldeil  dag,  by  een^^'°*' 
zyn  gekomen,  om  Burgemeefters  in  den  eedt  aan  te  nee-* 
men  (zoo  hebben  zy  hunnejaarlykfcheOverigheitgenoemt;) 
maar  in  tweën  verdeelt  zynde,  zyn  zy  met  het  bloote  ge- 
wees  op  malkanderen  aangevallen ;  waar  by  de  oude  Elbo 
van  Helium,  van  het  geflagt  van  Menalde,  de  grootfte  ne- 

derlaag geleden  heeft.    Zoo  het  fchrifr  goedt  is ,  is  de  be- 
naming nu  ter  tydt  in  vergetelheit  geraakt.    Echter  zou  ik 

meenen  dat  het  hedendaagfche  Eejlerrccht  daar  zynen  oor- 
1  fprong  van  heeft. 
I    HECMUNDA.   Graaf  Diederik  de  1.  uit  de  erfenifle  idem 
van  zynen  Vader  Gerolf  gekregen  hebbende  het  Graaffchap  Alting 

,  aan  het  ftrandt  van  de  Noordtzee  ,  tulfchen  den  Rhyn,Partii, 
\  Suthar  de  shaga ,  en  de  Maas  •,vi  aar  aan  ontbraken  eenige  plaat"  M  8j. 
I  zen  naar  den  Weftkant,  die  behoorden  tot  het  gebiedt  van 
Hecmund;  is  zoo  zeer  in  gunfte  geweeft  by  Karei  den  Een- 

'  voudigen.  Koning  van  Vrankryk,  die  kort  te  vooren  in  hef 
jaar  913.  in  't  bezit  van  Lotharingen  gekomen  was,  dat  hy 
niet  alleen  dit  overige  aan  deezen  kant  van  den  Rhyn,  het 
welk  Keizer  Hendrik  de  IV.  in  zynen  Giftbrief  van  den 

jaare  1064.  den  naam  geeft  van  't  Graaffchap  IViJlflinge , 
door  een  Koningklyk  gefchenk  verkregen  heeft,  maar  ook 
al  het  geen  over  den  Rhyn  is  tot  aan  de  riviete  Kinnem  ,\\et 
welk  Karei  deGroote,  des  Konings  Overgrootvader,  den 
Friezen  tot  eene  niewe  grenspaal  geftelt  hadde:  ook  HEG- 
M  U  N  D  A  daar  by;  alwaar  hy  een  Kloofter  geftichS 
heeft  van  Heilige  Nonnen,  het  welk  zyn  Zoon  heeft  ver- 

andert in  een  Kloofter  der  ;  en  heeft  daar  in  eene 
Begraafplaats  laaten  maaken  voor  hem  en  zyne  Nazaatenï 
welk  Kloofter  naderhant  tot  eeneAbdye  verheven  is.  Daar 
omtrent  is  noch  een  zeer  oudt  Kafteel  van  het  geflacht  van 
Egmond,  het  welk  gemeenlyk  het  ï|of  word  genaamt.  Ook 
word  van  deze  Kerke  gewag  gemaakt  in  het  Verdrag  taf- 
fchen  de  Kerkvoogdt  van  Utrecht  en  Epternach  ,  van  het 
jaar  1063.  Insgelyks  in  den  Giftbrief  van  Graaf  Diederik 
den  V.  van  het  jaar  1083.  met  den  naam  van  EGMUNDj 
welk  woordt  zommige  vertaaien  V  Nauwe  Gat;  waar  van 
echter,  noch  ook  van  de  vaart,  die  derwaarts  heeft  geloo<» 
pen,  de  minfte  blyk  niet  overig  is,  zelfs  word 'er  geen  ge- 

wag van  gemaakt  by  iemant  van  de  oude  Schry veren.  Mif- 
fchien  is  deeze  Kerk  van  de  eerfte  Prrefters  (wat  verbiedt 
ons  eenige  zinfpeeling  te  maaken  in  deze  benamingen,  die 
weinig  om  het  lyf  hebben,  het  welk  de  grootfte  mannen 
zich  niet  gefchaamt  hebben  te  doen?)  door  eene  zekere 
gczogce  heiligheit  boven  andere  genoemt  HjïiC  M  U  N- 

Ddd  3  DA, 



39»  H  E  C    H  E  D 
DA  Sc.  Eccle/ia:  *  dat  is ;  ih-eze  is  de  hdlij^e ,T\amt]y\( ,  Kerke. 
Dc  plaats  legt  nu  ter  tydt  een  uur  gaans  van  Alkmaar  ,  een 
halve  gemccne   Duitfchc  myl  van  het  llrandt  van  dc 
Noordtzee,  dicht  onder  de  duinen. 

Goiiih.      HEDA  (WILHELMUS)  geboren  te  Alphe» ,  by 

II»  d'o.  Lei.lcMyls  Kanonnik  te  Utrecht  geweell  ,daar  na  Prooft  van 
ti  Kron.       Collegiale  Kerke  i" Arnhem  ,   Raadt  en  Secretaris  van 
jol.  Ï96.  Keizer  Maximiiiaa»  de»I.d[c  hem  ook  in  ïommigeGe'iant- 
Btxhorn  Ichappeu  gebruikt  heeft.    Boxhormus  maakt  hem  Secretaris 
Kr.  van  van  Philips  den  I.  Aartshertog  van  üojlenryk^^  en  Koning 
ZetUnd,  van  Spanjen  ,  met  wien  hy  in  't  jaar  15-03  weêr  uit  Spanjcn 
/■«o-ii?.  in  de  Nederla»de»  quam,  en  den  gceftelyken  ftaat  aanvaer- 

de.    Tuflchen  Goudhoven  en  Boxborn  is  verlchil :  Goudhoven 

zegt  dat  hy,  gclyk  gemeldt  is,  Kanonnik  te  fZ/rt-c^/ is  gc- 
weelt  ,  daar  na  Prooft  van  de  Collegiale  Kerk  te  Arnhem: 

Maar  Boxhor»,  dat  hy  Prooft  ca.  Aïctndi\dkcn'n\  St.iralburgs 
Kerk    Arnhem.,  daar  na  Deken  van  St.  Jans  Kerk  t'Utrecht, 
wierdt.    Hy  heeft  eenc  Kronyk  der  Graven  van  Ilallandt,  en 
BiJ/lhoppen  van  Utrecht  gefchreven,  van  de  ecrfte  bcginlFe- 
len  af,  tot  op  den  LVIII  Bilfchop  Henrik  van  Beijeren.,  in 
't  jaar  if24.    In  de  voorrede  betuigt  hy,  zyn  vi^erk  uit  laft 
en  authoriteit  des  Bilfchops  -aangevangen  te  hebben  ,  ne- 

vens anderen  hem  toegevoegt ,  uit  de  voornaanifte  des  Bis- 
doms  ,  daar  hy  eenigen  van  noemt;  namelyk  Bern  hard  van 

Haarlem ,  'Johan  Uytervjyk ,  Johan  Solmis ,  en  Gerard  Beijer ,  om 
d'  oude  brieven  en  de  Bibliotheek  te  doorfnuftelen ,  eni. 
Deze  Kronyk  is  te  Franeker  in  't  jaar  \6oi  gedrukt,  met 
de  hiftori  van  J.  de  Beka  daar  by,  doch  in  vcele  plaatzen 
verminkt:  zie  het  iv  Capittel  ,daar  ftaat;  „  De  Succeireur 

ld4m      >i  ̂ ^1"  Trajaan  ,  Hadrianiis ,  en  de  volgende  Keizers  hebben 

Boxhorn  n  't  zelve  gedaan  ,  als  men  zien  kan  uit  de  gcbroke  ftuk- 
ibid.      j,  ken  en  opfchriften  ,  ih  onzen  tydt  gevonden  aan  den 

„  Ouden  Rhyn  ,  en  de  naburige  plaatzen  ;  die  wy  gocdtge- 
„  vonden  hebben  hier  eensdeels  by  te  voegen,  ter  gcheu- 
,,  geniire  der  nakomelingen. :  Maar  waar  zyn  doch  die  in 
dezen  druk  te  vinden  ,  daar  immers  deze  gedachteniffen 
den  liefhebberen  der  hiftorien  en  outheden  200  dienftig 
ïouden  zyn  }  Ook  heeft  Heda  befchreven   het  geflacht- 
regifter  van  Keizer  Karei  den  V.  doch  meerderdeels  vol 
Verdichtzelen  ,  naar  het  oordeel  \d.i\^l^alcrius  Andreas;  die 
hem  evenwel  roemt  als  een  eerlyk  ,  geleert  ,  en  in  Out- 

heden wel  ervaaren  man.   Hy  is  overleden  in  't  jaar  ijzj- of  ipfi. 

Houve       H  E  D  E  L,  een  Dorp  met  een  Slot  in  G elder landt en  in 
,  ̂^^i    Bommeler-lVaerdt anders  HEEL  geheeten.  Toen  ganfch 

jol.  80'.    Gelder  landt  en  Zutphen in  het  jaar  i5'47-  eene  fchatting  op- 
gelegt  was  van  75-000  guldens  ,  ftont  het  quartier  Niew- 
rneegen  ( een  der  vier  van  dat  Vorftendom)  op  2434a  guld. 
In  die  fomme  was  de  Bommelerwaerdt  (een  der  zes  gedeel- 

ten van  dit  quartier)  gefchat  op  3300  guldens,  daartoe 
moft  Heêl,  een  der  17  of  18  Dorpen  in  Bommelerwaerdt  , 
opbrenge;i  2S1  guldens,  i  ftuiv.  li  penn.  naaft  Z)m/,  het 
hoogfte  van  alle  andere  Dorpen. 

Coudh.      HEDIKHUYSEN,  een   Dorp  behoorende  onder 
Heusden  :  heeft  t'zamen  met  Karjl  een  Predikant  ,  ftaan- 
de  onder  't  Claflis  van  Gorinchem, 

Idem.       HEECKELINGEN,  een  Dorp  behoorende  onder 
de  Heerlykheit  van  Putten  ,   heeft  Kerk  en  Predikant , 
ftaande  onder  het  Claflls  van  Voorn  en  Putten, 

houve.      HEECKEREN,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis ,  in 
hét  Landtfchap  Twenth. 
HEECKERENS,en  BRONCKHORSTEN,  twee 

quaade  en  fchadelyke  TzSiVén  in  Gelderlandt  geweeft,  gelyk 
in  Hollandt  de  Hockfchen  en  Cabeljaufihen  ;  de  Schieringers  en 
Vetkoopers  in  Frieslandt  ;  de  Guelphen  en  Gibellinen  in  Italien , 

*  Deze  zinfpeeliiig  van  den  Heere  Alting,  als  of  de  benaming 
van  Ecmunda  of  Hecmunda  zoude  zyn  van  Lntynfche  afkomfle  , 
heeft  ganfch  geenen  grondt,  maar  het  is  waarfchynlyker  dat  dezelve 
van  mlandtfchen  oorfprongk  is ;  gelyk  andere  naamen  van  dien 
Heere  uitd'eigeLandtstaalefchranderopgerpeurt  en  onttrekt  worden. Weshalvcn  men  veel  ineer  reden  heeft  om  te  denken ,  dat  deze  be- 

naming t'zamengeftelt  is  van  het  woordt  Munde  ,  Munda;  hetwelk 
vy  vinden  in  rjjelmunde  of  Yjfdmoride  ,  Lextnund ,  Genemunde  of! 
Cemunde  ,  Roermunde ,  Rupclmunde  ,  Helmont  of  Hdmunt  ,  Dort-  I 
mntid.  Mund  nu  betekent  in  het  oudt  Saxifch  een  'Btirp  of  Befchut- 
ting.  Mundium  luicla  ,  proteölio ,  defenfio  ;  gelyk  zulks  blykt  uit 
de  oude  Longobardifche'  wetten ,  waar  van  MundWice  ,  Mundibreg , dat  is,  eene  verbreking  der  befcherminge.  En  hier  van  daan  komt 
Mundeburde,MHndibmdus,  en  Muurliborgus  ,  in  het  Saxifch  Mindu- 
bora,  dien  wy  Momboir,  Momber  noemen,  in  het  Latyn  Tutor,  ge- 

lyk Kilianus  dit  in  zyn  Diölionariutn  aantekent ;  en  hier  van  daan 
word  iemant  mundig  ,  of  mondig  genoemt ,  qui  in  fuam  tutelam 
pervenit,  gelyk  men  in  het  Latyn  zegt,  dat  is ,  die  uit  de  voogdye. 
komt,  of  niet  meer  onder  voogdye  Haat;  zoo  dat  rjfdmunde  niet 
anders  is  dan  een  Slot  ,  Burgt  ,  of  plaats  va»  Befchen/.inge  aan  den 
rjfel,  Roermunde  aan  de  Roer,  en  zoo  in  andere.  Doch  in  Durtmunt, 
Helmunt ,  Getriunde ,  of  Genemunde  fchynt  de  tweede  benaming  niet 
te  komen  van  een  Stroom  ,  maar  van  den  Stichter  of  de  Plaats 
zelve;  als  of  men  zeide  het  Slot  Dort;  of  nu  Hec  in  Hecmunda,  ge- 

lyk hd  of  Helle  in  Helmunt ,  de  naam  van  den  Stichter  is ,  of  van 
de  Plaats  daSr  deze  Burgt  gebouwt  is ,  laaten  wy  aan  het  oordeel £n  ondeizoek  vaa  anderen. 
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de  Witte  en  Roode  roos  in  Enrclandt .tr\t.  7ie  op  BRONK- HORSTEN. 

HEEG,  een  der  28  Dorpen  in  de  Fr/>/?/&<r  Grietenye  winfm. 
Wimbrttzeradeel ,  onder  Weflcrgoo  ;   behoorende  onder  de  btfchr. 
buitendykfche  dorpen  van  die  Cirietenyc.    Van  Heeg  af  tot  van  k 
Ftuifer  fpringt  de  Heeger-Mecr. 
HEELVLIET,  zie  op  HEENVLIET. 
HEELVOET  en  HEELVÜETSSLUIS  ,  ïie  HEL- 

VOET. 
HEEMERT,  een  Slot  en,  Heerlykheit  tegen  over 

Heusden;  zie  op  HEMERT. 

HEEMSKERK,  een  Dorp  of  Heerlykheit  in  Kermer- 
landt lartende  onder  Haarlem.,  met  Kerk  en  Predikant, 
ftaande  onder  het  Claflls  van  Haarlem. 

HEEMSKERK  ,  een  Slot  by  Beverivyk  in  Kennemer- 
landt ,  onder  Noordt- Hollandt  ,  het  is  in  het  jaar  125-0.  van 
IViHcm.,  Grave  van  Hollandt Koomfih  Koning , gebouwt. 
Hy  maakte  daar  Heer  Gerard  van  Heemskerk  Kaftelein  van; 
en  rechtte  die  Sterkte  op, om  den  inval  der  IVcft-Fnezen  in 
Hollandt  te  verhinderen.    Het  plag  eenen  hoogen  toorn  te 
hebben;  maar  die  is  onder  den  voet  geraakt,  gelyk  ookhtt 
Kafteel  zelf.    Na  dat  het  recht  daar  toe,  door  huwelyk, 

aan'die  van  Vyanen  gekomen  was,  en  van  die  op  den  Heere 
van Zcw^^fr^ewgedaalt,  kocht  bet  Daniël  van Hertaing,  Heer 
V a.n  Mar auett e      Henegouwen .,  Generaal  van  deRuitery  des 
VerenigdenNederlandts,in'tjaar  1610.  van  den  Grave  van 
Arenberg , Heer  \an  Zevenbergen ,  en  deedt  het,  met  Oétroy 
der  Staten  van  Hollandt.,  het  huis  te  Marquette  noemen.  Hy 
heeft  het  zeer  vergroot  en  vcrbeetert.   In  het  jaar  135-8 
bergde  Heer  H^outer  van  Heemskerk.,  op  zyn  huis  Heemskerk., 

eenige  doodtflagers  van  de  Hoekfche  faftie:  Hertog  Albert  li^'"" van  Beijeren,  dut  zeer  qualyk  neemende ,  verzamelde  eenen  5 
braven  hoop  volks,  en  belegerde  Heer  Wouter  in  zyn  Slot  ueuw. 

te  Heemskerk  ,  om  dat  hy  de  misdadigers  in  zyne  befcher-  ];an.  i'u 
ming  nam;  en  vermits  Hertog  Albert  naar  Zeelandt  mod  ƒ.  1147.' 
vertrekken,  beval  hy  het  voortzetten  der  belegeringe  aan  Flieger'. den  Heer  van  Polanen\  naderhant  geworden  Heer  van  de  bom. 
Afperen.    Heer  W'^oaiïer  verweerde  zich  Zeer  dapper ,  onaan-  Hdl. 
ge.zien  Polanen  dagelyks  op  het  Kafteel  ftormde  met  aller-  /"»j-3fz. 
lei  krygsgewelt,  wel  elf  v/eeken  lang;  maar  hy  moft  zich 
eindelyk  evenwel  aan  de  genade  van  Hertog  Albrecht  oyer- 
geeven,  die  hem  in  gevangkenifte  liet  zetten.    Na  eenige 
jaaren  quam  het  tot  verzoeninge  ,  en  hy  kreeg  Heemskerk 
weer.  De  Schryver  van  de  Oude  Hollandtfche  Kronyk  doet'er 
by,  dat  Heer  Wouter  kinderloos  ftorf ,  in  het  jaar  1380. 
zoo  dat  de  Heerlykheit  aan  de  Graaflykheit  verviel.    Ech-  r. 

ter  hebben  eenige  van  zyn  geflachte  dat  huis,  met  den  ei--^^^^ gendom  der  daar  rondtom  leggende  duinen  en  konynen, 
bezeten.    Voor  het  bouwen  van  dit  Slot  ,  door  Koning 
en  Grave  Willem,  in  het  jaar  125-0;  en  het  aanftellen  van 
Gerard  van  Heemskerk  ,  Ridder  en  Bailjuuw  van  Kermer- 
landt  ,  daar  in  als  Kaftelein  ;  is  alreeds  in  het  jaar  1220 
bekent  geweeft van  Heemskerk ;  ook  N.N.van  Heems- 

kerk ,  die  ten  man  had  Henrik  van  Kronenburg,  zoon  van 
Willem  van  Kronenburg  ,  baftaerdt  van  Grave  Willem  van 
Hollandt,  hy  Jans  dochter  \an  Polanen,  en  vander  Lek.  Hy 
was  Maarfchalk  van  het  Ncder-Sticht  van  Utrecht;  wierd 
van  Vrouwe  Jacoba,  Gravinne  van  Hollandt,  enz.  in  't  ge- 

vecht by  Alphen,  in  't  jaar  142Ó.  Ridder  geflagen  ;  ook  trok 
hy  met  Hertog  Albrecht  op  tegen  de  Friezen.  Nochvindmen 
Heer  Gerard  Boelvan  Heemskerk  ,^\dder ,  overleden  in 't  jaar 
1403.  die  mede  in 't  jaar  1399-.  met  Hertog  Albrecht  tegen  de 
Vriezen,  optrok,  daar  hy  met  Heer  Floris  van  Alkemade  in 
twift  geraakte, en  gequetft  wierd; had  ter  Gemalinne  Mar- 
garetha  van  Kralingen ,  dochter  van  Willem  van  Kralingen,  by 
Chrijlina  van  Zuidwyk,  \ronwe  van  Rodenrys  ,   en  liet  na, 
behalven  eenen  jonggeftorven  zoon ,  eene  dochter  C/é-w??»- 
tina,  of  Meine  van  Heemskerk  ,    getrOUWt  aan  Gysbert 

I  Vyanen,  Heer  van  Noordeloos,  %oon  van  Heer  'Jan  van  Vya-  Bat.  lil. !  ncn.  Ridder, by  Sophia  van  Her/aar,  vrouwe  van  Noordeloos.  fol.  977. 
Hy  won  by  haar  Maria  van  Vyanen,  eenige  erfdochter  van  f^i- 
Noordcloos  en  Heemskerk  ,  geworden  Gemalinne  van  Arend  ̂ '^^f' 
van  Siryen  ,    Heer  van  Zevenbergen  ;  daar  door  wierd  het  ̂ ""dh. 
huis  te  Heemskerk  het  huis  te  Zevenbergen  hernoemt,  dat,  °* 
als  gezegt  is  ,  verkocht  wierd   door  Aremberg  aan  Heer 
Daniël  van  Hertain^ ,  Heer  van  Marquette  ,  enz.  f"^- 
HEEMSKERK,  (JAKOB  VAN)  was  een  Am- 

Jlerdammer  van  geboorte,  wiens  ongemeene  manhaftigheit,  ̂ ""^T* 
en  onverwinnelyke  ftandtvaftigheit ,  in  het  uitftaan  van  al- 

lerlei  gevaar  (  waar  voor  de  Vereenigde  Nederlanden  hem  /■'/ 
dank  fchuldig  zyn,  en  hy'eenen  onfterfelyken  lof  verdient)  " " 
wy  hier  in  't  kort  zullen  ophaalen.    Hy  was  van  een  trèf- 
felyke  geflachte,  heeft  ook  den  aalouden  naam  der  Heems- 

kerken met  glory  doen  herleeveui  Zyne  bekende  en  kloek-  j^/^^ 
moedige  ervarendheit  noopte  hem ,  om,  als  Opperkoopman ,  /■  jqJ,, 
eenen  tweeden  togt  met  Willem  Barentszoon  {  fchoon  die  de 
eerftc  maal  onverrichter  zaaken  was  wedergekcert)  *  tiaar 

de 

■*  Hier  dient  aangemerkt ,  dat  deze  togt  naar  de  ll^aygats  van 
den  Staat  ondernomen  wierd  om  eenen  korteren  weg  naar  Oo/i- 
Indién  te  vmden  ,  dan  den  gewoonlyken  der  Spaanfchcn  en  Portu- 

gezen ,  over  of  voorby  Cabo  de  bonne  Efpcrartce  ;  zy  zochten  den 
weg  achterom  Kuslandt  en  Jartaryen. 
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de  Waygats  in  het  jaar  15-9$-.  te  onderftaan.  Zy  raakten daar  omtrent  zeven  weeken  na  hunnen  uittogt  in  ;  en 

-zetten  vier-en-vyftig  mannen  aan  ftrandt,  om  't  landt  ver- 
der te  ontdekken,  die  weinig  opdeeden;  verftonden  dat 

wel  wat  verder  zouden  konnen  komen,  maar  dat  na  ne- 
gen of  tien  weeken  het  gat  toevriezen  zou,  en  dat  men 

dan  aanftondts,over  het  toegevrozen  ys,  tot  in  Tartarijen, 
recht  door  de  zee,  by  hen  Marmore  geheeten,  loopen  kon  ; 
dieshalven  keerden  zy,na  eene  groote  worftelinge  met  het 
ys,  na  vier  maanden  en  zeftien  dagen  uit  geweelt  te  zyn, 
te  rugge,  en  quamenden  iSOétober  ifpf.  in  de  Maas.  De 
Staten.,ó.\t  nu  al  tweemaal,  eens  door IVUlem Bareuts-ioon 
alleen;  en  daar  na  door  den  %e.\\tn  IVillem  Barents-ioon 
in  maatfchappye  van  Heemskerk  onderdaan  hebbende,  (zie 
op  WILLEM  BARENTS-ZOON)  vonden  niet 
goet  dien  togt  nochmaals  by  der  handt  te  neemen;  maar 
üonden  toe,  zoo  aan  Steden  als  Kooplieden,  om  de  ope- 
ninge  naar  het  Noorden ,  onder  belofte  van  eene  groote 

vereeringe  ,  ten  gewenfchten  einde  te  ontdekken.  Am- 
fterdam  vatte  het  in  't  jaar  15-96.  by  der  handt,  ruftte  twee 
fchepen  uit,  over  het  een  was  de  gemelde //ee^wi/vr^ Schip- 

per en  Koopman ,  en  Willem  Barem-toon  voornoemt  Op- 
perftuurman :  op  het  ander,  voor  Schipper  en  Commys ,  Jan 
Comeltszooji Ryp.Eenige  dagen  uitgeweeft  zynde, vertoonde 
ïich  een  vreemt Hemelsteken  in  de  lucht;  drie  Zonnen  en 

vier  Regenboogen.  Voortvarende  door  dikke  ysfchollen,qua- 
men  zy  op  de  hoogte  van  tachtig  graden.  Zy  voeren  tot 
den  28  van  Junius  over  en  weder  om  eenen  doortogt  te 
vinden;  maar  de  perffinge  van  het  ys  dwong  hen  te  wen- 

den: toen  verdroegen  zy,  dat  yder mogt  zeilen  werwaarts 
't  hem  goet  dacht.  R)^  fcheidde,  en  ,  niet  lang  daar  na, 
door  koude  verhindert  ,  keerde  naar  Cola ,  enz.  maar 
Heemskerk  en  Willem  Baremszoon  daar  tegen  ,  alle  Noorder- 
kuften  tot  Nova  Zembla  toe  bezoekende,  geraakten  aan  het 
Eilandt  Oranje,  en  de  Straat  van  Naffauw aan  het  Noor- 
derfte  deel  van  Nova  Zembla.  Heemskerk.,  terwyl  hy  door 
die  Straat  zocht  te  breeken,  werd  van  het  ys  bezet,  dat, 
met  het  dieploot  afgemeeten,  twintig  vademen  onder  wa- 

ter, en  buiten  twaalf  dik  bevonden  wierd.  Het  fchip  ftiet 
daar  by  (noch  min  of  meer  voortdry vende)  fchrikkelyk 

tegens  eene  ysklip,  en  't  was  al  in  't  begin  van  September, wanneer  de  zon  haaft  van  daar  twee  maanden  lang  ftont 

te  vertrekken,  zoo  dat 'er  geen  middel  was  om 'er  van 
daan  te  raaken,  en  weinig  anders  overig  dan  de  doodt  zich 
vooroogen  te  ftellen:  zommige  evenwel  van  het  fcheeps- 
volk  gingen  omtrent  twee  mylen  landtwaart  in  tegen  't 
Zuiden,  daar  zy  eene  rivier  van  zoet  water  vonden,  ne- 

vens eene  meenigte  boomen  en  hout,  zoo  't  fcheen  van 
de  Tartarifche  kuft  daar  aangedreven.  Door  die  tydinge 
verblydt,  befloten  zy  daar  een  huis  te  timmeren,  gelyk  zy 
deeden:  en  floten  zich  daar  in,  worftelende  als  met  de 
doodt,  tegens  honger,  wilde  heeften,  en  voornamelyk 
fchier  onlydelyke  koude,  in  eene  tachtigdaagfche  duifter- 
nilfe;  want  de  zonne  verliet  hen  den  vierden  van  Slagt- 
maandt,  die  zy  niet  voor  den  24  van  Loumaandt,  't  jaar 
daar  aan,  weêr  zagen.  Twee  maanden  noch  na  dien  tydt, 
de  zon  hooger  en  hooger  klimmende,  vonden  zy  goedt 
hunne  twee  fchuiten  hooger  op  te  boeijen,  om  zich  daar 
mede  in  zee  te  begeeven  :  want  het  groote  fchip,  met  ys- 
bergen  bezet,  zat  onbeweeglyk  vaft.  Zy  vallen  dan, 
noch  vyftien  bootsgezellen  in  't  geheel  overgebleven,  aan 
't  werk,  en  brengen  eindelyk  de  fchuiten  in  't  water,  die 
niet  weinig  tegen  de  ysfchollen  te  ftryden  hadden,  zoodat 
zy  genootzaakt  wierden  om  de  gerabraakte  fchuiten,  zoo 
zy  beft  konden,  noch  op  het  vafte  ys  te  kalfateren,  als  zy 

deeden -.doch  ter  dier  tydt  ftorf  Willem  Barentstoon  .,t'  Ywin- 
ner  groote  droefheit.  Zy  begaven  zich  na  twee  dagen 
weêr  in  't  water;  geraakten  den  elfden  van  Julius  aan  het 
Kruts-Eilandt ,  verder  aan  Oojl-Laplandt  ,  KilduyK  ,  Cola, 
daar  zy  't  fchip  van  ya>t  Corneliszoon  Ryp  vonden.  Den  i 
van  Odober  quamen  de  voornoemde  yshelden  te  Amfter- 
dam,  wiens  naamen,  nevens  "Jakob  van  Heemskerk,  men  by 
Commelyn,  aangetekent  vindt.  Zyn  heldhaftig  gemoedt 
was  ,  door  dien  onvoorfpoedigen  togt ,  geenzins  afge- 
fchrikt,  om  niet  weêr  eene  kans  Weftwaarts  naar  Ooft- 
Indicn  en  't  warme  landt  te  waagen.  De  Staten  hadden 
reden  om  niet  alleen  de  Spaanfchen ,  maar  ook  de  Portugee- 
ze»,  en  alle  andere,  die  éenOoJl-Indifchen  handel  trachtten 
te  bekommeren,  aan  te  taften  :Zy  gaven  daar  toe  ook  aan 
de  Reeders  en  Kapiteinen  uitdrukkelyk  bevel  en  laft. 
Heemskerk  quam  ze  ook  loffelyk  na,  en  gebruikte  die  gele- 
gentheit  in  zynen  tweeden  Ooft-Indifchen  togt  ,  en  zyne 
komfte  aldaar ;  want  hy  nam  eene  Karaake  van  den  vyandt, 
die  met  izo. Meteren  zegt  wel  800.  koppen  bemant  was, en 
onwaardeerlyke  fchatten  binnen  hadde.  Hy  taftte  haar  zoo 

kloekmoedig  aan,  na  dat  hy'er  eerft  vyandig  van  bejegent 
was,  dat  ze  zich  genoodtzaakt  vondt  aan  hem  over  te  gee- 
ven.  De  gedachte  Portugeefche  Knva.ak ,  St.  Catharina  ge- 
naamt,  wierd  gerekent  afgebragt  te  hebben  drie  millioe- 
nen,  driemaal  hondert  negen-en-tachtig  duizent,  achthon- 
dert  twee-en-dertig  guldens,  twee  ftuivers  twee  pennin- 

gen.  Hy  was  toen  hy  haar  veroverde  niet  meer  dan  twee 
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fchepen,  de  Witte  Leeuw ,  by  hem  gevoert,  cn  Alkmaart  c^^f,, 
fterk;  beide  maar  ontrent  aco  mannen  ophebbende:  onc-  foi  867, 
moette  haar  by  't  Koningkryk  Tor, in  't  jaar  1603.  en  quam  io*8i. 
'er  in  de  maandt  van  Julius  1Ó04  mede  in  't  Vaderlandt.  f.  1083. In  het  jaar  1607.  bewilligde  de  Staat  hem  om  de  Vloot,  io8j. 
tegen  Spanjen  toegeruft,  als  Admiraal  te  gebieden,  en  de  1086. 
Spaanfche»  op  hunne  Kuften  aan  te  taften.    Hy  nam  dien  f-  1089, 
laft  aan,  meer  om  zyn  Vaderlandt  dienft  te  doen,  en  eere  1090. 

in  te  leggen,  dan  om 'er  voordeel  van  tc  trekken ;  befpree-  lopr. 
kende  geene  andere  belooning,  dan  dat  hy  van  't  geen  hy /• 
boven  de  vyf-hondert  duizent  guldens  van  den  vyandt  ver- 

overde, dartien  ten  hondert,  of  iet  diergelyks,  genieten 
zoude.  Hy  liep  met  een  Vloot  van  19  Oorlogfchepen,  ne-  Meteren 
vens  vier  Viétailjeerders  in  Maart  1697  uit: quam  in  April  in  ̂ y» 
op  de  hoogte  van  LiJJebon;  hy  meende  die  haven  aan  te  iZhoekf 
doen,  om  alle  de  Karaaken  en  Galliöenen  aldaar  te  vero-  {mihi) 
veren  en  te  vernielen  ;maar  verftaande  dat  ze  meeft  al  ver-  fol.  ipi» 
trokken  waren,  befloot  naar  de  Straat  van  Gibralter  te  loo- 

pen, en  aldaar  de  Spaanfche  Armade  aan  te  taften.   Na  ge- 
ftelde  en  gegeeven  ordre,  zeilde  de  Vloot  den  2f  April 
naar  Gibralter,  daar  zy  de  Spaanfchen  op  de  reede  in  de  Baai 
voor  die  Stadt  geankert  zagen  leggen,  onder  het  gefchut, 
beide  van  't  Kafteel  en  de  Stadt,  t'zamen  cen-en-twintig 
in  getal,  en  met  wel  4000.  zoo  matroozen  als  foldaaten 
bemant.    Heemskerk  zette  het 'er  echter  op  aan,  in  voor-  • 
neemen  om  den  Spaanfchen  Admiraal  op  't  lyf  te  vallen, 
die,  dat  merkende,  zyn  kabel  kapte,  en  de  Baai  inwaarts 
naar  de  Stadt  ]\ep:  Heemskerk  volgde,  des  niet  tegenftaande , 
hem, belaftende niet  te  fchieten,  voor  dat  zeer  dicht  aan  den 
anderen  waren, en  men  'tftaandeWant  hoorde  kraaken .  Maar 
de  Spaanjaart  fchoot  eerft ,  en  daar  op  Heemskerk,  die  hem 
met  een  aan  boort  klampte:  doch  het  kofte  hem  met  den 
tweeden  fchoot  zyn  leven; want  de  kogel  nam  zyn  flinker 

been  boven  aan  't  lyf  weg:  zoo  dat  hy ,  als  een  Heldt  in 
zyn  wapen  ftaande,  nederviel.    Hy  ,  gevoelende  dat  zyn 
doodt  naby  was,  fprak  echter  zyn  volk  noch  moedtin, 
en  beval  het  te  vechten  gelyk  het  begonnen  hadde,  enz. 

Daar  op  gaf  hy,  ftervende  in  't  harnas  als  een  Edelman, 
en  ridderlyk  voor  't  Vaderlandt ,  den  geeft.  Zyn  doodt  quam 
evenwel  niet  tot  kenniflTe  van  't  volk  dan  na  de  bevochte 
zege;  ten  welken  einde  de  verdece  Vlag-  en  minder  Of- 

ficieren in  geen  gebreke  bleven  van  zich  manhaftig  te  quy- 
ten,  dürende  het  gevecht, ter  volkome  overwinninge  toe, 
van  drie  of  vier  uuren  af,  tot  na  het  ondergaan  der  zonne. 
De  Spaanfche  verloren  tien  of  elf  fchepen;  hunnen  Admiraal 
en  Vice- Admiraal  bleven  doodt,  nevens  veele  meer  Groo- 
ten ;  de  zoon  van  den  Admiraal  wierd  met  eene  meenigte 
anderen  gevangen.    Het  getal  hunner  dooden  is  qualyk  te  Meteren 
begrooten  ,  en  word  ten  minften  op  2000  geftelt ,  daar  i^ederl. 
d' onzen  nauwelyks  60  mannen  verlooren.    Het  Lyk  van  Hiflor. 
den  Admiraal  Heemskerk  wierd  naar  Amfierdam  gevoert,  en  f°^-  "^?» 
op  'sLandts  koften,  met  grooten  lof  en  luifter,  en  een  ge-  -^-^"/'^ tuigenis  daar  hy  eeuwig  door  leeft,  ter  aarde  beftelt.  Deze 

groote  overwinninge  heeft  den  Vereenigden  Staat  groote  V^[/"* 
eere  toegebragt ;  en  ,  hoewel  'er  weinig  voordeel  van  buit  ' afgekomen  is,  heeft  ze  Nederlandt  ontzachelvk  gemaakt. 
en  reden  gegeeven  om  diens  braven  Admiraals  doodt  met 

eene  eeuwigdurende  gedachtenifle  t'zyner  eere  op  de  na- volgende wyze  te  verheerlyken.   Ten  Noorden  van  het  Idem 
Koor  in  de  Oude  Kerk  ziet  men  zyne  Grafftede.    Aan  Comm, 

d'eene  pilaar  hangt  zyn  degen,  helm,  enz.  aan  d' andere  ̂ mjl. 
leeftmen ,  in  een  zwart  marmer  tafereel ,  het  volgende  La-  43*» 

tynfch  opfchrift. 

Honori  &  iEternitati. 

JACOBO  AB  HEEMSKERK 

Amftelredamenfi, 
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I  P  S  E  IBIDEM 

Pro  Patria  fticnue  dimicans  gloi  iofe  occubuït 
Anima  ccclo  gondct,  corpus  hoe  loco  jacet. 
HAVE  Ledor  famamquc  viri  ama  &  vertutem. 

CUJUS  ERGO 
A  B 

Illuftrifl".  &  PotentifT.  Foederat.  Provin.  Belgii 

ORDINIBUS.  P.P. 

H.  M.  P. 

Vixit  annos  LX.  Mcnfetn  I.  Dies  XII. 

Houve. 

Wat  laager  Iceftmen  deze  twee  regelen  van  den  Heere jp.  C.  Hooft  gerymt : 

Heemskerk  die  divars  door't  Ts  en  V  Tfer  dorfte  Jlreeven: 
Liet  d'  eer  aan^t  Latit  ̂ hier't  lyf  ̂  voor  Gibralter  het  leven. 

S.van 
Leeuvj. 
Hat.  lil. 

f.  1148. Coudh. 

in  d'O. H.  Kron. 

fol.  80. 

Volfil 

jaarb. 

Onderaan zietmen  den Zeeflag zeer  kunftig  uitgehouwen: 
boven  aan  zyn  gckroont  Wapen  ,  en  aan  yeder  zyde  eene 
Globe  op  'thoogfte  van  het  Tafereel. 

Het  Oplchrift  van  het  Tafereel,  op  dien  doorluchten Zee- 
heldt  ,  luidt,  uit  het  Latyn  in  't  Nederduitfch  vertaalt, als  volgt : 

Ter  eere  en  eeuiviger  gedacht enijfe  van  den  Heere 

JAKOB  van  HEEMSKERK, 
Amjïerdammer  j 

den  manhaften  Zeeheldt,  daar  V  Faderlandt  zeer  groote 
dienjien  van  heeft  genooten. 

Die ,  na  verfcheide  Zeetogten  in  bekende  en  onbekende 
Landen  ,  twee  in  Nova  Zembla  onder  de  Noordt'Pool, 
ook  twee  naar  Ooft-Indiën  onder  de  Zuid-Pool  gedaan  te 
hebben,  en  van  daar  als  Overwinnaar  zeeghaftig,  en 
met  zeer  grooten  buit ,  in  het  jaar  1 604.  wedergekeert  j 
eindelyk  Admiraal  in  eenen  togt  tegen  Spanjen  gemaakt , 
de  flerke  Spaanfche  Vloot ,  in  de  Middelandtfche  Zee , 
of  in  de  Baai  van  Gibralter,  onder  V  gefchut  der  gedach- 

te Stadt  en  het  Kafieel ,  met  eenen  Heldenmoedt ,  op  den 

achtfien  Mey  1607.  aangegrepen  ,  verjlrooit,  en  vernielt 
heeft.  Hy  zelf  is  daar  ,  onvertzaagt  ftrydende,  luijler- 

ryk  gefneuvelt. 
De  ziel  is  by  den  Heere  j  het  lichaam  ruft  ter  dezer 

plaatze.  Vaar  wel ,  Lezer  ,  en  bemin  's  mans  lof  en 
deugt.  Om  welke  te  eeren,  de  Hoog  Mog.  Heeren  Staten 
der  Fereenigde  Nederlanden  dit  ter  eeuwiger  gedachte- 
nijfe  hebben  opgerecht. 

Hy  heeft  gekeft  veertig  jaaren ,  eene  maandt ,  en  twaalf 
dagen. 

HEEMSTEEDE  ,  een  Dorp  in  Kennernerhndt  ^  dicht 
by  Haarlem  ;  heeft  Kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder 
't  Claffis  van  Haarlem.,  in  't  Hoog. 
HEEMSTEEDE,  een  Slot  omtrent  een  half  uur  van 

Haarlem, éz^r  het  oud  en  edel  Gellacht  van  Heemfleede  dien 
naam  van  voert.  Het  plag  te  behooren  aan  Koelandt  de 
Fcvre,  Heer  van  Liesveldt,  Thefaurier  van /^/^««W^re»,  als 
getrouwt  hebbende  Vrouwe  Hadewig yEtfdochter  van  Heer 
Jaii  van  Heemfleede.,  en  Benthuizen.  Omtrent  het  jaar  1480. 
wierd  het,  wegens  de  fchulden  ,  by  zyne  Erfgenaamen 

gemaakt  in  't  jaar  i^3i.  verkocht  ,  en  quam  aan  Heer 
Willem  1-an  Lokhorfl  ,  Ridder ;  zyn  Erfgenaam  was  Heer 
Vincent  van  Lokhorfl  \  zyn  oudfte  dochter.  Juffrouw  y^»«<z 
van  Lokhorfl  ,  Vrouwe  van  Heemfleede liet  deze  Heerlyk- 
heit  na  aan  haare  dochter  Juffrouw  yf««<j  van /Irkel,  gewon- 

nen by  den  Heere  vz.nAlmeluo;  zy  kreeg  tot  gemaal  Jonker 
Walraven  van  Gent , zoon  van  den  Heer  van  Oijen, in  Gelder- 
landt, die  Heemfleedevtikocht  aan  N.  Houtyn  van  Amflerdar/t, 
welke  deze  Heerlykheit  in  het  jaar  1620  bezat.  Omtrent 
het  jaar  1426  hadden  de  Hoekfchen  een  goedt  deel  volks  by 
een  gebragt  ,  zy  (lelden  daar  over  ten  Opperhooft  Wil- 

lem Nr.gel:  In  zyncn  eerden  uittogt  wierd  het  landt  ront- 
om  Haarlem  verwoeft  ,  daar  by  Heemskerk  ingenomen  en 
vernielt.  Het  gefchiedde  uit  enkele  wraakgierigheit;  want 
de  Haarlemmers ,  en  andere  Kabeljauvjfchen,  hadden  eenigen 
tydt  te  vooren  de  Kafteelen  Breederoode ,  Heemfleede ,  Affen- 
delf,  en  meer  andere  Sloten  ,  den  toekomende, 
om  verre  geworpen,  kort  daar  na  vielenze  in  Watertandt ^ 
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en  maakten  tich  meefter  van  Monikkendam  ,  Purmerent  en 
Edam.  Goudhoven  begint  het  Geflacht  der  Heeren  van 

Heemflede  met  Heer  Gerard,  in 't  jaar  135-5-.  Fan  Leeuwen 
ftelt  noch  eenen  Weet  Arcndtvan  Heemfleede ,  Ridder ,  voor 

hem  op 't  jaar  1330.  en  Reinier  van  Heemfleede ,  vanwien  ge- 
waagt word  op  't  jaar  132c.  Ook  getuigt  Boxhornius  brie- 

ven gezien  te  hebben  van  't  jaar  1334.  waar  in  genoemt 
worden  SanderBorreus,  en  Nikolaas  van  Heemfleede ,  gebroe- 

ders. In  zynen  tydt  bezat  Adriaan  Pauw  (een  man  van 
groote  achtinge  ,  geleerdt-  en  belecftheit)  Heemfleede,  als Heer  daar  van. 

HEEMSTEEDE,  eene  Heerlykheit  of  Ridder- 

Hofftadt,  gelegen  in  het  Overquartier van 't  Sticht C//rfc^;, 
met  eene  Buurt,  en  heerlyke  plantaadje  ,  bezyden  af  aan 
den  Ooflkant  van  het  dorp  Jutfaas,  omtrent  anderhalf  uur 
van  de  Stadt  Utrecht , teer  vermaart  wegens  zyne  Tuinen, 
Waterfprongen ,  Wandeldreven,  StarrebofTchen ,  Wildt- 
baan,  Oranjery,  Uitheemfche  gewaflen , fchoone  Vrucht- 
boomen,  en,  met  een  woordt,  alles  dat  tot  vermaak  en 
welluft  der  oogen  kan  ftrekken;  waar  door  het  een  aan- 
lokzei  is  geworden  voor  alle  Reizigers  en  Vreemdelin-' 

gen, van  hoogen  en  laagen  ftandt,die  zich  i" Utrecht  bevin^ 
den,  om,  tot  eene  uitfpanninge, hier  van't  gezicht  te  gaan 
neemen,  waar  over  zy  altoos  ten  hoogften  vergenoegt  en 
voldaan  te  rugge  keeren.  Immers  was  het  zoodanig  by  't 
leven  van  den  jongft-overleden  Heere,  Diderik  van  Veldt' 
huizen,  wiens  heusheit  en  beleeftheit  allen  befchouweren 

zyner  Heerlykheit  bleek;  gelyk  zulks,  nevens  't  ganfche beflag  van  dit  aardtfch  Paradys,  fchel  opgezongen  word 

van  wylen  den  grooten  Dichter  Lukas  Retgans,  onder  'top- 
fchrift  van  HEEMSTEEDE,  in  zyne  Mengelwerken  tc 
vinden. 
HEEMSTEEDE,  ( ROEL ANDT  VAN)  was  de 

zoon  van  Jan  van  Heemfleede,  by  Hadewig  Corf  van  Bofck- 
hutzen.  Was  Heer  van  Liefveldt  en  Zylhof.  Nam  in  't  jaar 

ten  echte  Johanna  Schoofs  ,  dochter  van  Philips  Schoofs, 
Ridder  te  Mechelen ,m-xzx  zy  fcheidde  van  hem,  ter  oorzaa- 
ke  van  de  groote  fchulden  die  hy  maakte.  Hy  verruilde 
de  Heerlykheit  Liesveldt  aan  zynen  Oom  Frans  van  Heem- 

fleede ,  voor  de  goederen  van  Arlanderveen ,  Outshoorn,  en 
Fryehoef ,  die  hy  daar  na  verkocht  aan  zyne  Moeije  van 
La  Telloy,  behalven  Zylhof ,  dat  hy  afftont  aan  Heer  Jakob 
van  Duivenvoorde  ,  Heer  van  Opdam  :  doch  weer  genaaft 
wierd  by  M.r.  Willem  Pynflen:  y erm\t%  deeie  Roelandt  tich 
zoo  ganfch  diep  in  fchulden  verwart  hadde,  wierd  in  't 
jaar  15-52.  de  Heerlykheit  van  Heemfleede  by  decreet  en executie  van  het  Hof  van  Hollandt  verkocht:  Vincent  van 

Lokhorfl,  Ridder,b!eef 'er,  voor  de  fomme  van  18000  gul- 
dens. Koper  van:  %oodzX  gemeXdeRoelandt  van  Heemfleede, 

te  vooren  zoo  ryk  geweeft,  in  groote  armoede  leefde,  en 
van  zynen  Moeije  van  La  Tillay  onderhouden  moft  wor- 
den. 
HEENVLIET,  een  fraai  Dorp  onder  't  Landt  van 

Voorn ,  daar  by  is  het  ook  een  Heerlykheit,  gelegen  om- 
trent Geervliet.  Eenige  willen  dat  het  landt  van  Putten 

dien  naam  gekregen  zou  hebben  van  de  putten,  of  kuilen, 
gegraaven  om  de  verflagene  lichaamen  daar  in  te  werpen , 
en  den  naam  HeenvUet,  van  de  vlucht  ,  of 't  vlieden  der 
Xoo'pende Saxen ,  in  het  landt  van  iS"^r)'e«,  toen 't gevecht  van 
Clotarius  tegen  de  Saxen  voorviel.  Andere  meenen  dat  d'ei- 
ge  naam  van  HeenvUet ,  Heelvliet  zyn  zou  ,  van  't  gat  de Heel,  zie  Helvoet:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder 
't  ClaiTis  van  Voorn  en  Puiten. 
HEENVLIET,  ('T  HUIS  TE)  in  het  landt  vun  Voorn 

en  Putten  ;  't  heeft  van  oudts  aan  het  Geflacht  van  Heen- 
vliet,  nu  lang  uitgeftorven ,  behoort  gehad;  naderhant  is 
het  aan  Heer  Jan  Polyander  van  Kerkhoven,  in  zyn  leven 

Hout vefter  van  Hollandt,  en  voort  aan'tgeflachte'van»Sf/&fl- 

gen  gekomen. HEENVLIET.  (HEEREN  VAN)  Vermits  niet  aan- 
merkelyks  van  dit  geflachte  inde  Hiftoricn  gevonden  word, 

zullen  wy  alleen  in  't  korte  den  eerften  en  laatften  van 
dezen  ftam  en  dit  Huis  ophaalen.  Hugo,  jonger  broeder 
van  Henrik  van  Voorn ,  Burggrave  van  Zeelandt ,  leefde 
in  't  jaar  i2f3.  en  1272.  wierd  Heer  van  HeenvUet;  zyne 
Echtgenoote  was  Jiifttna  van  Haze;  hy  won  by  haar 
van  HeenvUet  ;  die  ten  huwelyk  nam  Alida  van  Borfetcn, 
dochter  van  Wolfert  van  der  Veer  ;  zyn  loon,Jan  va»  Heen- 
vliet  Heer  van  Cattendyk  en  Stavenejje ,  geftorvcn  in  't  jaar  1410. 
liet  na  by  eene  dochter  van  Willem  van  der  Coulfler,  Willem 
van  HeenvUet ,  Heer  van  Cattendyk  en  Staveneffc ,  die  ter 
vrouwe  nam  Margaretha  van  Romerswaal ,  dochter  van 
Nicolaas  van  Ror/ierswaal ,  Weer  \znLodyk:i'^n  zoon  wasj^*?» 
van  HeenvUet,  Heer  van  Cattendyk  ,  en  Stavenejje;  had  ter 
gemalinne  Catharina  van  Steelandt ,  uit  Vlaanderen;  doch 

won  hy  haar  geene  kinderen,  en  llorf  in  't  jaar  i5'oo,  ach- terlatende eenen  natuurlyken  zoon  Alexander  va» HeenvUet, 
den  laatflen  van  dezen  ftam.  HeenvUet  is  vervolgens,  als 
gezegt  is,  gekomen  aan  J.P.  van  Kerkhoven,  daar  na  aan 
't  geflacht  van  Schagen,  enz. 
HEER  AARTSBERG,  een  adelyk  huis  in  Hollandt^ 

onder  Berg- Ambacht ,  zie  op  AARTS13ERGE. HEER 
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H  E  È 

HEËR  AARTS-KERK,  gemeenlyk  HE  ER- 
AARTS-KERK, ook  HEER  ARENDTS  KERK,  in 

den  OudenBlaffcrt  dcrUtrechtfihe BiJJchofpen .-i^Lngi&nét  hun- 

'  ne  geelVelyke  jurisdiólie  in  Zeelandt ,  gefpelt  'sHEER- 
AETS-KERKE,  een  Zeeufih  dorp  'm  Zuid-Bevdandt ; 
't  heeft  Kerk  en  Predikant  ,  ftaande  onder  het  Clalïïs  van 
Zuid-Bevelandt. 

HEER  ABTS-KERK,  gemeenlyk  SEERAPS-KERK , 
in  den  OudetJ  Bhffert  der  Utrechtfche  Bijfchoppen  Haat 

T'SHEEREN  ABBEN-KERCKE,  een  Zeeuwfih 'Dor'p onder  Znid-Bevelandt in  het  jaar  8p  bedykt. 
HEER  ARENTS-KERK,  ook  HEERAERTS- 

KERK,  inde  bovenftaande  poft  gedacht;  mogelyk  qua- 
lyk,  door  verwarringe  met  ARNOUTS  KERK,  welk 

dorp  wy  in  den  voornoemden  Ouden  Utrcchtfchcn  Bijfchop- 

pelyken  Blaffen  vinden  onder  het  Deekenfchap  van  M^alche- 
rf»  geftelt;maar  by  M.  van  der  Houve.,  S.  van  Leeuwen,  ent. 
zien  vi'y  geen  Amouts-Kerk  onder  Walcheren  ;  maar  wel 
Heer  Arnouts  Kerk  onder  Zuid-Bevelandt  ;  dat  HEER- 

AARTS-KERK moft  zyn:  in  dien -ö/^^/ïrr^  genoemt, 

HEER  CLAUS  KINDEREN-KERK.  M.  van 
^«■r /iWe  heeft  Hechts  CLAUS  KINDEREN.  In 
den  bovengedachten  Ouden  Blaffert  der  Utrechtfche  Bijfchop- 

pen dznt  CLAES  kin  DER-KERK  E,  een  Zeeuwfeh 
dorp  op  't  Eilandt  Schouwen. 
HEER  HENRICKS  KINDEREN;  in  den  ge- 

dachten ouden  Bhffert  ftaat  T'SHEER  HEYNSKIN- 
D  E  R  K  E  R  K  ,  een  Zeeuwfih  Dorp  op  Zuid-Bevehndt : 
heeft,  met  IVffekerk.,  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het 
Znid-Bevehndtfche  Claffis. 
HEERJAKOBS  WOU  DE,  anders  geiegt  Efely- 

ker  Woude,  een  dorp  in, of  onder  Hollandt.,en  't  Bailjüuw- 
fchap  van  Rhynhndt.  Zommige  noemen  't  eene  Heerlyk- 
heit;  by  ande"ren  word  het  Hechts  onder  de  Dorpen  getelt. 
HEERJANS  DAM,  een  Dorp  in  Zmd-Holhndt, 

omtrent  anderhalve  myl  van  Dordrecht.  Het  voert  dien 

naam  van  Heer  'Jan  van  Rozendaal,  als  van  hem  bedykt; 
ook  omdat  dit  Dorp  en  Ambacht  op  den  Dam  van  de 

Waal  (alhier  toegedykt)  legt:  't  heeft  Kerk  en  Predikant, 
die  ook  Kyf- o{  Kief  hoek  bedient;  ftaande  onder 't  Claffis van  Dordrecht. 

HEER  JANS  DAM,  een  adelyk  Huis  omtrent  an- 
derhalve myl  van  Dordrecht:  voor  het  meefte  deel  is  het 

gebouwt  van  Heer  Joachim  van  Hardenbroek ,  als  getrouwt 
aan  Juffer  Jenne.,  Erfdochter  van  den  laatften  Ambachts- 

heer vzn  Heer  "Jans  Dam;  welker  Overgrootvader  deeze 
Ambachts-heerlykheit  gekocht  hadde  ontrent  het  jaar  15-10. van  de  Heeren  van  der  Does:  waarom  ook  dat  Ambacht 
voortydts  geheeten  wierd  Philipi  Ambacht  van  der  Does. 
HEERJANS  LANDT,  anders  SERJANS 

LANDT,  een  Zeeuwfch  Dorp  in  Duivelandt:  wy  vinden 
het  niet  met  dien  naam  in  den  Blaffert  der  Utrechtfche  Bif- 
fchoppen.  In  de  lyft  der  Predikanten  van  Zeelandt  echter 
ftaatS.  JANS  LANDT,  met  Kerk  en  Predikant,  on- 

der het  Claffis  van  Schouwen;  het  is  niet  grooter  dan  714 
gemecten.  Men  zegt  dat  dit  Dorp  het  recht  heeft  gehad 
van  geldt  te  munten. 
HEER  OEDENS-KERK,  dus  word  het  in  den 

Ouden  Utrechtfchen  BifJ'choppelyken  Bhffert ,  rakende  hunne geeftelyke  Jurifdiftie  in  2:É'fy(ï/?^//: ,  genoemt :  het  is  een  dorp 
in  Zuid-Bevehndt.  Maar  wy  vinden  dien  naam  nu  in  de 
lyften  der  Zeeuvjfche  Dorpen  niet,  buiten  twyfel  nu  veran- 

dert in  Hoedekens-Kerk  ,  gelegen  in  Zuid-Bevelandt  ;  zie 
HOEDEKENS-KERK. 
HEER  OUDE-LANDTS-AMBACHT,  een 

Dorp  en  Heerlykheit  in  den /Jy^^cri^izeri^^,  onder 'tBailjuuw- 
fchap  van  Zuid-HoUandt ,  aan  den  Devel, 
AEER  SIMONS-H  AV  e  ,  een  Holhndtfch  Dorp  in  het 

landt  Van  Voorn;  onder  't  Ruwaartfchap  van  Putten:  heeft 
Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Voorn  en Putten. 

HEER  SIMONS-KERK,  vinden  wy  nu  niet  in 
de  bedendaagfche  lyften  der  Dorpen  van  Zeelandt.,  als  een 
Zeeuwfch  Dorp.  In  den  Ouden  Utrechtfchen  Bhffert  derBif- 
fchoppen  word  het  eens  onder  het  Dekenfchap  van  Zuid- 
Bevehndt,  en  op  eene  andere  plaats  onder  dat  van  Schou- 

wen geftelt.  Ondertuffchen  heeft  men  by  Fan  der  Hotive 
het  dorp  Simons-Kerk  onder  Zuid-Bevehndt;  als  ook  in  de 
lyft  der  Predikanten ;  en  dat  Simons-Kerk  te  gelyk  door  den 
Predikant  van  Schrabbekerk  bedient  word :  maar  S.  van  Leeu- 

wen gaat  het  voorby,  en  't  is  by  hem  niet  te  vinden,  mo- 
gelyk omdat  de  Dorpen  die  zelfs  Kerk  noch  Predikant 

hebben  op  de  lyft  der  Predikanten  niet  ftaan. 
HEERDE,  een  Dorp  in  Gelderhndt ,  onder  het  vierde 

quartiervan  het  Hertogdom  ;zynde  het  quartier  van  Arnhem, 
anders  ,  van  de  Veluwe  genaamt.  Toen  in  het  jaar  if47. 
ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000 
guldens  moften  opbrengen  ,  was  het  quartier  van  de  Veluwe 
daar  in  op  17108  guldens  geftelt  ;  daar  toe  moften  de 

yyf  Steden,' Arnhem,  Harderwyk,  IVageningen,  Hattem ,  en 
der  Elburg,  opbrengen  2900  gulgens;  het  overige  quam  tot 

laft  van  de  Dorpen  der  drie  gedeelten  van  de  VelutDe;  als 
Veluwen-zoom,  dWver-Veluwe ,  en  Neder-Veluwe.  D'Over- 
Veluwe  was  gefchat  op  5-700  guldens; daar  in  moft  het  dorp Heerde,  een  van  de  zeven  in  de  Over-Veluwe ,  draagen  707 
guldens,  5-  ftuivers  10  {6  penning. 
HEERENBERG,  of 'sHEERENBERG,  ook  wel  Denaey 

by  verkortinge  BERG,  of  den  BERG,  een  Graaffchap  Dicllont 
en  klein  Steedtjen  in  het  Zuiderdeel  van  het  GraalTchap  Geogr. 
Zutphen;  niet  verre  van  de  Stadt  Emmerik,  en  de  grenzen  tH''^'^1* 
van  het  Hertogdom  Kleef:  Legt  omtrent  een  groot  uur 
bezyden  af  van  Emr/ierik  ,  en  praalt  met  een  zeer  fraai 
Slot,  de  hofhoudinge  der  Graven  van  den  Berg;  omringt 
met  zeer  fchoone  Bergen  en  beemden,  desgelyks  met  een 
vermaakelyk  Bofch.  De  voorheen  afgebroken  Tooren  van 
de  Kerk,  ftaat  nu  ter  zyden  aan  eenen  hoek  op  htt  kerk- 

hof, omtrent  een  mans  lengte  hoog  met  fteen  bekleedt, 

en  't  bovenfte  met  leijen  gedekt.    Zulks  is  gefchiedt  op  Pontarii 
dat  de  tooren,  als  hooger  zynde,  niet  over  den  Burg  zou  GeW^r/I 
gebieden.  Omtrent  den  tydt  van  Keizer  Karei  den  Grooten  ̂ ''f'J"'''' 
word  in  de  Kronyk  gewag  gemaakt  van  Eresburg.    Eeni-  ' 
ge  meenen  dat  het  tegenwoordige  Heerenberg  te  zyn;  maar  'ff" 
zy  d waaien.    Onder  \ Heerenberg  behooren  de  Kerfpelen  ̂ '^."1^,;^ en  Ampten  Gendringen ,  Etten,  Zedden,  Netterdam,  Didam, 
Wejlervoort  ̂   en  Dieren.    De  Graven  hebben,  behalven  y^^,^ 
^s Heerenberg,  noch  verfcheide  goederen  in  't  Graaffchap  pontarn 
Zutphen;  zy  bezitten  de  halve  Heerlykheit  ofHoogheit  van  ihid, 
IVifch;  begrypende  de  Hooftplaatze  Ter  Burgt ,  met  de 
Gerechten  van  Varjfeveldt,  en  Silwolde,  't  huis  Ulft,  enz. 
In  de  Betuwe,  Byhndt  (een  X/^f/> Mannenleen  met  Pan-i 
nerden)  dan  noch  Homoedt,  Nycrborg,  Vryenflein,  Ochten^ 
enHedel,  enz.    Toen  de  Franfchen  in  't  jaar  1672.  dien 
plotzigen  inval  in  den  Staat  deeden,  vonden  zy  het  Steedt-^ 
jen  ̂s Heerenberg,  met  eenen  vervallen  muur  en  uitgedroogd 
de  graften,  voor  zich  open.    Wat  belangt  het  Graaffchap, 

't  is  voorheen  veel  grooter  geweeft  als  nu  in  zyne  bevat-*  i'^'""""'' 
tinge,  het  heeft  niet  alleen  den  Hetter,  en  't  landt  van  ̂^'■"Z"' 
Afpel,  maar  ook  de  Stadt  Emmerik  in  zynen  omkring  be-»  ̂^'^'^34' 
grepen:  doch  allenskens  zyn 'er  de  Heeren  eenige  ftukken 
van  quyt  geraakt;  't  zy  dat  ze  door  afftant,  of  door  ge* weidt  der  nabuuren  daar  van  zyn  afgerukt.   Binnen  de 

grenspaalen  van  ̂ s Heerenberg  heeft  voortydts  een  Klooftef \z.n  Kalvarièn ,  van  der  Minrebroederen  Orden,  geftaan; 
die  zich  aan  den  Grave  verplicht  hadden,  dat  hy  ze  in  ge-* 
val  van  wanbedryf  zou  mogen  ftraffen,  of  wegjaagen  :  vry 
wat  aanmerkelyks  in  dien  tydt.    In  het  eerfte  wierden  de  Idet» 
Graven  van  ̂ s Heerenberg  niet  dan  Heeren,  of  Bannerhee-  l'ornaA 
ren  van  den  Berg  genoemt;maar  in  het  jaar  1468.  of  1473. 
heeft  Keizer  Frederik  de  HL  Ofwald  den  L  van  Heer  tol 
Grave  van  den  Berg  verheven. 
HEERENBERG, of  BÈRG.  (HEEREN,  Hedaoa 

naderhant  GRAVEN  VAN  )D' eerfte  Heer  van  den  Berg  Belm, 
is  geweeft  Hendrik  ,  tweede  zoon  van  Otto  van  Naffauw,  Buchtl, 
eerfte  Grave  van  Gelder  en  Zutphen.   Men  vindt  van  dezen 

Hendrik  gewag  in  eenen  brief  van  't  jaar  1125-.  Rabodus ^ 
zoon  van  Hendrik,  vindtmen  genoemt  in  de  ftichting  vaii 
het  Kloofter  te  Bethlehem.  Hendrik,  de  //.  zoon  van  Raho* 
dus,  derde  Heer  van  den  Berg,  is  bekent  op  1224.  Adam 
leefde  omtrent  het  jaar  1259.  Frederik  heerfchte  1278.  hy 
verworf  van  de  BilTchoppen  van  Keulen  en  Munfler  de  ge-« 
rechtigheit  der  munte  voor  zyne  Heerlykheit  Etten;  zyne 
Gemalinne  Hedwig,  dochter  van  den  Heer  vanOijen ,hzaT^ 
de  hem  eenen  zoon  en  nazaat ,  Hendrik  den  HL  zefden  Heef- 
van  den  Berg,  die  in  't  jaar  1304.  van  Steven,  en  zyne 
zoons,  Willem  en  Hendrik  van  Ulft,  de  helft  der  goederen 
van  Weerbeide  kocht.    Frederik  de  IL  zevende  Heer  van 
den  Berg,  trouwde  Elifabeth  van  Millingen,  Vrouvve  van 
Grebben,  dochter  van  Willem ,  Heer  \an  Wyckrayd.  Adam  ̂  
de  //zoon  van  Frederik,  ftorf  kinderloos ,  in  't  jaar  x^f^i 
derhal  ven  wierd  zyn  broeder  Willem  Heer  van  den  Berg^  • 
trouwde  met  Sophia  van  Byhndt^  en  wierd  door  dit  hawe* 
lyk  Heer  van  Pannerden  ;by  ftorf  in  't  jaar  1387.  Zyn  zoon 
Frederik  de  HL  wierd  toen  X  Heer  van  den  Berg ;  hy  heeft 
Pancras  Kerkjen  ,  afgezondert  van   de  Kerfpelkerk  van 
Zedden,  in  't  jaar  1399.  in  eene  Moederkerk  verandert,  ert 
het  doen  in  wyen  door  Frederik  van  Btankenheim ,  Biftchop  van 
Utrecht.  In  't  jaar  1377.  tradt  hy,  nevens  eenigen  van  den 
Gelderfchen  Adel  ,  in  een  niew  verbondt  met  den  Grave 
van  Blois,  die  tegen  Willem  van  Gulik, om  het  Vorftendorrt 
Gelder*,  oorlogde  :  hy  ftorf  in  't  jaar  1416.  gcenen  zoon, 
maar  alleen  eene  dochter  nalaatende;  daar  door  ging  de 
mannelyke  linie  van  de  Heeren  van  den  Berg  te  niet.   De  Fontatf. 
gemelde  zyne  dochter  Sophia,  Erfvrouwe  van  den  Berg  en  Gelderf. 
Byhndt,  nam  tot  Gemaal  Otto  van  der  Lek,  jonger  zoon  ̂ f/c^W* 
van  Breeda,  Heer  van  Hedel  en  Almenftein,  die  door  dezen  '  deel, 

echt  de  Heerlykheit  van //eie/(  in 't  jaar  1373.  door  Heer 
van  Pohncn ,  en  Margaretha  van  der  Lippe,  Hcere  en  Vrouwe 
van  der  Leken  Breeda,  gekocht  van3'(2»  van  Kranendonk,  Heere 
\an  Zevenbergen)  en  de  inkomüen  vzn  de  BreedaafchcWindt- 
molens  met  de  Heerlykheit  van  den  Berg  vereenigt  heeft: 

Sophia  overleedt  voor  haren  Vader,  in  't  jaar  141 2.  eenen 
zoon,  Willem  van  der  Lek ,  nalatende :  hy  was  de  AV/ Heer 

van  den  Ber^,  gezegt  de  ryke  ,  geboren  in 't  jaa;-  1404. Ee  e  Hy 
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Hy  trouwde  in  het  jaar  1429  Locke,  dochter  van  Grave 
Evc'WM  va»  Bcnthem:  met  haar  wierd  ten  huwelyk  be- 

looft/indien de  Grave  geen  maiilyk  Oir  mogte  nalaaten  , 
het  Slot  en  de  Siiiéi  Steinfurt ,  of  anders  óoco  Rhynfche 

guldens.  H'illem  heeft  zyiie  vaderlyke  goederen  zeer  door aankoop  vermeerdert.    In  het  jaar  1433.  maakte  hy  het 
halve  huis,  met  de  halve  gercchtigheit  en  inkomften  van 
Kcppel,  zich  voor  ccne  zekere  fomme  geldts  eigen:  daar 
na  Acquoy  voor  1000  Arnoudts  guldens ,  van  de  Vrouwe 
Mn  KuiUniburg;  en  nam  het  dorp  Bek  in  onderpandtfchap 
van  Adolvb  van  Kleef;  vervolgens  kocht  hy  de  Heerlykheit 

van  Loei, van  Ja»  va»  Loei  ;dc  vryheit  van  Didam , va»  l^t»- 
cent,  Grave  van  Mcurs;  Breedenbroek,  van  Frederik  vanUlft, 
en  A»»a  Baex ,  voor  9700  Goutguldens.    Hy  hieldt  de  zy- 
de  van  Hertog  Armld  van  Gelder,  tegens  alle  die  hem  wil- 

den beleedigen  :  heeft  's Heen-nberg  bemuurt,  de  Kerk  al- 
daar vergroot,  en  het  groote  fleene  Bolwerk  aan  de  poort 

van  Emmerik  begonnen;  daar  tegen  Gendringe» ,  dat  bewalt 

was,  doen  Hechten.  In  het  jaar  1460.  heeft  hy  te  ̂ sHeeren- 
lergeen  Gallhuis,  een  Armenhuis,  en  in 't  jaar  14Ó3.  een 
Franciskaner  K  loofter,  of  Convent ,  te  Brymer  hy  Emmerik ,  ge- 
bouwt,  dat  nu  verwoed  is;  hy  ftorf  in  't  jaar  1465-.  Zyn 
70on  Ofvjald  de  /.  wierd  door  Keizer  Frederik  den  lil.  in 
het  jaar  14S6.  (andere  fchryven  1473.)  ten  eerften  Ryks- 
grave  van  ̂ s Heerenberg  verheven,  in  het  jaar  I4y6.  trouw- 

de hy  Eltzabeth,  jongfte  dochter  van  Fincent,  Grave  van 
Meters^  by  Anna  van  Beijeren;  won  by  haar  twee  zoonen, 
Willem, lynen  Nazaat  in  het  Graaffchap  van  den  Berg,  en 
Frederik,  Heer  van  Hedel;  daar  by  noch  4  dochters,  Anna, 

in  't  jaar  1490.  geworden  Gemalinne  van  Grave  Ja»  van 
f'i-  'O'  ilerwarde»  en  Meurs;  Machtild,  Echtgenoote  van  Frederik, 

Heer  van  Bronkhorft  en  Limburg;  Aalburg,  getrouwt  aan 
Heer  Herman  van  iVifih;  de  vierde  wierd  cene  Bagyn  te 

Keulen:  O/u'^/i^  overleedt  in 't  jaar  15-06.  H^illem,  de  lil, 
20on  van  ö/iü^W,  en  tweede  Grave  van  den  fier^,  nam  1 5-03. 
ter  Gemalinne  Anna,  eenige  dochter  van  IVillem,  Broeder 
tot  Egmond,  by  Margareta  van  Heeswyk,  en  kreeg  met  haar 
ten  huuwelyk  Boxmeer,  Haeps,  Stevenswaert ,  en  Stalbeek. 

Hy  (lorf  in  't  jaar  lyii.  teBow?»*'/,  nalaatende 
geboren  ifoS.  Dees  trouwde  met  Elizabeth  van  Dordrecht, 
uit  een  Geflacht  vermaagfchapt  aan  de  Heeren  van  S.  Alde- 
gonde,  en  de  edelfte  huizen  in  Gelderlandt  en  Hollandt,  we- 

duwe van  Heer  Ja»  va»  der  Horjl;  overleedt  in  May, in  't 
jaar  1546.  na  dat  zyne  Gemalinne  hem  in  't  jaar  if^S-  was 
voorgegaan ,  nalaatende  Willem ,  Ofwald,  Frederik ,  en  Anna : 
onder  hen  heeft  Willem  alleen  den  ftam  voortgezet,  al- 
ïoo  de  andere  ongehuuwt  bleven.  Willem  de  IF.  en  vierde 

Grave  van  den  Berg,  nam  in  't  jaar  iffó.  ter  Gemalinne 
Maria  van  Najfauw ,  docht ev  van  Willem  de»  Ryken ,Qroedet 
van  Hendrik  van  Naffauvj;  hy  won  by  haar  acht  zoonen  en 
acht  dochters;  onder  de  zoonen  wierd  Herman  zyn  navol- 

ger, en  vyfde  Grave  van  den  Berg;  zyne  Gemalinne  Afar/a 
Mancia  ,  uit  het  huis  van  Withem,  heeft  hem  het  geheel 
Markgraaffchap  van  Bergen  op  Zoom  toegebragt;  waar  me- 

de Keizer  Karei  de  V.  Anthonis  de  Olymes  eerft  beleent  had- 
de;wiens  mannelykc  linie  te  niet  ging  in  zynen  loonjan, 

in  't  jaar  15-67.  die  met Montmorency  ,ViyheeT  vanMontigny, 
in  den  aanvang  der  Nederlandtfche  onruften,  ter  quader  uu- 
re  en  tegen  zynen  dank,  naar  Spanje»  afgezonden  was.  In 
het  jaar  1576.  na  de  Pacificatie  va»  Gent,  quam  de  zufters 
dochter  van  Ja»,  en  dochter  van  Pettershem ,  weer  in  't 
bezit  van  Berge»  op  den  Zoom  ;die,by  cenen  zoon  van  Gaas- 

beek, Heer  van  BorJJèlen,  drie  dochters  naliet;  Maria,  ge- 
trouwt  aan  Herman  ;  Margriet  aan  Hendrik  ,  Graven  van 
's Heerenberg ,  en  Ernejlina, a,a.n  den  Baron  van  Bavoy.  Gra- 

ve Herman  van  den  Berg,  zoon  van  Willem  den  IF.  wierd, 
wegens  den  Koning  van  Spanje»,  Gouverneur  van  Gelder- 
landt,  en  heeft  in  't  jaar  lóoóde  StaatfcheKtygimzgt ,  die, 
onder  den  Grave  van  Chajlillon,  Venloo  meende  te  beleege- 
ren  ,  tweemaal  afgeflagen.    Zyne  broeders  ,  Frederik  en 

Ofwald  (in  't  jaar  1585-.  in  den  flag  van  Boxum  in  Frieslandt 
gefneuvelt)  nevens  Frederik,  die  in  't  beleg  bleef  voor 
Steenwyk,  en.  Hendrik  va»  de»  Berg ,  hebben  de  Kroon  van 
Spanje», in  den  oorlog  tegen  denStaat,  groote  dienften  ge- 

daan. Grave  Hendrik  heeft  in  't  jaar  1606.  Grol,  tegen  het 
gewelt  van  Prins  Maurits,  ridderlyk  befchermt.  In  't  jaar 
1623.  als  ook  1624.  heeft  hy  't  beleg  van  Breeda,  door  Spi- 
»o/«,by gewoon t  ;deedt  onder  debelegeringe  van  ̂ sHertoge»- 
bofch,  in  't  jaar  1Ó29.  door  Prins  Frederik  Hendrik,  den  ge- 
vaarlyken  inval  voor  omenStaat  in- en  op  de  ̂ ^/«zue:  doch, 
door  der  Spaanfche»  hoogmoedt  en  nydt  getergt,  die  nooit 
den  Nederlandtfche»  Adel,  of  Grooten,  eenige  genegent- 
heit  toedraagen  ;  of  wel  bewogen  door  liefde  tot  het  Va- 
derlandt,  en  haat  tegens  den  Spanjaart  om  redenen  opge- 

vat, heeft  hy  in  het  jaar  1632.  het  SpaanfcheV eMihecïicUzf) 
redergelegt ,  en  is  binnen  Zutphen ,  in  't  jaar  1638.  overleden ; 
echter  te    Heerenberg  begraaven.    Willem,  Vader  van  alle 
dczeikinderen ,  had  in  het  jaar  15-66.  mede  hetSmeekfchrift 
der  Edelen  aan  de  LandtvoogdefTe,  Margareta  van  Parma, 
helpen  overleveren;  hy  deede  ook  in  het  eerfte  den  State» 
goede  dienften,  veroverde  Zutphen,  Kampen,  en  meer  an- 

dere Steden;  daarom  wierd  hy,  in  'i  jaar  ij8i.  in  plaatzc 

idem Pontan. 
ibid. 
fol.  84. 
jamian. 
Strada 
lib.  6. 
de  bell. 
Belg. 

H  E  E 
van  ïynen  Neef  Grave  Jan  va»  Najfauw,  Stadthouder  van 

Gelderlandt  gemaakt.    Maar  in  't  jaar  15-83.  viel  hy  de  Sta- 
te» af,  en  den  Koning  van  Spanje»  toe ;  't  zy  om  zyne  goe- 

deren, door  üuc  d'Alva  aangellagen,  weer  te  bekoomen, 
of  uit  andere  inzichten.  Hy  bewoog  zyne  zoonen  ook  om  idem 
't  zelfde  te  doen,  die  tot  op  het  einde  hunnes  levens,  in  i'ontan. 
weerwil  van  de  moeder,  behal  ven  de  gemelde  Hendrik, zich  ibid. 

valt  aan  Spanje»  gehouden  hebben.    WUlcm  overleedt  in  't  Comm. 
jaar  15-S6.  op  het  Slot  van  Ulji,  en  zyne  Gemalinne  Maria  Tredtr. 
vanNaffauvj  in  'r  jaar  15-99.  Nadat  hun  zoon  Herman  in  't  ̂("drik 
jaar  1611.  geflorven  was,  nalaatende  eene  dochter,  Alaria  ''''"f'»' Elizabeth,  namen  zyne  broeders,  Frederik  en  Hendrik,  de 

voogdye  over  haar  aan;  Frederik  overleden  zynde,  volgde  ̂ ^rj hem  Floris  van  Kuilenburg  in  de  Voogdyfchap,tot  dat  Maria 

EHzabet  met  haren  neef  Albert,  zoon  van  Frederik,  in  den   "  ' 
echt  tradt,  en  aan  hem  het  Graaffchap  van  den  Berg,  ne- 

vens 't  Marquifaat  van  Berge»,  ten  huwelyk  opdroeg; 
maar  zy  zyn  beide  in  het  jaar  1633.  kinderloos  overleden. 
Daar  door  viel  het  moederlyk  erfdeel  ('t  Marquifaat )  aan  idim 
haar  moeders  dochter,  die  dochter  was  van  haar  Vaders  Ponian. 
hroedet  Hendrik,  ook  Maria  genamt ;  die  ten  echte  nam  Johan. 
Ditel  Frederik,  Prins  Vin  Hohenzollere» :  na  wiens  doodt  het  Schiep. 

in  't  jaar  1662.  door  zyne  eenige  Erfdochter,  Henrica  Fran-  ̂ ^ïf- geraakt  is  aan  Ferdinand  Maurice  de  laTour,Gtnve  van 
Auvergne.  Wat  de  Graven  van  den  Berg  belangt,  daar  van 
is  de  eenige  van  dien  ftam  overgebleven  Ofwald;  wiens 

Vader  was  de  bovengemelde  Grave  Albert  va»  den  Berg,  ̂ y'"* 
zoon  van  Frederik,  overleeden  in  't  jaar  161S.  van  hem  ge- 
wonnen  by  Francifia  de  Ravanel,  dochter  van  Eufiachius,  ' Heer  van  Rouvigny;  zyne  moeder  Magdalena,  dochter  vau 
Claude  Franfois  de  Cufance ,  Grave  van  Chabtieve,  by  Ernejlina 
va»  Withem,  ftorf  in  het  jaar  1689.  hy  heeft  ter  Gemalin- 

ne gehadt  Mar/*»  Leo/'o/^^zVza  Cij;^«r/»<ï,  dochter  van  Johan, 
Grave  van  Rietberg,  aan  haar  getrouwt  in  't  jaar  1687.  De 
vryheit  van  Ryksgrave  heeft  aan  het  Huis  van  *s Heerenberg 
weinig  voordeels  gedaan  :  maar  gemelde  Albert,  zoon  van 
Frederik,  Gouverneur  van  ̂ tSpaa»fch  Nederlandt,  en  Vader 
van  den  regeerenden  0/M;<ïW,bragt  in  't  jaar  165-3.  zyn  o^^dt 
voorheen  verkregen  recht  weer  op  den  Ryksdag  te  Regens-  Idem 

burg  ter  baane  ,  verkreeg  van  't  Wetteraufch  Collegie  zyn  i>ot>rl. voorig  recht,  en  wierd  van  hen  als  een  vrye  Ryksgraaf 

aangenomen  en  erkent:  na  ingebragt  bewys  dat  het  Graaf-  *  '^"'» 
fchap  Berg,  of  *s Heerenberg ,  voor  meer  dan  400  jaaren,  9* van  de  Provintie  van  Gelderlandt  afgezondert,  het  Duitfche 
Ryk  onmiddelbaar  onderworpen  was  geweeft. 
HEER  ENLOO,  of 's  HEER  E  NLOE ;  het  is  een  Ponton. 

Convent  huiten  Harderwyk  gevtee'iï ;  het  oudfte  der  zes  an-  1  detl, 
dere  ;  toegewydt  aan  S.  Ja»  Babtiji.    Het  was  in  eene  reer  fol.  100. 
vermaakelyke  landtsdouwe  gelegen ,  nu  legt  het  ter  neder. 
HEERENVEEN,  naar  de  Friefche  uitfpraake,  HEE-  Schotan. 

RENFEEN,  voortyds  eene  Buurte  in  de  Friefche  Griete-  btfihr. 
nije  Schoterlandt ,  onder  de  Zevenwolden;  maar  naderhant  '^"J' 
tot  een  goedt  Vlek  aangewalfen.  Het  heeft  dien  naam  van 

een  groot  bygelegen  Feen  gekregen,  in  voorige  tyden  een  **3' 
groot  moeras  geweeft,  't  welk,  afgetapt  zynde, naderhant 
veel  turf  uitgelevcrt  heeft,  gelyk  het  noch  doet ;  fchryft  de 
Heer  Schotanus,  't  Is  by  Py ter  van  Dekama ,  Ridder  en  Raadt 
inden  Hove  vzn  Frieslandt,  met  zyne  Medeftanders  van  de 
Huisluiden  gekocht,  blykendc  uit  den  koopbrief,  van  den 

24  Juny  15-5-1.  als  Tinco  Sakes  Grietman  over  Schoterlandt 
was.    De  meefte  zwarigheit  beftont  in  eene  bequame  uit- 

vaart te  vinden,  die  eindelyk  evenwel  gemaakt  is,  en  de 
Heerefloot  word  genaamt ,  dwars  door  een  groot  Meer 
hcene.    Deze  graft  is  anderhalf  uur  lang,  zy  wierd  in  vyf 
jaaren  afgeklaart.  Inden  tydt  van  het  Turfgraaven,  om- 

trent het  jaar  1620.  hebben 'er  daaglyks  over  de  lOco  per- 
foonen ,  uit  Z)rf»^^  en  d^  O  mme  landen  daar  gekomen,  aan  ge- 
arbeidt,  die 'er  zich  rykelyk  genecren  konden:  daar  door 
nam  hetVXtk  Heerenvee»  al  in  dien  tydt  zeer  veel  toe.  Het 
heeft  yder  Zaturdag  eenen  merktdag,  daar  veele  lieden 
van  Leeuwarde»,  Bolswaert,  Sneek,  en  andere  plaatzen, 
behalven  de  boeren  uit  de  naaftgelege  Grietenijen  ,  op  ko- 

men.   In  het  jaar  1610  gaven  de  State»  va»  Frieslandt  een  • 
vaft  onderhoudt  tot  eenen  Predikant  voor  die  plaatze, hoe- 

wel'cr,  wegens  haare  grootte,  wel  twee  nodig  fchynen. 
Aanzienlyke  Heerenhuizen  zyn  in  dit  vlek  gefticht;  ook  is 
het  doorgaans  met  fraaije  burgerwoningen  dicht  bebouwt: 
't  heeft  eene  fchoone  Kruiskerk,  voor  veele  toehoorders 
van  een  gemakkelyk  gehoor.    Met  winkels  ,  en  handt- 
werksliedcn,  waar  onder  veele  Uurwerkers,  is  Heeren- 

veen opgepropt,  meer  dan  veele  kleine  Steden;  zelf  heeft 
men 'er  een  drukkery  en  boekwinkel.  Op  den  merktdag 
is 'er  een  groote  toevloet  van  menfchen,  uit  verfcheidene 
Friefche  Steden,  en  de  rontom  gelegene  dorpen  ;  dat  veel 
welvaarts  aan  d' ingezetenen  toebrengt.  Het  Feen  legt  eea 
klein  uur  van  ""t  Öranjevjoudt ,  een  hcerlyk  Lufthuis,mec 
bofchachtig  geboomte,  van  den  Prinfelyken  Stadthouder 
der  Provintie;  en  is  hier  de  doortogt  derwaarts  ,  als  ook 

naar  't  Overyffels  Steenviyk,  en  de  verdere  plaatzcn  dier  aan- 

grenzende Landtftreeke. HEERMA  ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Friefche 
Grietcnijc  Haskerlandty  in  het  dorp  Wefttrmeer^  onder  het 

quar- 



HE  E 

Hoave  quarticf  ZevenwoUeti.  By  IVittfemlus  vindttnen  wel  
een 

I  deel,  Herema,  of  Harama,  maar  in  de  Gnetenije  Franckeraded , 

fil.  i62.  onder  U^cftcrgoo ;  zie  H  ERE  MA- 
HEERMALEN;  ïie  op  HERMELEN. 

M.stoke  HEERMAN,  iiy  word  voor  eenen  Afgodt  onder  de 

Kyr/.kr.  Heidenen  ̂ tiMt  ̂   die  van  iiQ  Zeeuwen  m  Walcheren  plegte- 
Buchtl.  ]yk  gedient  wierd;  doch  Aoot  IVilltbrordus ,  Bilfchop  van 
inHeda  IJtrecht,  verftoort.  De  Oude  Kronyk^  en  ook  Melis  Stuke, 
er  Beka  noemen  dezen  Afgodt  Mercurius.  A.  Buchelius  is  van  ge- 
hilior.  voelen  ,  dat  deeze  Afgodt  eigentlyk  van  de  Dunfchen 
Vlir.     3fó(g<^i!ïHa^|^  genoemt  is  geweeft,  als  dc  Man^ofGodt 

der  Heyren.   Heerman  komt  ook  byna  met  den  Griekfchen 
Hermes,  znócTS  Mercurius y  over  een. 

Boxhor»    HEERWAARDEN,  een  Dorp  in  Gelderkndt\  zie 
Kr.vanov  HERWAARDEN. 

Zeeland.  HEES,  een  Dorp  onder  het  quartier  Ntewmeegen  m 
I  deel,  Gelder/andt.  Eenige  willen  het  HES  hebben, en  dien  naam 
fi-  ̂ 9-  naar  de  Heffen:  andere,  van  den  afgodt ,  dien  de  Gal- 
Pontan.  j-^^^^  Germanen  met  eene  groote  eerbiedigheit  plagten 
Geldtrf.  aanbidden  en  te  vieren,  zynen  altaar  met  menfchenbloet 
gefchicd.  befprengeude.  Het  is  zeker,  dat  daar  nu  Hees  legt,  in  ou- 
If'iy  de  tyden  een  Bofch  heeft  gedaan  ;  en  dat  de  Heidenfche 
V'  •     voorouders  hunne  afgoden  de  BolTchen  toegewydt  hadden, 

enz.  zie  ook  op  HEESENBERG. 

LoO^nt  HEESBEEN,  of  HESBEEN,  een  Dorp  ,  Slot, 
lih,  X.  en  Ambachts-Heerlykheit  onder  het  landt  van  Heusden.  In 
dèfalf.  het  regifter  der  Heeren  en  Edelen  in  Hollandt^  ter  dagvaart 
uil,  befchreven  ,  vindtmen  Heer  Cornelis  van  Bergen^  Heer  van 

Zevenbergen y  Noordeloos,  en  van  der  Schellingen : cn  den  zel- 
Uouve  ven  Cornelis  ook,  als  Heer  van  Niewkoop,  Oojlhuizen,  en 
I  detl,  Evershera,  Ambachtsheer  van  Hesbeen.  Voor  ruim  70  jaa- 
/fl/,  63.  ren  behoorde  het  huis  en  de  Heerlykheit //É-^^ijfK  aan  Jon- 

ker Lubbert  Turk,  die  ten  echte  hadde  de  dochter  van  den 
Gtttdh.  Heer  van  Lochorjl^  en  üudt  Teilingen.  De  Vader  van  Lub- 

in  d'0.  jjgft  .vyas  Jonker  Wtllem  Turk  ,  Heer  van  Hesbeen  ;  zyn 
HXfon,  Vaders  Moeder,  Juffrou  Marg'arctha  van  Egmond,  was  de 
M  88. wettige  zufter  van  den  eerftenGrave  Jan  van  Egmond,  door 

Keizer  Maximiiiaan,  in  het  jaar  148Ó.  tot  Grave  verheven. 
Heesbeen  heeft  met  Aalburg  eenen  Predikant,  ftaande  onder 
het  Claflis  van  Gorkum. 

heuvt      HEES,  een  Dorp  in  de  Meyerije  van'' s Hertogenbofch , 
hanav.  onder  het  quartier  van  Maaslandt.    Toen  geheel  Brabandt 

^'^Tl    voortyds  eene  jaarlykfche  fchattinge,  beede  genaamt,  van 
V"»  140000  guldens  opbrengen  moft,  was  de  geheele  iV/e)'frjf>, 
/«M-  7«jn  die  fom,  met  de  Praelaten,  op  19379  guldens  16  duivers 

3  penningen  geftelt;  daar  in-ftont  het  quartier  Maazelandt ^ 
(een  der  vier  quartieren)  op  2294  guldens,  13  duivers 
9  penningen:  waar  toe  Hees  (een  van  de  16  of  17  Dorpen 
van  dat  quartier)  lyi  guldens,  2  duivers  opbrengen  moft. 

Idttrt        HEESE,  een  der  Dorpen  in  de  Meyerije  van''sHerto- 
Houve  genbofch,  onder  Peellandt.   Toen  vooïty as  gehee\  Brabandi 
ibid.      eene  jaarlykfche  fchattinge  van  140000  guldens  opbrengen 

mod,  dont  de  geheele  Meyerije ,  met  de  Praslaten,  op  19379 
guldens,  ló  duivers  3  penningen.    In  die  fom  was  het 
quartier  vznPeellandt  (een  der  vier  quartieren  van  deTlf^y^- 
rtje)  gedelt  op  5-692  guldens,  10  duivers  3  penningen.  Daar 
in  mod  het  dorp  Heefe  (een  van  de  26  of  27  van  dat  quar- 

tier) met  de  gehuchten,  472  guldens  12  duivers  laden. 
Ponttn.     HEESENBERG,  een  der  vyf  Heuvelen  daar  de  Stadt 
Celder/.  Niewmeegen  op  legt.    Zommige  willen  dat  ze  den  naam 
gefchied.  vzn  de  Hejfeni OU  hebben  ontleent,  vermits  die  dit  landt 
I  deel ,  eerd  bewoont  hebben ;  en  dat  daarom  HESSENBERG 
ƒ#/.  36.  gefpelt  zou  moeten  worden.  Andere  meenen  dat  men  noch 

Heejen-  noch  Heffen,  maar  EJfenberg  moet  fpellen,  naar  de 
meenigte  Ejffeboomen,  die  daar  plagten  te  daan.  Ook  zyn'er 
die  willen  dat  HeeJ'enberg,  en  de  He  e  fel  poort ,  in  de  Stadt Niewmeegen,  dien  naam  draagen  van  den  Afgodt  HEES. 
Zie  op  HEES,  en  op  HESSELBERG. 

tlouve       HEESSEL,  een  Dorp  in  Gelderlandt,  onder  Thieler- 
I  deel,   ivaert.    Toen  in  het  jaar  I5'47.  geheel  Gelderlandt  en  Zut- 
M  80.  phen,  eene  fchattinge  van  7j-ooo  guldens  opbrengen  mod, 

wierd  het  quartier  van  Niewmeegen  (een  der  vier  quartie- 
ren) daar  in  gedelt  op  24342  guldens.    In  die  fom  mod 

Thielerwaert ,  een  der  zes  gedeelten  van  dat  quartier ,  draa- 
gen 5-844  guldens ;  daar  in  was  't  Dorp  Heeffel,  eene  der 

26  of  27  Dorpen  van  dat  deel,  op  114  guldens  19  duivers 

penning,  gedelt,  't  laagde  van  alle  de  Dorpen,  behal- 
ven  Drempt,  £/?,  en  Sendweenen. 

^««»        HEESWYK,  een  Dorp  of  Buutte  en  Ambachts-Heer- 
Houve.   lykheit  in  't  Sticht  Utrecht,  onder  't  Montfoortfihe  quartier. 

HEESWYK,  een  Dorp  in  de Meijerije  van  's Hertogen- 
«««•^e   io[ch.    Toen  voortyds  geheel  Brabandt  eene  jaarlykfche Uandv.  fchattinge,  Beede  genaamt,  opbrengen  mod  van  14C000 
■ideèl    fi'^ldens,  was  de  geheele  Meijerije  ̂   met  de  Prselaten,  daar 
fel.  xti.  ̂"  °P  19379  guldens,  16  duivers  3  penningen  begroot:  in 

'*  die  fom  dont  het  quartier  Maazelandt ,  een  der  vier  quar- 
tieren van  de  Meijer  je,  en  waar  'm  Heeswyk  legt,  gedelt 

op  2294  guldens,  13  duivers  9  penningen;  daar  in  mod 
het  dorp  Heeswyk  draagen  105-  guldens,  3  duivers  9  penn. 

■^l'tng      HEID  EN  ZEE.   Deezen  naam  vindtmen  alleen  by 
Jjo/.      Melh  Stoke,  gegeeven  aan  den  niewen  Zeeboezem,  dien 
Gcrm.    dc  Noordtzee  ten  tyde  dat  hy  fchreef  begonnen  had  te  maa- 
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ken  tufichcn  het  naadgelegen  en  verder  gelegen  Frieslandt;  r„r,f 
daar  hy  op  het  jaar  1205-.  aldus  zingt,  part'.iU aBilïem  ( öaec  a  <Bm )  ö«ft  tocclooibm 

't  EauDt  üan  bi  (©eften  l}<t%^''il^Z<td  h (Cot'ec  3Laüccc  c  Vioectmec. 
Doch  dat  hy  aldus  gefproken  heeft  door  een  foortvan  ver- 

vroeging, of  voorverhaal ,  (in  hetGriekfch  en  Latyn  Pro' 
lepfis)  blykt  uit  het  geen  hy  een  weinig  te  vooren  verhaalt 
heeft  ;namelyk,  dat  deze  Vord  uit  het  verdgelegene  Fries- 
landt, 'mhet  naadgelegene,en  zelfs  .by  deZyp.,  dicht  aan  de Noordtzee,  haadig  te  paerdt  aangekomen  is:  het  Welk  een 
klaar  bewys  is, dzt Vieringen  toen  zelfs  noch  geen  Eilandt 

is  geweed :  't  geen  ik  gezien  hebbe  dat  by  zommige  aan- 
zienlyke  Mannen  niet  genoeg  voor  vad  verzcekert  word. 
Wat  reden  de  Rymfihryver  gehad  heeft  om  hier  aan  deezeri 
naam  te  geeven.kan  men  eer  giffen ,  dan  voor  vad  zeggen. 
Het  is  niet  onwaarfchynlyk,  dat  dicht  by  de  Noordtzee  eeii 
ruim  en  groot  veldt  is  geweed,  van  onderen  hebbende  ee- 

nen weeken  en  moerigen  grondt,  en  boven  op  draagende 
veel  Heide;  welk  veldt,  als  de  weeke  grondt  door  de  baa- 
ren  wechgefpoelt  was,  allereerd  van  de  zee  is  ingezwol- 
gen,  en  alzoo  de  gedaante  van  een  binnenlandtfche  zee 
gekregen  heeft,  ter  plaatze  daar  te  vooren  eene  ï)ciö0 
was.  Nu  kan  men  niet  twyfelen  dat  dit  gebeurt  is  om- 

trent het  einde  van  't  leven  van  Graaf  IVillem  den  I.  dewyl 
de  alderzwaarde  S.  Marcellis-vloedt  ,na  eenen  anderen  van 
den  voorigen  winter,  deze  landen  heeft  overdroomt  op  den 

15-  January,  in  't  jaar  1219.  en  dat  het  quaadt  aandonts  ia 
den  volgenden  winter  door  niewe  overdroominge  verder 
voortgeloopen  is :  dat  de  derde  Watervloedt  is  voorgeval- 

len omtrent  Drie  Koningen:  de  vierde  den  24  February: 

de  vyfde  naderhant  den  16  September  van  't  jaar  1221. 
de  zefde  eindelyk  den  9  January  in  't  jaar  1222.  welke  dag 
byna  de  laatde  van  Graaf  IVillems  leven  is  geweed ;  maar 
voor  's  Landts  ingezetenen  noch  niet  van  deze  elendenj 
dewyl  de  Noordtzee ,n%  een  weinig  rude,dcze  landen  t'el- 
kens  wederom  heeft  overdroomt,  als  den  18  üftober  in 

't  jaar  1246.  den  19  November  ,  1248.  den  27  December 
1249.  en  den  12  February  van  't  jaar  125-0.  Van  welke  al- 

le, zynde  tien  in  't  getal,  de  Abten  van  IVerum  zeer  ge- 
trouwe getuigen  zyn,  die  zelfs  mede  deel  gehadt  hebben 

aan  het  ongeval  dier  tyden.  Doch  tot  hoe  verre  deze,  als 
t'zamengezwoorne  dolligheden  van  de  Noordtzee,  inge- 

drongen zyn ,  hebbe  ik  niet  gevonden  dat  by  iemant  van  dien 
tydt  gemeldt  wordt.  Dat  dezelve  echter  al  onder  de  re- 
geeringe  van  Graaf  Floris  den  V.  verder  als  MedenbUk  inge- 
fpat  zyn,  kanmen  afneemen  uit  Melis  Stoke.,  verhaalendc 
dat  deze  Vord  met  zyne  vloot  voor  de  gemelde  Stadt  ten 
anker  gelegen  heeft, om  den  opbouw  van  hetKadeel  voort 
te  zetten.  Verder,  dat  de  zee  by  MedenbUk  toegevroren 

is ,  nadat  Graaf  'Jan  van  Henegouwen  de  belegering  in  heï 
jaar  Ï297.  opgebroken  hadde.  Ook  geeft  de  Zeetogt,  dien 
GïzvSiVillem  ̂ /f«/^.weinigejaaren daarna,  volgens 't ver- 

haal van  Beka.,  tegens  Stavoren  ongelukkig  ondernam,  ge- 
noegzaam te  kennen,  dat  die  Stadt  in  deze  zelfde  eeuwe 

de  zee  aan  den  Zuidkant  gehadt  heeft.  En  dit  oordeele  ik 
dat  veroorzaakt  is  door  die  twee  groote  Watervloeden , 

die  in  't  jaar  1282.  weinige  dagen  na  den  anderen,  voorge- 
vallen zyn,  waar  van  Melis  Stoke  meldt.  Doch  in  de  veer- 
tiende eeuwe  is  eerd  de  deurbraak  gefchiedt  tot  in  hetHie- 

meer.  Want  het  blykt  uit  de  Aanteekeningen  derKlooder- 
lingen,  dat 'er  omtrent  het  begin  van  die  eeuwe  noch  een dreek  landts  tuflchen  beiden  geweed  is  ,  waar  door  het 
naadgelegen  Frieslandt  vad  is  geweed  aan  het  Graaffchap 
van  Stavoren,  en  alleen  door  den  Tjfelflroom,  dien  men  byna 
kon  overfpringen ,  daar  van  afgefcheiden.  Nu  ter  tydt 
heeft  de  Zeeboezem,  die  by  de_  Ouden  onbekentrs  geweed, 
den  naam  der  Zeegaten  ,  die  al  te  vooren  heel  wydt 
geworden  waren  ,  en  waar  door  de  Noordtzee  met  zoo 
groote  verwoedtheit  ingeborden  is ,  namelyk  de  ©ItcfICOOlTl / 

en  ö' ̂ flTel- of  CefTclfiCOOm/  waar  door  de  overdroomde 
droogten  en  kreeken  van  den  V Ueflroom {^Flevi)  en  vandea 

KJfel  verdaan  worden. a  oom  Tan  Ada.  b  Deweftf^rfchc  tandtpaalcn  des  Graaffchaps.  c  De  Latiwerf. 

HEILEGELÓ  beteekent  een  heilige  Hoogte.  Het 
is  geweed  een  van  de  vyf  Moederkerken,  volgens  het  ver- 

drag met  den  Abt  van  Epternach ,  bedongen  van  den  Bif- 
fchop  van  Utrecht.,  in  den  jaare  10Ó3.  In  den  Giftbrief  van 
Graaf  Diederik  den  V.  van  het  jaar  1083.  word  het  HEI  L- 
G  A L O  genaamt.  By  Melis  Stoke  HEILIGLOE.  By 
Beka  HEILIGELO,  en  ook  HEYLO;  gelyk  het 
noch  hedendaags  by  den  gemeenen  man  genaamt  word : 
het  legt  een  halve  gemeeneDuitfchemylvan/f//(w<?r  weft- 
waarts  aan. 
HEILIGERLEE,  beteekent  een  heilige  Plaats  op 

eene  hoogte,  gelyk  als  Heiligelb  in  Kennemerlandt :  het  is 
weleer  geweed  een  Nonnenklooder  met  een  Kerk  in  het 
Oldampt,  die  ten  tyde  van  Emo  van  Skelwalde  hier  naar  toe 
zyn  overgebragt.  Daar  is  noch  een  vry  hoog  duk  van  het 
oudt  gebouw  van  overig,  het  welk  men  in  deze  geweden 

weinig  ziet.  Nu  ter  tydt  is 'er  een  voornaame  Boerewoo- Eee  a  ning. 

fol.  83. 
In  Wilh. 

dl  i. 

Alttng 

part.  lU 

fol.  83. 

In  Dide- 
rik.  II, 

V  Fl.  K 
inS. 

m'llel'r. 

crjoh.l. 

Alting 

Not. Gcrm, 

Infer. Part.  I  j. 
fol.  ̂ . 
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Ccrm. 

Jnjlr. 
firt.  u. 
jol.  8,-. In  Otto- ne  1 1. 

r.  c.  B. 
Meter. 
enz,. 
j:izot 
MeJail. 

hiftor. 
M-  57- 

Houve. 

Alting 

Not. Cerm. 
Infer. 

part.  11. fol.  85. 

Leeuw. 
£at.  UI. 
fol.  179. 
Houve 
Handv. 
Kronyk 
2,  deel, 

cap.  8. fol.  14. 

Idem 
Leeuw. 
ibid. 

Not. 
Cerm. 
Infer. 

fart.  I. 
fol.  81. z  Ann. 
cap.  6. 
Ceog.Ub 
H.  N. 2F.IJ. 

HEI  HEK  HEL 

iiing,  c!le  in  de  vorige  ecuwe,  door  den  eerftcn  gelukki- 
gen veldtllag  tegcns  dc  Spaanfibc» ,  beroemt  geworden  is. 

Het  legt  vier  gemeeiie  Duitlche  niylen  en  een  vierde  van 
Groningen  af,  naar  het  Nüordt-oollen,gcineeulyk  genaamt 
hilLeüerlee. 
HEILO,  HEIKOOP,  HEINERD,  HEIN, 

enz.  zie  op  HEYLO,  HEYKOOF;  enz. 
HEIMENRODE  is,  zoo  ik  niy  niet  bedricge,  ge- 

weell  een  Kloolkr  van  Rhynlandt,  waar  van  daan  het  ver- 

dichtzel  komt  van  een  gout  Kruis,  dat'  uit  den  hemel  ge- 
vallen is  in  de  handen  van  eenen  Klooitcrling,die  te  voo- 

ren  een  Kampvechter  was  geweefl :  welk  Kruis  de  Ge- 
malin van  lf  i!lcr/j,  eerllen  Grave  HoilaKdt ,  daar  na  in 

het  jaar  i^iS.  volgens  't  verhaal  van  Beka^van  deze  Mon- nikken heert  overgcbragt  naar  de  Nonnen  van  Rhyusberg. 

HEKELINGE,  HEKEREN,  HEKE'RENS, enz.  zie  od  HEECKELINGE,  HEECKEREN,  enz. 
HELD,  of  HELDT,  (MATHYS)  een  der  tzc- 

ventig  dappere  Krygsmannen,die  zich  kloekmoedig  waag- 
den, "om,  in  een  turffchip  verborgen,  de  Stadt  Breeda  met eene  lilHge  verraffinge  in  te  neemen ;  zie  op  BREEDA. 

HeUlt,  by  het  Breedaafche  Kdiiit&l  gekomen,  overviel  een 
zwaare  hoeft ;  opdat  ze  daar  door  niet  ontdekt  mogten 
worden  (want  die  het  turffchip  moften  doorzoeken  wa- 

ren'er  dichte  by)  rukte  hy  zyn  ponjaart  uit, boodt  dien  zy- 
ne  byhebbende  waaghalzen  aan  ,  om  hem  daar  mede  te 
doorfteeken;  uit  vreeze  van  door  zynen  hoeft  ontdekt  te 
zullen  worden:  maar  de  Schipper  valt  middelerwyle  aan 

't  pompen,  en  het  ftoutmoedig  beftaan  kreeg  dat  zoo  be- 
roemt einde.  Hy  wierd  geloont  nevens  de  zynen  ;ook  daar 

by  Commandant  op  de  Schanfle  Noordtdam  ,  drie  mylen 
van  Breeda.,  gemaakt;  welke,  van  Grave  Karei  van  Mans- 
•veldt  belegert ,  en  tot  tweemaal  toe  heftig  beftormt  ,  van 
hem  zoo  heldtdadig  verdedigt  wierd  ,  dat  M.msveldt  het 
beleg  moft  opbreeken. 

HELDER,  een  Dorp  'mNoordi-HoUandt:  de  Predikant 
van  Htiisdmnen  bedient  ook  de  Helder  \  ftaat  onder  't  Claffis van  Alkmaar. 
HELIKAUBEL.  Aldus  noemt  het  Keizer  Otto  de 

III.  in  het  jaar  99Ó.  By  Keizer  Lothartus  den  II.  in  't  jaar 
1134.  hiet  het  ï|cle&anÖ£Ïi^.  My  dunkt  dat  het  een  t'za- mengezet  woordt  is  uit  Jl^eüig  /  en  een  ander  bygevoegt 
woordt,  miffchien  ïltcppel:  want  daar  leggen  twee  plaat- 

zen in  het  Graaffchap  Zutphen,  door  den  ftroom  van  den 
ouden  Tjfel  alleen  van  eikanderen  gefcheiden  ,  die  beide 

de  naam  van  ïteppd  hebben:  van  welke  d'eene,zynde  het 
eigendom  van  de  Stift-Juffers  van  ELTEN,  de  bynaam 
van  Heilig  ligtelyk  heeft  kunnen  bygevoegt  worden. 
HELIUM,  of  HELIUS;  het  is  een  oudt  Slot  ge- 

weeft  by  Helvoet-Sluis.  Omtrent  deze  plaatze,  en  waar  zy 
eigentlyk  geweeft  is,  zyn  verfcheide  gedachten  ;  eenige 
neemen  het  van  Hellen,  of  afwaarts  zakken ;  andere ,  van  't  gat 
of  den  mondt  des  Rhyns,  die  daar  voorby  zynen  uitloop 
hadde.  Hoe  M.  van  der  Houve  de  woorden  van  Plinius, 
daar  hy  het  edel  Eilandt  van  Batavia  tulFchen  Helium  en 
Flevum  ftelt , verklaart, kan  men  by  hem  zien.  Toen  in  het 
landt,  in  't  jaar  1Ó21.  de  Sluis  te  Helvoet  gemaakt  wierd  , 
vondtmen  onder  't  graaven  de  grondtveften  van  een  zeer 
oudt  Slot,  en  verfcheide  Antiquiteiten,  daar 'er  noch  veele van  in  de  HoUandijche  Rekenkamer  bewaart  worden.  Het 
vermoeden  is,  dat  het  de  grondtflagen  vzw  Heliums  Kafteel 
zouden  geweeft  zyn,  dat  geftaan  heeft  op  den  hoek  van  de 
Maaze,  tegen  den  Briel  over;  doch  nu  ganfch  verdronken. 
HELIUM.  Dus  word,  zegt  de  Heer  Menfo  Alting, 

de  mondt,  deure,  of  uitgang,  beide  van  dmWeü.er-Rbyn 
en  de  Maaze  genzzmt ,  om  dat  ze  haar  t'zamen  gemeen 
is:  word  daarom  ook  van  T'acitus  d' onmatig  groote Mondt 
der  Maaze ,  en  van  Ptolemaus  des  "W edei-Rhyns  geheeten  ; 
een-en-twintig  duizent  fchreeden  van  des  bA'\dde\-Rhyns 
uitgang, fpouwen  daar  de  gedachte  Rhyn,  of  fVaal  en  Maas, 
haare  wateren  uit.  Plinius  noemt  hem,  volgens  der  üuit- 
fchen  taal  en  uitfpraak , HELIUM ,  HEL;maar  indien  hy 

de  taal  recht  verftaan  hadde,  zou  hy'er  gevalliger  Infer um , 
den  ünderften-  of  Beneden-mondt  \a.n  konnen  gemaakt  hebben  : 
want  HEL,  HOL,  is,  op  der  Dmtfihen  taaie,  zoo  veel 
als  laag,  hol,  en  diep.  Het  zy  dan  dat  hy  by  hen  zoo  ge- 

naamt geweeft  zy  wegens  't  U^eften,  dat  by  den  Romeinen, 
700  wel  als  by  hen , beneeden  of 't  onderfte  hiet;  het  zy  we- 

gens de  groote  diepte  waar  in  hy  den  Middelmondt ,  nevens 
den  bovenften,  die  Ooft  waart  aan  legt,  en  'tFlie  word 
genaamt,  verre  overtreft:  want  de  zaak  zelve  komt  byna 
op  een  uit :  alzoodie  op  alle  beide ,  of  alle  drie  even  wel  paft. 
Ook  vindt  men  heden  noch  overblyfzels  van  die  oude 
benaaminge  in  IfelüOtt  en  25jiï)el;  waar  voor  het  fchynt 
dat  zy  in  die  Eeuwen  i^gïbloeöt  en  25jeeï)el  gezegt  en  ge- 
fpelt  zullen  hebben.  Ook  fchynt  het  my  niet  zeer  vreemdt 
dat  het  landt,  naaft  aan  dezen  zoo  hollen  en  diepen  Bene- 
denmondt  gelegen,  ook  alleen  en  op  zich  zeiven  Zuidt- 
HoUandt  genaamt,  zyn  naam.s  oorfprong  daar  aan  wel  zou 
konnen  verfchuldigt  zyn.  Een  naam  die  in  laater  volgen- 

de eeuwen  over  de  geheele  aan  zee  leggende  Landtftreeke, 
tuflchen  de  beide  uiterfte  Monden  in  gelegen  ,  het  hooft 

HEL 
boven  heeft  geftoken,  waar  mede  het  noch  heden  pronkt, 
alle  eeuwen  door  zal  pronken,  en  hoog  geroemt  worden. 

Dc  bovengemelde  Heere  Alting  voegt 'er  in  zyn  tweede  idem 
deel,  op  het  woordt  WIDEL,  W  IDE  HEL,  noch  by,  Pars.n 
dat  de  naam  van  HELIUM,  HEL,  aan  den  mondt  van  fol.ioi 
dcnRhy»  en  de  Maaze ,  om  haare  onmaatige  wydte  en  diep- 

te gegeeven  is:  dat,  zegt  hy  voort,  wegens  de  diepte,  de 
Iffaa!  in  die  eere  wel  't  meefte  deelt,  fchoon  de  deure  of 
uitgang,  door  het  byvloeijen  van  de  Maaze,  wydei  gewor- 

den zy  ;  en  om  die  reden  WIDEHEL ,  en  ook  BREHEL , 
met  nadruk, en  beide  daar  op  paflTendc, genaamt  zy  gewor- 

den. Dat  ook  onze  Hollandtfche  Rymkronyk-Schryver  daar 
op  gefpeelt  heeft,  kan  men  zien  in  't  leven  van  Grave  Jan 
den  II.  van  Henegouwen  en  Hollandt;  daar  hy,  by  't  zamen- 
vloeijen  van  de  Maaze  en  IV aal ,  in  onze  taaie  te  (ï3ecc- 
liliet  gezegt,  dezen  mondt  uitdrukkelyk  dc  WIDEL  en 
WIDELE  noemt;  dat  ook,  wanneer  men 'er  de  H  by 
doet,  de  BREED E-  of  WY DE-HEL  betekent.  Het 
welk  die  groote  Oudheitskenner  Scriverius  allereerft  met 

opmerkinge , t'zyner  eere,  aangewezen  hebbende,  wy  niet konden  nalaaten  den  lezer  mede  te  deelen. 
HELIUM  is  het  gat  dat  de  Weftelyke  arm  van  den  Altlni 

Rhyn  met  de  Maaze  gemeen  heeft,  en  dat  daarom  van  Ta-  part.  r. 
cittis  het  afgryfèlyk  groot  gat  van  de  Maas  genaamt  word,  fol.  81, 
en  van  Ptolema:us  het  weftelyk  gat  van  den  Rhyn,  leggen-  Annal, 
de  zeven  uuren  gaans  van  het  middelfte,  (dat  voorby  Lei-  ii.c.d. 
den  omtrent  Katwyk  in  zee  geloopen  heeft)  gelyk  hier  bo-  Geogr. 
ven  is  aangetoont.    Cajus  Plinius  noemt  het,  naar  de  Ger-  Hl'- 
manifche  uitfpraake,  HELIUM;  hoewel  hy  van  de  bete- 
kenis  des  woordts  niet  wel  onderrecht  is  geweeft;  dewyl  ■N'"-''^. 
hy  het  anders  met  het  Latynfche  woord  INFERUM,  dat  "^"Z- 
is,  het  neder-  of  laage  gat,  zeer  gevoeglyk  hadde  konnen  ̂ S" 
•vertaaien.   Want  Hel,  of  Hól,  beteekent  by  de  Duitfchen 
laag  en  diep:  het  zy  dat  zy  het  dus  genoemt  hebben,  onndat 
het  weftelyk  was;  want  deWeftkant  word  by  de  Romeinen 
ook  de  benedenkant  genaamt  ;  of  omdat  het  in  diepte  't 
middelfte  en  het  bovenfte,  of  het  Ooftelyke  gat,  het  welk 
de  naam  van  't  VUe  {Flevum)  heeft,  zeer  verre  overtreft. 
Het  komt  byna  op  een  uit;  dewyl  het  beide  hier  even  veel 
te  pas  komt:  en  daar  zyn  noch  heden  ten  dage  eenige  over- 

blyfzels van  d'oude  benaminge  overig  in  ïfdÜOeten23jil[)d  ; 
waar  voor  zy  in  oude  tyden  fchynen  gezegt  te  hebben  i|d= 
Üloet  en  25?celjd  /  dat  is ,  de  Helle-  of  Holle Jlroom  (  Helii  fiuen- 
tum)  en  {Latum  Helium)  breede  Hel.   En  ik  twyfel'er  wei- 

nig aan,  of  het  landt  dat  aan  dezen  diepen  en  laagen  ftroom 
legt,  en  &fionderlyk  Zuidt-Hollandt  word  genaamt,  heeft 
zyne  benaming  (nanielyk  van  Hollandt,  zoo  veel  als  Hel- 
landt)  daar  ook  van  daan  gekregen.  Welke  naam  in  laate- 
re  tyden  zich  heeft  uitgeftiekt  over  de  geheele  Zeekuft,  die 
tuÜchen  de  twee  uiterfte  gaten  is,  namelyk,van  de  Maaze 
en  het  l^lie,  en  noch  hedendaags  ftant  houdt,  en  in  eeu- 
wigheit  beroemt  zal  blyven.    Wat  aangaat  het  Kafteel  He- 

lium, dewyl  geen  oudt  Schryver  daar  van  gewaagt,  heb- 
ben wy  reden  om  de  jonger  Schryvers  daar  omtrent  geen 

geloof  te  geeven.  * HELLENDOR'N,  of  HELLENDOORN,  een  Houve 
Dorp  in  Overyjfel,  onder  het  Droftfchap  van  Zallandt.         \  deel, 
HELLERE,  de  HELDER.    Daar  ftaat  in  den /i/.  1 6(5. 

Blaffert  van  de  goederen  der  Kerke  van  Utrecht,  dat  zy  in  Aliittg 
deze  plaatze  bezaten  vyf  l^OCÜen.    Scriverius  leeft  HÈL,-  P^rt.n. 
NE  RE;  de  plaats  word  noch  ter  nauwer  noodt  van  de  M  ̂s» 
zeebaaren  behouden,  leggende  op  een  zeer  fmallen  uithoek 
van  Hollandt,  tuHchen  de  Noordtzee  en  een  Kanaal  of  uit- 

watering, die  de  Marzntiers  daar  weleer  gehadt  hebben: 
daar  nu  ter  tydt  een  wyde  Stroom  en  een  Zeegat  is,  wor- 

dende gemeenlyk  het |Dar^ ©lep /en  3l5ietoe ©iep genaamt. 
Deze  plaats  vindtmen  met  den  naam  Hellere  geteekent  in 

de  Kaart  van  den  Heere  Alting,  part  II.  Tab.  P^II.  en  Tab. l/III.  recht  tegen  over  het  Eilandt  Texel. 
HELLEWICH  is  een  Dorp  van  het  Graaffchap  Zui- 

phen,  tulTchen^mq  en  2ajeeViOOJt,  't  welk  in  het  jaar  828. 
gefchonken  is  aan  de  Kerke  wzn  Utrecht ;  hedendaags  ge- 

naamt HEELWEG,  dat  is,  Heilige  weg. 
HELLOWE,  een  Dorp  in  Gelderlandt ,  onder  Thie-  jjguyf 

lerwaerdt.    Toen  in  't  jaar  I5'47.  Gelderlandt  en  Zutphen  i  deel, 
eene  fchattinge  van  75-000  guldens  opbrengen  moft,  was  't  fol.  80. 

I  quarticr  van  Niewmeegen  (  het  eerfte  der  vier  quartieren  ) 
daar  in  op  24342  guldens  gefchat:  in  die  fomme  ftont  de 
Thielerwuerdt ,  een  der  zes  gedeelten  van  dat  quartier,  op 
5844  guldens :  daar  in  moft  HELLOWE,  een  der  24 
of  25-  dorpen  van  dien  U^aerdt,  28Ó  guldens,  10  ftuivers 
5-1  penningen  draagen. 
HELLUM  is  een  Dorp  in  de  Zuiderwouden ,  behoo-  ̂ ^^.^ 

rende  onder  Fivelingo ,  behoudende  noch  hedendaags  zynen  j^^""^ naam;  het  welk  omtrent  het  einde  van  de  dertiende eeuwe,  g^,.^. 

*  Ongemerkt  waren 'er  twee  vertalingen  van  dit  ftalcje  HELIUM 
in  des  zetters  handen,  en  dus  op  deze  bladzyde  geraakt,  die  wy 

liever  beide  lieten  liaan, dan  door 'twechneemen  van  d'eene  'tbladt te  miavormen ;  ook  zietmen  daar  uit  hoe  veranderlyk  de  vertalingen 
konnen  vallen  van  't  zelfde  ooirfprongkelyk  Huk ,  fchoon  twee  Ver- 

tolkers het  grondig  verilaan ;  't  geen  de  nieuwsgierigheit  der  Nauw- 
keurigen  zekerlyk.  ook  met  eenige  voldoeninse  ftreeit. 
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HEL  HEM 

crclyk  deVervolgfchryver  vAnMenco  verhaalt, gedaan  heeft 

onder  die  van  het  geflagte  van  Me-naUus.  Het  legt  twee 
gemeene  Duitfche  mylen  en  een  half  Ooftvpaarts  aan  van 
de  Stadt  Groningen  af,  nu  //e//w  geheten ;  zie  de  Kaart  van 

den  Heere  Alüng  j>art.  II.  Tab.  IX. 
HELM  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden.,  onder 

't  (juartier  Fivelingo:  't  heeft  een  adelyk  Huis. 
HELMONDT,  een  Steedtjen  met  een  Kafteel  in  't 

Noordt-colterdeel  van  Brabandt,  en  't  Ooflerdeel  van  de 
Meijertje  va-a  's  Hertogetibofch in  't  Peellandts  quartier.  Toen 
voortyds  geheel  Brabandt  eene  jaarlykfche  Ichattinge  van 
140000  guldens  opbrengen  mort ,  was  de  geheele  Meijerije 
(de  Pralaten  ingefloten )  gefchat  op  19379  guldens,  16 
liuivers  3  penningen :  In  die  fom  llont  het  Feellandt  op 
5-692  guldens,  10  ftuivers  3  penningen;  daar  in  moü  het 
Steedtjen  Helmondt  draagen  320  guldens,  16 ftuivers  ópen- 
pingen. 
HELPEN  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden on- 

der de  Stadts  tafel  begreepen. 

HELVOET,  9f  HEELVOET,  naar 't  oude  gat  van 
den  Rhyn ,  Helium  .,oi  Heel  genaamt,en  nu,  wegens  de  daar 
by  gemaakte  Sluis,  H  E  LV  O  E  T -S  L  U  I  S  geheeten. 
Het  is  een  Hollandtfch  Dorp ,  omtrent  4000  fchreeden  van 
den  Briel;  zie  op  HELIUM.  Helvoetjltsis  heeft  Kerk  en 
Predikant,  ftaande  onder  het  Claffis  van  Foom  en  Putten. 
HELVOET,  (NIEW)  een  Dorp  in  het  landt  van 

den  Brtel;  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  'tClaf- lis  van  Voorn  en  Putten. 
HELVOORT,  of  HELVOIRT,  een  Dorp  in  de 

Meijerije  van  Hertogenbo'ch.  Toen  voortyds  geheel  Bra- 
bandt eene  jaarlykfche  fchattinge  van  1400C0  guldens  op- 

brengen moft,  was  de  Meijerije  (de  Praslaten  ingefloten) 
daar  in  geftelt  op  19379  guldens,  16  ftuivers  3  penningen : 
en  het  quartier  Oo/iernjyk,  een  der  vier  quartieren  van  de 
Meijerije  ,  daar  in  gefchat  op  4962  guldens  ,  10  ftuivers 
9  penningen:  daar  toe  moft  Heivoort  (een  der  26  of  27 
Dorpen  van  dat  quartier)  laften  128  guldens,  17  ftuivers 
9  penningen. 
HEM,  een  Dorp  m  Noordt-Hollandt ,  onder  Enkhuizen; 

heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  'tClaflis  derStadt. 
HEMELS  POORT,  een  Kloofter  der  Nonnen  van 

de  orden  der  Cijleaux;  het  heeft  voortyds  te  Heemjledc by 

Haarlem,  geftaan:  is  in  't  jaar  I45'8  gefticht  ,  en  voor  het 
meefte  deel  begiftigt  van  Heer  Hugo  van  /ljfendelfi,ea  Heer 
yan  Niclaas,  Priefters. 

H  E  M  E  L  U  M ,  een  der  negen  Dorpen  van  de  Friefihe 
Grietenije  Hemelumer  Oldevaari ,voeienóe  haren  naam  naar 
dit  Dorp,  dat  fchoon,  welgeftraat  ,  en  vermaakelyk  is : 

't  heeft  een  Jaarmerkt  van  paerden  en  andere  koopman- 
fchappen.  Onder  de  bloedige  Faétiën  van  de  Schieringers 
en  Vetkopers  in  Frieslandt,  heeft  dit  Dorp  vry  veele  Edelen 
het  hooft  durven  bieden  ;  en  het  hier  ftaande  Kloofter, 

(waar  in  zich  neergezet  hebben  d' Abten  van  Staveren,  na- 
dat St.  Odtilfs  Kloofter  van  de  zee  verzwolgen  was)  veel 

gedaan  en  geleden.  Daar  in  ftaat  het  adelyk  Huis  van 
Hoppers,  een  oudt  voortrelfelyk  Geftacht,  ten  tyde  van 
Tydeman  Hoppers  ook  binnen  Staveren  in  groot  aanzien  en 

van  veel  gezag  geweeft.  Hier  van  is  ook  '^e^pxox.en'Joachim 
Hopperus,  een  man  van  groote  geleerdheit,  eerft  Profeffor 
in  de  Rechten  te  Leuven,  daar  na  lidt  van  den  grooten 
Raadt  van  Mechelen,  en  verder  van  den  geheimen  Raadt 
van  State,  't  Voornaamfte  bewindt  had  hy  over  't  oprech- 

ten der  Akademie  van  Douay.  Vervolgens  wierd  hy  in 
Spanjen,  van  Koning  Philippus  den  II.  tot  opperfte  Raadt 
van  den  Staat  der  Nederlanden,  en  's  Konings Zegelbewaar- 

der aangeftelt.  Daar  op  maakte  de  Koning  hem  Heer  van 
Dalem,  vereerde  hem  een  jagt  op  Gaafterlandt ,  floeg  hem 
Ridder,  en  gaf  hem  't  recht  van  vergulde  Spooren.  Hy 
was  een  man  (zegt  de  Heer  Schotanus)  van  gematigden 
geeft,  erkennende  de  feilen  en  gebreken  der  Kerke,  en 
wenfchende  naar  verbeetering  :  daarom  toegedaan  den  ar- 

beidt en  't  gevoelen  van  den  vreedzaamen  CaJ/dnder. 
H  EMELUMER  OLDEVAART,  t'zamen  met 

NOORDWOLDE  eene  iy/V/?/:!? Grietenije, in  't  quar- 
tier H^ejlergoo,  heeft  de  achtfte  ftemme  in  de  Vergaderinge 

der  Staten  van  Wejlergoo ;  ten  Ooften  heeft  het  de  Grietenije 
U-^imbritzeradeel,  ten  Zuiden  Gaajlerlandt ,  ten  Wcften  de 
Zee,  ten  Noorden  If^onferadeel.  Zy  begrypt  in  haren  om- 

vang negen  Dorpen ,  namelyk,  hemelum ,  Koudum ,  IFams , 
Scharl,  Molquern,  (naar  zommiger  fpellinge  ,  Molkwem , 
DZ?it  znderer  Molijuerum)  O Idega,  Nijega,  Elahuizen,  Kol- 
devjolde:  de  vier  laatften  wierden  weleer  de  Noord-wolden, 
of  Iga-vjolden ,  genaamt.  Deze  Grietenije  heeft  veele  be- 

vaarbare wateren,  als  de  Fluyffen  (haren  oorfprong  nee- 
mende  van  een  uirgebrandt  Bofch  )  Morro,  H  Fleyt,  deSta- 
rerfche  Meeren ,  Grons  (lüi'Cchen  Koudum  en  Molquern)  het 
Haazemeer  (van  Koudum  naar  Hindeloopen :)  doch  deeze 
Meeren  zyn  meert  uitgemaalen  ,  en  tot  goedt  landt  ge- 

maakt ;  zoo  dat 'er  fcnoone  wey-  en  bouwlanden  zyn; 
ook  overvloedt  van  riviervifch.    In  deze  Grietenije  leggen 
ook,  ofplagtenook  te  leggen,  verfcheide  adelyke  Hui- 

,  zen,  als  Hoppen  in  Hcmelum.,  Qalr/ia  of  Galama.,  Iperna  en 

Jaarlf. 

H  E  M   H  E  N  405 
Ottdt-Galama,^t  Oldcga,  doch  verwoeft;  echter  zictmen 'er noch  eenige  overblyfzels  van. 
H  E  M  E  R  T,  een  Gclderfch  Dorp  in  Bommelerwaerdt.  Houve 

Toen  m  't  jaar  15-47.  geheel  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  Handv. jaarlykfche  fchattinge  van  75000  guldens  opbrengen  moft,  Kro>,yk 
was  't  Niewr/ieegfche  <\n^ïüeï  (een  dcrvierquartieren)daar  i  deel, in  gefchat  op  24342  guldens;  in  die  fom  moft  Bommeler-  M-  8<^' 
waerdt,cen  der  zesgedeelten  van  dat  quartier,  34ooguldens 
laften;  en  Hemert  daar  toe  opbrengen  131  guldens  13  ftui- vers i  penning. 

HEMERT,  een  Slot  en  Heerlykheit  tegen  over  He  uf-  Goudh. 
den;  het  behoort  aan  Jonker  Fredcnk  Turk,  zoon  van  den 

Heere Z^i^fr/,  die  in  't  jaar  15-86.  t^ Utrecht  gedoodt  wierd. 
Het  was  in  't  Dorp  Hemert ,  niet  verre  van  Heufden,d2LZx  Gra- 
ve  Floris  de  I.  na  zyne  vyanden  geflagen  te  hebben ,  en  zeer 
vermoeit,  onder  eenen  boom  ruftende,  nevens  zyn  krygs- 
volk  in  flaap  geraakt,  van  den  vyandt  op  niews  befpron- 
gen,  onverwacht  om  't  leven  gebragt  wierd  met  veele  der 
zynen,  in  het  jaar  1061.  zie  op  FLORIS  D  E  N  I. 
GRAVE  VAN  HOLLANDT. 
HEMERT  (OP-HEMERT)  een  Gelderfch  Dorp  Houve 

in  Thielervjaerdt.  Toen  geheel  Gelderlandt  en  't  Graaffchap  Handv, 
Zutphen,  in  het  jaar  15-47.  eene  fchattinge  van  750CO  gul-  Kronjk 
dens  opbrengen  moft,  ftont  het.  Nicwmeeg fche  quartier  (een  i  d;el , 

der  vier  quartieren)  daar  in  gefchat  op  "24342  guldens:  in  fol.%0. die  fom  moft  Thielerwaerdt  (een  der  zes  gedeelten  van  dat 
quartier)  laften  5844  guldens  :  daar  het  dorp  Op  Hemert 
(een  der  24  of  25  van  dat  gedeelte)  in  betaalen  moft  445- 
guldens,  2  ftuivers  8,"  penning;  op  een  na  het  hoogftc. 
HEMEZENKIRECA  word  getelt  onder  de  plaat-  ̂ /,;„ 

zen,  waar  over  in  het  jaar  1063.  een  verdrag  getroften  is  bart.  it. 

tulFchen  den  Biffchop  van  Utrecht,  en  den  Abt  van  Epter-  fol.  86.' nach.    Hedendaags  word  het  Heemskerk  gen^zmt ,  leggende  in  Dide- 
een  half  uur  gaans  van  Beverzvyk  Ooftwaarts.    Alelis  Stoke  rico  II. 
fchryfr  zonder  blazing  Ceitl^herft:  zie  de  Kaart  van  den 
Heere  /Uiting,  pars  II.  Tab.  VII. 

H  E  M  M  E  N I S  noemt  de  Vervolgfchryver  van  Menco  jdem 
een  Parochie,  dicht  by  Slochtercn  en  Sheldwolde,  met  welke  ibid. 
dezelve  ftaande  hield,  dat  de  Dekens  van  Loppe-hem  geen 
recht  op  hen  hadden.  Dat  door  de  H  E  M  M  E  N  hier  ge- 
meent  worden  de  beide  plaatzen  die  de  naam  van  HAM 
hebben,  COLHAM  en  F  O  X  H  A  M ,  blykt  genoeg  uir 
de  gelegentheit  ;  dewyl  die  geftelt  word  twee  gemeene 
Duitfche  mylen  vlUde  Stadt  Groningen  n^i-xï  het  Zuid-ooften  , 
en  een  halve  myl  van  Slochteren.  Zie  de  Kaart  van  den 
Heere  Alting,  pars  II.  Tab.  IX. 

H  E  M  P  E  N  S ,  een  der  14  Dorpen  van  de  Friefche  Gx'xe-  Wiy/fem, 
ien\]e  Lceuivarderadeel ,  'mOoJlergoo;  Schotanus  legt  dat  het  Schot.in, 
heel  vifch-  en  vogel ryk  is;  ook  dat  twee  Zufters,  op  Hid-  befch. 
demaas  State,  de  Kerk, ter  eere  van  S,Marten ,  gedicht  heb- 

ben. H  E  M  Pv.  I K  ,  een  der  13  Dorpen  van  de  Friefihe  Griete- 
nije Opjlerlandt.  Het  behoorde  voortyds  onder  Ooftergoo, 

maar  nu  onder  deZevenwolden ;  is  een  taamlyk  groot  Dorp 
met  eene  Parochikerk,  ter  eere  van  S.  Andries  gebouw t. 
HEMSCHEN  is  eene  plaats  van  den  Veldiflag  op  de  Altlng 

gr  enten  \m  Drenth ,  waar  in  Paltzgraaf  Otto,  Slotvoogdt  Panii 
vznBeniheim  ,ovex'KOnnenen  gevangen  zynde,  trouw  heeft  M  86. 
moeten  zweeren  aan  den  Bilfchop  van  Utrecht;  gelyk  zulks 
Beka  verhaalt  in  het  leven  van  Heribertus ,  op  het  jaar  1138. 
Zie  deze  plaats  ,tufrchen  de  Drenthfihe  Veenen,in  de  Kaart 
van  den  Heere  Alting,  pars  II.  Tab.  VII. 
HEMSDONK  is  een  Kloofter  der  Regulieren  ge- 

weeft  by  Brandivjyk,  in  Hollandt,  doch  't  ftont  onder  het 
Kapittel  en  de  jurifdiftie  van  het  Kloofter  te  Camp  in  Fries- 
landt.    Buiten  Schoonhoven  op  den  Hem,  in  Krimperwaerdt , 
heeft  oudtyds  geftaan  het  Kloofter  van  S.  Michiel;  men 
ziet'er  noch  eenige  grondtveften  van.    Uit  her  laatftge- 
dachte  Kloofter  is  dat  van  onze  L.  Vrouwe  van  Donk  (an- 

ders Hemsdonk  onder  Brandtwyk  gezegt)  gefproten.    Zy  Goudh. 

waren  beide  van  d' Orden  vanó./^a^^a/Zy»;  geftichr ,  volgens  in  de  H. 
Goudhoven,  in  't  jaar  1443.    -^^  grondtveften  zyn 'er  noch.  [(rorf^k 
In  't  jaar  1495.  was 'er  broeder  Joofl  de  Wh  Prooft  van,  fol.  118, 
overleden  in 't  jaar  15-08.  In 't  jaar  1508.  leefde  daar  in  broe- 

der Cor;??//?^^  t^a»  r^r  GoW^,  anders  Corneiius  Aurelius;  zie 
op  AURELIUS.  (CORNELIUS) 
HEMSTEDE  is  een  plaats  onder  die,  welke  Keizer  Alting 

Henrik  de  IV.  in  zynen  Giftbrief  van  het  jaar  1064.  den  Part.u. 
Hollanders  ontnomen,  en  aan  de  Utrechtfchen  weêrgegeeven  M  8ó. 

beeft.    In  den  Giftbrief  van  Graaf  Diedenk 'den  V.  van  het 
jaar  1083.  word  het  eveneens  gefchreven.  Hedendaags  be- 

houd het  Dorp  den  naam  met  een  dubbele  E,  ncftens 
een  Kafteel  van  een  Stamhuis  van  dien  naam;  leggende 
een  halve  gemeene  Duitfche  myl  van  Haarlem  naar  het 
Weften ;  zie  van  deze  plaats  in  de  Kaart  van  den  Heere 
Alting,  Tab.  V.  pars  II.  en  breeder  op  HEEMSTEEDE. 
HEMUS  is  een  Rivier  die  door  Amersfoort  loopt,  niet  'dem 

zeer  verre  daar  van  daan  komende,  en  die  ook  niet  verre  Ibid. 
van  die  Stadt  in  het  Vliemeer  (  nu  de  Zuiderzee)  zich  ont- 
laft.  Zy  word  hedendaags  de  Ccm  genaamt  waar  van 
zeer  veele  plaatzen  haaren  bynaam  hebben.  Keizer  Karei 

de  Groote  maakt 'er  gewag  van  in  zynen  Giftbrief  van  den 
Eee  3  jaare 
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jaare777.  Zie  de  Ktart  van  den  Heere  Altitig  pars  III.Fri- Jix  Herid:tnri,c.  ,    ,  n 

HENGEL,  een  Gelderfch  Dorp  onder  't  Landt-droft- 

ampt  van  Zntphin.  Toen  Gehü-rlandt  cn  Zutphc»,  in  'tjaar 
15-47.  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  opbrengen  molt, 
was  'c  quarrier  van  Zntpben  (een  der  vier  quartieren)  daar 

in  geltcit  op  14475-  guldens,  daar  toe  moft  het  gedachte 

Landt-Droltampt  'van  Ztttphc»  dragen  3141  guldens  2,  Hui- 
vers S',  penningen,  waar  in  weer  het  doï'f>  Hengel  (een  der 

ïes)  opbrengen  moft       guldens,  4  ftuivers  lo^  penn. 
HENGELO,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis  in  Over- 

\ifei,  onder  T-jucnth,  in  'c  gerecht  van  Dclden. 
HENGELO  ü.  Hermanntts ,  Graaf  van  Z-oe»,  heeft  de- 

.  ze  plaatze  in  het  jaar  125-5-.  te  leen  gekregen  van  den 
Grave  van  Gelder  ;  waar  van  fontanus.^  in  2yne  Gelderjche 
Hillorie,  den  Leenbrief  aanhaalt.  De  plaats  legt  in  Tiuenth 
behoudende  den  zelven  naam,  tullchcn  3Dcli)m  en  <©li)cn= 

5CCl. HENGESTSCHOTE  is  een  plaats  in  het  Bofch, 
(de  Giftbrief  dien  Keizer  Karei  de  Groote  in  het  jaar  777. 
hier  van  gegeeven  heeft  aan  BiUchop  Albrkus,  noemt  het 

een  ForeeJ})  niet  heel  ver  van  den  oorfprong  des  Eem- 
flrooms.  Hedendaags  word  hetEESCHOTEN  genaamt , 
zoo  ik  my  niet  bedriege.  BtuhciiHs  meent  dat  het  25unfcl)0= 
ten  is  aan  den  kant  van  het  Meer. 
HENIGVORDE,  eene  Buurte  in  Overyffel,  onder 

Zallandt^  en  't  Schoutampt  van  't  Dorpü//Z,  dat  over  den 
•  TJJ'el  in  de  l^eluwe  legt. 
HENNAARD,  een  der  12  Dorpen  van  de  Friefche 

•  Grietenij e  Henfiaarderadeel ,  in  IVefiergoo  ;  de  Grietenije  is 
naar  dit  Dorp  zoo  genaamt.  Ook  vindtmen  daar  de  voor- 
naamfte  adelyke  Huizen  der  Grietenije;  onder  andere, ten 

tyde  van  den  Heere  Schotanus,  de  State  Sajfmga;  d'eenige 
van  dien  Schryver  aangetekent. 
HENNAARDERADEEL,  ecne  Friefche  Griete- 

nije in  IVefiergoo,  welke  de  vyfde  ftemme  aldaar  in  de  Sta- 
ten heeft,  ten  Ooften  de  Grietenije  Baarderadeel ,  ten  Zui- 
den ^Vimbritzeradeel ,  ten  Noorden  Franekeradeel,  en  ten 

■  Weften  If^onzeradeel.  Deze  Grietenije  heeft  heerlyke  wei- 
en bouwlanden.  Vervat  12  Dorpen,  namelyk,  Hennaard 

(zie  boven)  Itens,  Lutkewierum ,  Oofierend,  Hydaart ,lVom- 
mels,  IVaexens,  Kubaard ,  PVelsryp,  Bajum  Sfannum,  en 
Edens.  Hier  in  loopt  ook  een  water  het  Saffen-net  genaamt, 
gaande  van  Spyk  naar  Spannura. 
HENNEMEER,een  kleen  bedykt  Meer ,  en , achter 

,  IVarmondt,  een  Dorp  onder  en  dicht  by  Leiden.  De  SPie- 
*m-Kerk,der  genoemde Stadt, is  daar  hetdiepft  ingelandt. 
HENRIK  CASLMIER, Prins  van  Nafau,  is  geboren  in 

^sGavenhage den  18  Junuary,  165-7. uit^///^»2Fr^i/er/^,  Vorft 
van  Najfaif,  enz.  en  Albertina  Agnes,  Prinfefle  van  Oranje. 
Zyn  Heer  Vader ,  door  een  overdroevig  toeval  (waar  van  op 

zynen  naam  nader)  in  d'opryzende  jeugt  van  dezen  zynen 
Zoone  (toen  noch  maar  7  jaaren  en  9  maanden  oudt)  uit 
den  tydt  gefcheiden ,  viel  de  zorge  en  opvoedinge  van  dien 
Prins  alleen  op  zyne  Vrouw-Moeder,  die  ook,  naar  haar 
groot  en  doordringend  verftandt,  haaren  vlyt  hier  toe  ver- 

dubbelde ,  en  alles  aanwendde  't  geen  tot  dien  loflyken 
pligt  vereifcht  wierd ;  zoodat  de  Prins,  met  den  aanwas 
zyner  jaaren,  voorbeeldige  blyken  gaf  van  zyne  kundigheit 
en  betrachtinge  des  Godtsdienfts,en  vorderinge  in  de  ken- 
nifle  van  Taaien,  Wetenfchappen ,  Staat-  enKrygskunde; 
die  hem  naderhant,in  zyne  hoogeStaats-enKrygsbedienin- 
gen,  wonder  wel  te  ftade  quamen.  Frieslandts  Opper wys- 
heits  Schoole  te  Franeker  heeft  eenigen  tydt  d'eere  gehadt, 
dat  zyne  Hoogheit  daar  't  onderwys  heeft  genoten  haarer 
Hoogleeraaren, dien  hy  veele  bewyzen  gaf  zyner  hoogach- 
tinge  en  liefde  tot  hen  en  hunne  leeroefteningen.  Doch  dat 
wy  liefft  noch  eens  tot  zyne  tederfte  jeugt  te  ruggefpringen, 
om ,  van  den  grondt  af,  de  trappen  als  in  't  verbandt  te  zien 
zyner  bevorderinge  tot  de  hoogfte  Eerampten,  zoo  in  't  Staat- 
als  Krygsbewint.  Noch  maar  omtrent  twee  jaaren  oudt, 
wierd  den  Prins  d'erfvolginge  in  het  Stadthouderfchap 
over  de  Provintie  van  Frieslandt,  na  d'aflyvigheit  zyns  Va- 

ders, opgedraagen.  In  het  jaar  1664.  den  12  November, 
viel  de  plegtelyke  verkiezinge  op  hem  tot  Stadthouder  en 
algemeen  Veldtheer  dezer  Provintie;  waar  na  hy  in  'tjaar 
1672.  (dat  droevig  gedenkjaar  voor  Nederlandt)  den  17 
July, werkelyk  de  Stadthouderlyke  regeeringe  aanvaardde. 
Den  18  Februarius  1675-.  werd  het  Erfftadthouderfchap  aan 
den  Prins,  voor  alle  zyne  wettige  Nakomelingen,  van 
mans  Oir  ,  vaftgemaakt  ;  gelyk  dat  dierwyze  op  zynen 
Zoone,  en  verder  op  zyn  Zoons  zoone,  den  tegenwoor- 
digen  Stadthouder,  is  overgegaan.  In  't  jaar  1689.  wierd 
hy  van  d'Algemeene  Staten  tot  Generaal  Veldtmarfchalk 
aangeftelt;  en  in  'tjaar  1695.  tot  Groot-Commandeur  van 
de  Duitfche  Ridderorder  der  Bahlie  t' Utrecht  gehuldigt.  Ge- 

lyk nu  de  Vorft  niet  alleen  tot  Stadthouder,  maar  ook  tot 
Kapitein  Generaal  van  /rw/Wf,  nevens  Stadt  en  Ommelanden 
en  Z^rfW^e  was  gekoren,  heeft  hy  ook  in  veele  Krygsgevallen 
getoont  dat  hy  deze  hooge  Oorlogsbedieninge  waerdig,  en 
als  een  der  grootfte  Veldthceren  dezes  tydts  te  fchatten 
ware.  Het  eerfte  bewj'S  zyner  aangebore  dapperheit  bleek 

HEN 

toen  hy  noch  maar  if  jaaren  oudt  was  in  Frieslandt,  wan- 
neer hy,  onderfteunt  door  de  wysheit  en  crvarendheit  van 

den  grooten  en  ontzachelyken  Generaal  Ilans  Willem  Baron 
van  Aylva,  reeds  toonde,  dat  hy  zyn  leven  en  bloet,  hoe 
dierbaar  ook  ,  voor  't  behoudt  des  Vaderlandts  ten  befte 
hadde.    De  flag  van  Scnncf  heeft  de  Vorft  met  veel  eerc 
en  weêrgadeloozen  moedt,tot  zynen  onfterffclyken roem, 

bygewoont;  en  in  't  gevecht  van/'/«/r)',de  beftorming  van Steenkcrken het  hoofttrcften  \ aii  Neérurinden ,  of  Landen ^ 
zoodanige  bewyzen  van  zyn  hoogwys  belcit,  en  onver- 
fchrokkc  Dapperheit  gegeeven,  dat  niet  alleen  onze,  en 
der  Bondtgenooten  Krygsmagt,  nevens  de  handt  en  mondt 
des  Konings  van  Groot-Brittanje,  maar  zelfs  de  Vyanden 
met  de  grootfte  achtinge  en  roem  daar  van  getuigen.  In  't 
jaar  i68ó.  den  6  November,  tradt  de  Prins  in  't  huwelyk 
met  Prinfefle  AMELIA,  Vorftinne  tot  Anhalt  ,em.  enz. 
waar  mede  zyne  Hoogheit,  tot  zynen  doodt  toe,  in  eenc 
voorbeeldige  vereeniging  en  liefde  geleeft  heeft.    Uit  dit 
Hoogvorftelyk  huwelyk  zyn  voortgekomen  tweePrinlfen, 
en  zeven  PrinfelFen,  namelyk,  d'eer^e  Prins  den  24  Ju- 
nius,  ió85|.  die  den  15- der  volgende  maandt  WILLEM 
GEORG  FRISO  wierd  genoemt,  doch  den  15-  Julii, 
168Ó.  overleedt.  In  de  laatftgedachte  maandt  van  't  zelfde 
jaar,  15-S6.  wierd  dit  verlies  door  de  geboorte  van  cene Prinfefle  vergoedt, die  den  26  dier  maandt  HENRIETTE 
ALBERTINE  wierd  gedoopt,    't  Jaar  daar  aan ,  1 687. 
wierd,  den  4  Auguftus ,  te  £)f/7«a  weder  een  Prins  geboren, 
die  den  7  dier  maandt  den  naam  van  JOHAN  WILLEM 
j  FRISO  ontfing;  wiens  korte  levensfchets,  en  droevig 
einde  men  boven  ,  op  den  naam  van  FRISO,  geboekt 
vindt.  Daar  na  zagmen  weder  de  geboorte  eener  Prinfefle 
den  29  Januarius  1689.  in  'sGravenhage,  die  den  zelfden 
avondt  MARIA  AMELIA,  by  't  ontfangen  des  doops, 
wierd  genaamt.   Daar  op  quam  den  8  Maert,  1690.  we- 

der te  Leeuwarden  ecne  Prinfes  ter  wereldt ,  die  den  17 
dier  maandt  den  naam  van  SOPHIA  HEDWICH  kreeg. 
Verder  volgde  daar  op  den  22  Januarii,  1692.  te  Leeuwar- 

den, nochmaal  de  geboorte  eener  Prinfefle,  die  den  2Ó 
dier  maandt  ISABELLE  CHARLOTTE  geheeten 
wierd.  (By  haare  rype  jaaren,  ter  quader  uure,en  tot  haar 
groot  ongeval,  gehuuwt  met  den  nu  regeerenden  Hertog 
van  Meekelenburg ,  doch  van  hem  verftooten  ;terwyl  hy  on- 
derwyle  met  eene  Ruffifche  Prinfeffe,  Nichte  van  Ci.aar 
Peter  Alexowits,  Grootvorft  van  Moskoviën  ,  op  niew  ni 

den  echt  getreeden  is  ;  volflagen  tegens  't  Goddelyk  en 
menfchelyk  Recht ,  de  goedtkenninge  zyner  Keizerlyke 

Majefteit,  en  aller  Chriften-Mogendheden ;  waarom  d'af- 
zetzels  waarfchynlyk,  uit  deeze  t'zamenkoppeling,  voor 
onwettig  zullen  worden  verklaart,  en  zoo  't  Hertogdom 
aan  eenen  anderen  Heer, na  d'aflyvigheit  des Hertogs, ver- 

vallen.) Den  !ƒ  December  1693.  werd  te  Leeuwarden  we- 
der eene  Prinfes  geboren,  en  den  20.  daar  aan  volgende 

JOHANNETTE  AGNES  genaamt.    Verder  quam 

'er  den  12  Januarii,  1695-.  weder  te  Leeuwarden  eene  Prin- 
fes ter  wereldt,  die  den  ló  dier  maandt  met  den  naam  van 

LOUISELEOPOLDINE  wierd  begift.  Eindelyk 

is'er,  eenige  maanden  na  de  doodt  des  Prinfen,  den  19 
July,  1Ó96.  noch  eene  Prinfes  geboren,  die  den  26  dier 
maandt,  naar  wylen  haaren  Heer  Vader,  HENRIGE 
CASIMIRE  is  genoemt.   De  Vorft  heeft  eenen  gerui- 
men  tydt  zyner  jeugt  in  gezondheit  des  lichaams  geflee- 
ten;  maar  in  'tjaar  1674.  ̂ ^^'^  17  jaaren  oudt,  is  hy,  met 
den  degen  in  de  vuift  vierig  op  den  Vyandt  indringende, 
met  zyn  paerdt  van  eene  hoogte  fchielyk  nedergeftort, 
waar  door  hy  aan  't  bloetfpouwen raakte,  zoodat  hy  nooit 
naderhant  eenige  heftige  beweeginge  des  lichaams  hadde, 
of  zy  werd  van  eenige  bloetbrakinge  gevolgt;  door  welke 
quaale  hy  van  tydt  tot  tydt  zoo  zeer  verzwakte,  voorna- 
melyk  by  zwaare  verheffingen,  waar  in  hy  fomwylen  5-  of 
6  ponden  bloets  te  gelyk  loofde,  dat  hy  den  ij- Maert, 
1696.  uit  den  tydt  in  d'eeuwigheit  is  overgegaan. 
HENRIK  D'I.  VAN  VIANDEN,  was  Aartsdia-  zieVoff. 

ken  te  Keulen ,  en  bloetvriendt  van  Coenraad,  AartsbiflTchop  Jaarb. 
aldaar:  na  het  afftaan,  of  afzetten  van  Biflchop  Gofuwyn  pag.t^o. 
van  Amfïel,  wierd  hy  de  XXXVIII.  Biflchop  van  Utrecht.,  Didenh. 
in  het  jaar  125-1.    De  Heeren  van  Amfiel  en  Woerden,  Na-  de  Eftfc, 
maagen  van  Gofuwyn,  namen  het  verftooten  zeer  euvel  op,  Germ. 
als  een  hoon  hun  geflacht  aangedaan:  alzoo  hy  de  eerlte  inHenr. onder  alle  de  Utrechtfche  ̂ \i£z\\oppen  was,  dien  men  uit 

zynen  Stoel  gefchopt  hadde.   Zy  hadden  hem  geerne,met  p""""* alle  kracht  en  gewelt,  herftelt  gezien:  verbonden  zich  ten 

dien  einde  met  Otto,  Grave  van  NaJJ'auw  en  Gelder  ,  om  Q^ft^ 
gezamentlyk  het  ganfche  Sticht  af  te  loopen,te  pionderen,      '  ' en  te  verwoeften  :  Bxifchop Henr ik  wierd  het  haaft  gewaar; 
trok  dieshalven  met  een  goedt  krygsheir  zyne  vyanden  te  G^/^/<-r/: 

gemoet  ,  laatende  Aartsbifl'chop  Coenraad  van ^  Keulen  ter  gefchied. bewaringe  der  Stadt  Keizer,  of  Koning /^///ew ,  z  dtel, 
te  gelyk  Grave  vznHollandt,  enz.  kreeg  berecht  van  deze  yj-/.  95. 

verwarringe  ,  en  te  gelyk,  dat 'er  een  bloedige  Veldtflag  e»  fol. 
op  handen  was.    Fluks  begaf  hy  zich  met  eenige  ben-  150. 

den  op  den  weg,  en  drong 'er  mede,  eer  de  poorten  kon- 
den gefloten  worden,  in  de  Stadt  Utrecht -.ïriet,  den  zelfden 

haaft. 
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fol.  423. 
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Htnr.  I. 
P.  a  Di- dtnhov, 
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M' Jaarb. 

Pentan. 
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gejchied. 
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HEN 

haaft,  trok  hy  door  de  Stadt  naar  de  poort,  daar  Biïïchop 
//f;»^!^  door  uitgetogen  was:  zonder  naar  de  openinge  te 

wachten  floeg  hy'er  de  floten  af:  AartsbiiTchop  Coenraad 

van  Keulete  was  zeer  verbaaft  over  IV'tllems  komlte  met 
zulk  eene  geweltdadigheit;  doch  de  Koning  verklaarde  en 

betuigde  hem,  dat  hy  geen  het  minfte  quaadt  voorneemen 
tcgens  tienrtk  hadde,  zyn  inzicht  was  alleen  om  fchade  en 
onnozel  bloetftortinge  voor  te  komen;  doch  hy  hiel  zich 
verder  ftil  voor  Coenraad ,  die  over  zyn  bedryf  ergwaan 

opgevat  hadde.  Middelerwyle  gefchiedde  de  veldtflag  tuf- 
fchen  den  Biffchop  Henrik  tegen  de  Amfielfchen.  Hetirik 
behield  roemryk  de  zege.  Amjlel  en  Woerden  wierden  ge- 

vangen, maar,  op  verzoek  van  Koning  en  Grave  Willem 
losgelaaten.  Men  zegt  dat  Aartsbi/Fchop  Coenraad  aan 
Biilthop  Henrik  eenen  ring  gaf,  toen  hy  uit  Utrecht  tegen 
ryne  vyanden  optrok,  en  daar  by  deze  woorden ,  in  de  te- 
genwoordigheit  van  al  zyn  volk,  fprak ;  „  Lieve  zoon, 
„  weeft  verzeekert,  dat  gy  heden  op  dezen  dag,  door  de 
„  verdienften  des  H.  Confeflbors  S.  Marien,  en  door  de 
„  kracht  van  dezen  ring,  zult  bedwingen  de  rebellie  aller 
„  uwer  vyanden ,  ook  weêr  te  rugge  keeren  met  roem  en 
„  zege.  Ondertuflehen  zullen  ik  en  de  Kanonniken,  met 
„  de  V  rouwen ,  de  Stadt  bewaaren ,  ook  Godt  getrouwely k 
„  bidden  voor  uwe  verrichtinge.  De  zaak,  gelyk  ze  hier 
verhaalt  is,  kan  waarlyk  wel  gefchiedt  zyn, niet  uit  kracht 
der  woorden,  of  des  rings;  maar  uit  kloekmoedigheit  van 

't  krygsvo]k,dat  met  eenig  bygeIoof,op  't  vertrouwen  van 
desBillchüps  verzekeringe  door  den  ring ,  en  met  den  mondt 
gedaan,  als  een  niew  hart  onder  den  riem  geftoken  was, 
om  met  te  meer  vierigheit  op  den  vyandt  los  te  gaan.  Ver- 

mits Otto  van  Gelder.,  met  de  yf»ï/?f//f^c'»  in  verbondt ,  het 
Sticht  met  pionderen  en  rooven  overvallen  hadde  ,  ging 
Biffchop insgelyks  op  hem  en  op  Geldtrlandt  los; 
verbrandde  veele  Dorpen  in  de  f^eluwe.,  en  haalde  daar  ee- 

nen zeer  grooten  roof  van  daan :  de  Gelderfchen  voegden 

zich  wel  t'zamen  in  groote  menigten,  om  den  Biffchop 
den  buyt  te  ontjaagen;  maar  hy  flocg  hen  deerlyk  ,  kreeg 

'er  ook  veele  van  gevangen,  die  een  groot  rantibcn  mof- 
ten opbrengen.  Met  dat  losgeldt  bouwde  hy  't  Kafteel  te 

Vredelandt.,  tegen  de  Heeren  van  Amjlel ,  en  tot  befchut 
der  zynen,  van,  en  aan  dien  kanr,  nevens  ook  der  om- 

heen leggende  nabuuren  en  landtsluiden.  In  het  jaar  12Ó3. 
beoorlügde  Grave  Gerard  van  Gulik  den  Aartsbiffchop 

Coenraad  van  Keulen;  dees  ontbied  Biffchop  Henrik  t'zyner 
huipe,  die  met  ttnizHollandtfcb  Volk,  nevens  de  zynen, 
derwaarts  optrok.  De  Gultkfchen  wierden  in  een  fel  ge-  j 
vecht  deerlyk  geflagen,  en  uit  het  veldt  gejaagt:  zulks  ge- ; 
tuigen  ook  de  Hollandtfche  Schryvers,  geevende  d'eere  der  j 
overwinninge  te  gelyk  aan  die  van  Utrecht  en  Hollandt.  \ 
Kort  daar  na,  in  't  jaar  1267.  moü  Hollandt  eenen  zwaaren 
ftoot  uitftaan ,  nevens  het  Sticht  Utrecht.  Vermits  Grave 
Floris  noch  maar  een  kindt  was ;  en  dat  de  Graaf  van  Gel- 

der zich  zeer  weinig  met  de  Voogdye  bemoeide,  ontfton- 
den  onder  de  gemeenten  in  HoUandt  groote  ontroeringen. 
De  Kennemers te  hard  van  den  Adel  gedrukt,  maakten 

eene  t'zamenfpanninge  of  verbondt,om  alle  Edelen  uit  te rooijen.  Zy  verwoeltten,  als  verwoede  menfchen,  veele 
adelyke  Huizen,  noodtzaakten  den  adel  naar  Haarlem  te 
vlieden,  en  zich  daar  te  bergen.  De  wegen  waren  voor 
de  Reizigers,  ja  zelfs  de  Steden  voor  de  burgers  niet  vei- 

lig, vermits  't  grauw  ook  de  ooren  tegens  hen  begon  op 
te  fteeken.Het  was  den Kennemeren  niet  genoeg,  de  Edelen 
uit  hunne  eigen  landen  gejaagt  te  hebben, maar  overvielen 
hen  zelfs  in  de  landen  der  nabuuren.  Zy  dwongen  de 
Wejlfriczen  tn  Waterlanders  om  met  hen  eene  lyn  te  trek- 

ken. De  Heer  van  Amjlel.,  om  't  zyne  te  behouden, veins- 
de hun  bedryf  goedt  te  keuren:  zy  namen  hem  overzulks 

voor  hun  Hooft  aan;  waar  op  hydeze  gelegentheit  aanvatte 
om  eenige  Grooten,  die  hy  haatte, te  verderven, en  boette 

zynen  wraakluft  meer  dan  genoeg  door  d' oproerige 
Kennemers.  Utrecht  moft  al  mede  haair  laaten  ;  hy  rukte  fchie- 
lyk  met  zynen  hoop  voor  de  Stade,  waar  op  de  Burgery 
zich  op  den  wal  begaf  om  hen  af  te  weeren.  Maar  een 
MnAmJiels  volk  tradt  naar  den  muur,  en  riep  de  Burgers  toe; 
„  Nu  hadden  zy  kans,  om  zich  voor  altydt  te  ontflaan 
„  van  der  Edelen  tyrannije,  bezwaringe  van  ondraaglyke 

„  laden,  uitzuiginge  tot  het  gebeente,  enz.  't Grauw,  ter befcherminge  der  Stadt  mede  in  de  wapenen,  wendde  het 

geweer  tegens  d' Overheden,  in  plaatze  van  het  tegen  den 
Vyandt  te  gebruiken.  Alle  d' Edelen  wierden  of  doodt- 
geflagen,  of  uit  de  Stadt  gedreven;  de  Magiftraat  van  het 
Stadthuis  gejaagt,  hunne  huizen  geplondert,  en  de  Kenne- 

mers als  vrienden  binnen  gelaaten.  Te  Amersfoort  ging  het 
op  de  zelfde  wyze.  Van  Amjlel  deed  zulks  om  't  leedt  te 
wreeken,  dat  zich  rekende  bejegent  te  zyn,  door  het  af- 

zetten van  zynen  bloetverwan:  Biffchop  Gofuvjyn  van  Am- 
yïW,  en  om  hen  met  eenen  te  toonen ,  of  deel  te  geeven ,  aan 
het  gevoelen  van  zyne  gelede  nederlaage,  tegen  Biffchop 
Henrik  van  Vianden.  Gelder  quam  wel  met  eene  talryke 
magt;  maar  Amjlel  trok  den  Grave  onder  de  oogen,  en 
deed  hem  naar  de  Veluwe  wyken.  Amjlel  ging  voort,  om 
zich  noch  aan  meer  andere  hem  partydige  Heeren  te  wree- 

407 

HEN 

ken.    De  huizen  van  Gysbert  van  Ahhude,  Willem  van 
zenburg,  Htibrecht  van  Vyancn ,  en  van  veelen  meer,  wier- 

den om  verre  geworpen,  en  de  daar  by  leggende  landen 
verwoeft.   Nadat  hy  zynen  boozen  wraakluft  dus  lang  ge- 

noeg den  toom  geviert  hadde,  en  den  oorlog  met  de  Ken^ 
«?»«erj  moede  was ;  (want  dien  onbefuisden  hoop  ontbrak 
het  aan  ontzag  voor  hem)  vermaande  hy  hen  naar  huis  te 
keeren, en  den  oogft  in  te  zamelen ; beloovende  hen  in  het 
aanftaande  jaar  naar  Gelderlandt  te  zullen  aanvoeren.  Zy 
bewilligden 'er  in,  lieten  echter  binnen  Utrecht  en  Amers- 

foort ^Qnocgzz3.\nQ  bezettinge:  ook  wilden  zy  noch  eerft  Haar- 
lem liraffen,  vermits  de  meefte  Edelen  daar  in  gevlucht 

waren.  Terwyle  zy  de  Stadt  belegert  hadden, trok  Jan  va» 

Perfyn,  een  dapper  Heldt,  met  een  gedeelte  'der  befte  fol- daaten  ,  by  nacht  uit  ;  floeg  door  de  vyandtlyke  Wacht 
hecne,  en  viel  in  Kennemerlandt ,veiwoc{lte  daar  alles,  en 
ftak  de  huizen  in  brandt.   Toen  vervloekten  de  Kennemers 
den  dag,  op  welken  zy  voor  Haarlem  gekomen  waren: 
zy  liepen  met  grooten  fchrik  uit  het  leger  naar  hunne 
vlammende  wooningen ;  de  Haarlemmers  vielen  ylings  op 
hen  uit,  joegen  hen  na,  floegen 'er  veele  doodt,  en  kree- 
gen  'er  noch  meer  gevangen.    Zoo  haaft  Gelder  der  Kenne- wj^rf»  nederlaag  voor  Haarlem  vernam,  trok  hy  op,  om 
hen  uit  Utrecht  te  \erdxyvtn,  doch  wierd  afgeflagen :  ech- 

ter overweldigde  hy  Amersfoort,  daar  zeer  hard  met  de 
Burgers  gehandelt  wierd  ,  omdat  zy  met  de  Kennemers 
t'zamen  heimelyk  verftant  gehouden  hadden,  daar  by  den 
Grave  fpottelyk  bejegent.   De  Kennemers  bleven  twee  jaa- 
ren  h\ïïnei\  Utrecht ;  en  tot  dien  tydt  toe  dat  Zweer  van 
Bofmchem,  met  eenen  hoop  Utrechtjche  ballingen,  de  Stadt 
fchielyk  overviel ,  en  in  vorigen  ftaat  herftelde.  Veele  der 
oproerige  Burgeren  wierden  gebannen;  en  die  de  Magiftraat 
hadden  gefpeelt,  na'tuitjaagen  der  Oude,  wierden  geftraft. Kort  daar  na  flopen  een  deel  uitgezette  weêr  binnen, 
maakten  andermaal  de  gemeente  gaande  om  de  wapenen 
aan  te  grypen :  d'  Adel  ftelde  zich  in  ftaat  van  tegenweer. Onverwacht  quam  Heer  Claas  van  Cats,  na  de  doodt  van  p.  aDU 

Grave  Otto  van  Gelder,  als  voogdt  over  Grave  F/or/V  (al-  d'enhov. hoewel  andere  van  dit  Momboirfchap  geen  gewag  maaken,  deEpifc. 
alzoo  Grave  Floris,  toen  GriLweOtto  ftorf,alreeds  15-  jaaren  Germ.in 
oudt  was,  ftellende  alleenlyk,  dat  Cats  van  Grave  Floris  Joh.  i. 

uitgezonden  was  om  den  oproei  t^  Utrecht  te  ftillen)  met  ̂ -Scrizr. 
ifoo  mannen  voor  de  Stadt,  en  overweldigdeze  :  beval  "P^'o. 
beide  partyen  de  wapenen  over  te  geeven ;  hy  wierd  ook ,  ̂-  "^ron. 
uit  vreeze,  gehoorzaamt,  vermits  men  niet  wifte  of  hy -^"^  33i. 
voor  't  Volk, of  voor  den  Adel  quam,  en  dat  hy,  voor  wien  ̂ ^^'^  " 
hy  quam,  meefter  was.    Toen  verklaarde  hy  zich  voor  de  ̂'^f 
Magiftraat;  zette  1400  [Beka  zegt  1040)  van  de  gemeente  '^ji' 
de  Stadt  uit,  en  verklaarde  hunne  goederen  verbeurt.  Het  p''^'Ty 
begin  van  den  oproer  der  Kenn'emeren  viel  in  't  einde  van  ̂/„"^^ '" 
VixiXchop  Henriks \e\ en  voor ,  en  duurde  noch  onder  Biffchop  0"^"^^- 
Jan  van  Najfauw,  tot  het  jaar  1271  toe.    Biffchop  Hennk  voff", 
maakte  in  't  jaar  1265'.  van  Vredelandt,  toen  een  aanzienlyk  jaarbi' Dorp,  eene  Stadt,  en  gaf  haar  Stadts  gerechtigheit  ;  zie  Ponta». 
VREDELANDT.    Hy  heeft  daar  na  Oudewater  met  Geldcrf. 
het  zelfde_ recht  begiftigt,  volgens  eenige  oude  Brieven ;  gefchietf. 
alhoewel  in  de  oude  Kronyfien  van  dat  Steedtjen  niet  ge-  Trish. 
meldt  wordt  voor  't  jaar  1349.  toen  het  van  Biffchop  Jan  iaChr, van  Arckel  belegert  ,  ingenomen  ,  en  verbrandt  ,  echter 
naderhant  noch  weêr  opgebouwt  wierd;  zie  op  OUDE- 
WATER.    Biffchop  ̂ f»r;^  O verleedt  in 't  jaar  1267.  'n 
't  18  jaar  zyner  regeeringe:  legt  in  de  Domkerke  t' Utrecht  9',^'^^' 
bcgraaven ;  aan  't  niewe  werk  van  dit  gebouw  heeft  hy  den  ̂  
eerften  fteen,  in  't  jaar  125-4.  gcJ^gt:  hy  ftichtte  by  zyn  le- 

ven een  Kanonnikken  CoHegie  van  12  Proven  te  Steenzuyky 
behoorende  onder  het  Utrechtfche  Bisdom.    Hem  volgde 
Biffchop  Jan  van  Najfauw. 
Weinig  vindtmen  by  Jan  Feldenaar,,  en  in  't  Batavia  Sa- 

gelyk  ook  in  d'' Aantekeningen  op  dat  werk ,  van  dezen era Bilfchop  Henrik  gemeldt,  dat  niet  boven  reeds  van  hem 
ruim  zoo  breedt  is  te  boek  gebragt,  D'eerfte  getuigt 'er 
het  volgende  van  in  zyn  Fafciculus  temporum  ̂   fol.  CCLXII. 
met  deze  veroudde  woorden. 

ï^cincicu^  ban  bpanöen  öomp.joefï  ban  colen  tua^  bie 
npjiij  bifcop  toan  Vitrecïjt  yby  iatt  laucft  öcfc  bifcop  Vua-i  ecu 
Ijoeclj  göebomi  man  gljeflaiïicl)  cnöe  gcootinocöict)  ïji  lua^ 
altoe^s;  fozcljuoubicï)  Ijoe  öü  öcc  Ijcpligljci;  fteccfteu  laUen  bec- 
Ijogljen  modjt  enöe  tocrbetcEcu  Cnöe  meöc  öat  Uieerlilie  teclft 
pijnöe  ïji  Ijein  init  gcootec  öuecljt  tc  beccclitcn.  ̂ Defc  25ircoii 
Ijab  grote  üictoci  ober  fijn  bpanöen  Cnöe  üan  öen  geiiangljfu 
cnöe  üan  öcn  cone  üan  gljelre  fo  Uiojt  Ijü  foe  rijch  öat  iji  öc* 
öc  tpnnncrcn  öat  <ilafteel  ban  Ujcöclant  ccgljcn^ë  öen  acnlocp 
öc^  Ijecen  üan  'JCcmftel  enöe  öec  ongljeöoccfamcn  öcjJ  flicötj?. 

31nöen  jacc  ow^  öeren  1©  ü  c  IP^U  op  ölc  anöecöc  nona^ 
in  jnnio  foe  f^^ff  öcfe  cecfame  Pcome  öifcop  cnöe  Iji  lucrt  nut 

gtotcc  Vocecökljeiit  öegrauen  in  öie  öocniliccc  tot  üa-erljt  öie 
Iji  önt  eecfien  ftecn  of  leyöe  bocinenfc  bannpluej^  Viccrpmmer* 
bc  Cnbe  Iji  fettcbc  oeclt  cecfi  ccn  tocufaiuingljc  üan  jctj  cano« 
niftcn  tot  fleen\xiijcli. 

De  Schryver  van  'tlaatfte  zegt  alleen,  dat  d'Aartsbiflchop 
van  Keulen  den  Biflchop  Henrik  van  Vianden,  als  hy  naar 
den  flag  trok,  aangemoedigt,  en  eenen  gelukkigen  uitflag 

door 



Pontan. 
Gflderf. 

gefchied. 2  deel, 
fol  377. 
P.  a  Di- denhov, 
de  Epi/c. 
Germ. 
in  Henr, 
deBav, 

Pontan, 
itid. 
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door  het  geeven  van  den  ring,  en  de  voorl^raake  van  den 
H.  Maartea  voorlpelt.  Verder,  dat  hy  lyne  gevangene 

vyanden  in  den  Ilag  aanftondts  goedcrtierentlyk  heett  aan- 
genomen ;  dut  niet  anders  kan  xeggen ,  dan  dat  hy  ze  heu- 

Ichelvk  gehandelt  heeft.  Van  den  gruwelyken  opltant  en 
de  woede  der  KcnKcmcretty  als  onder  dezen  Billchop  voor- 

gevallen ,  maakt  l\'lde»aar  ganlch  geen  gewag  ,  gelyk 
ook  niet  de  Schryver  van  'c  Batavia  Sacra,  doch  die  roert 

'er  iet  duillcrlyk  in  't  gemeen,  op  't  end  van  't  leven  des 

volgenden  Billchops,  Jobaanes  van Na(ftiuw ,v^n  aan,  zon- 
der de  KeKKcmcrs  te  noemen;  doch  d'Aantekenaar  geeft'er 

eene  brecde verklaringe  over, omtrent  met  dezelfde  woor- 

den als  boven  ,  waar  in  den  holbolligen  toeflant  in  't 
Utrechts  Bisdom  (als  deBilVchoppelykeHiftorilchryver  zich 
«itt)  klaar  en  naakt  ontvouwen  wordt.  Dat  men  boven 

vindt  aangetekent  ,  dat  d'  oproer  der  Kennemcrcn  op  't einde  van  Henriks  regeeringe  is  voorgevallen,  en  noch  on- 
der Biffchop  Jan  van  NaJJauui,  tot  het  jaar  1271.  toe  ge- 

duurt  heeft,  is  de  fleutel  der  vereeniging  van  't  bovenge- 
ftelde  met  den  jongilgenoemden  Schryver,  en  dat  wy  dit 
verhaalen  ondtv  Henriks  \cvtn ,  daar  hy  het  zelfde  onder 
dat  van  Ja»  van  Najfauw  heeft  gebragt.  Onder  Hendriks 
verrichtingen  vindtmen  ook  by  dien  Schryver  gemeldt,dat 

hy,  op  't  verzoek  van  zyne  Nichte  ,  de  Huisvrouwe  van 
den  Heere  Jan  van  jlvênes,  in  't  jaar  1263.  te  Deift  aan  de 
Kapelle  van  't  oude  Gafthuis,  anders  het  Heiligen-Geefts- 
Galthuis,  de  rechten  van  eeneParochikerke,  doch  met  ee- 
nige  bepalingen  en  uitzonderingen,  heeft  toegedaan.  Ook 
20ude  hy,  in  't  jaar  125-7.  wetten  en  rechten  hebben  opge- 
ftelt  voor  de  ftadt  Amersfoort.,  eertyds  een  Kafteel  der  Ede- 

le Heeren  van  Amersfoort.,  doch  door  dezen  Henrik  in  eene 

Stadt  verandert.  Hy  heeft  ook  (ftaat'cr  verder)  d' invoe- 
ring der  Ridderen  van  S.  Jans  Gafthuis  in  S.  Catharinaas 

Kerke  te  Utrecht  beveftigt ;  waar  op  d'  Aantekenaar  zegt : De  Ridders  van  Gajihuts ,  anders  S.  Jans  Ridders ,  zyn  onder 
dén  Keizer  Henrik  den  V.  eerft  opgekomen.  Zy  zyn  van  Cyprus 
naar  Rodus ,  en  van  daar  naar  Malta  geweken ,  en  worden  om 
die  reden  tegenwoordig  i^f  Ridders  van  Malta  ̂ eKoe»?/.  BilTchop 
Henrik,  tn  zyn  broeder  Gysbregt.,  Prooft  teUtrecht,  hebben 
den  Ridderen  verlof  gegeeven  om  binnen  de  ftadt 
Utrecht  te  mogen  timmeren  ;  en  eindelyk  de  Burgerye  van 
Utrecht  verfcheide  voorrechten  toegeftaan ;  zegt  de  Schry- 

ver van  't  BataviaSacra, die  zynen  Aantekenaar  nader, met 
de  volgende  woorden , verklaart. 

Hy  heeft  noch  aan  de  Schepenen  en  Burgermeejleren  van  Utrecht 
toegejlaan ,  alle  de  huizen ,  kerken  en  andere  gebouwen ,  die  buiten 
de  Stadtsmuuren  geleegen  waren ,  en  daar  de  Stadt  eenig  gevaar 
van  te  vreezen  had.,  volgens  hun  goeddunken.,  af  te  brecken.  Ook 
heeft  hy  door  eenen  openen  brief  bekendt ,  en  bekendt gemaakt ,  dat  de 
Burgers  van  Utrecht  uit  geen  recht  of  gewoonte  gehouden  waren 
den  Bijfchop  verder ,  als  tot  de  Stadtsmuuren  toe ,  te  volgen  of 
gezelfchap  te  houden ,  ten  ware  dat  ze  hem  vrywillig  en  van 
zelfs  verder  wilden  volgen :  en  hy  voegt  'er  uitdrukkelyk  by ,  dat Ze  al  van  ouds  in  het  bezit  van  dit  recht ,  en  van  deze  ge  woonte 
zyn  geweeji.  Daarenboven  heeft  hy  aan  de  burgerye  van  Utrecht , 
om  haare  getrouwe  dienjlen ,  en  aan  de  vreemde  Koopluiden ,  die 
te  Utrecht  zouden  komen  handelen ,  toegefiaan ,  dat  ze  vry  en  on- 
verhindert  de  Vecht  op  en  neder  zouden  mogen  vaaren,  en  belooft 
dat  hy  hen  tegen  alle  ge  weidt  en  allerhande  quellingen ,  die  hun 
«p  de  Vecht  mogten  aangedaan  worden ,  door  het  Slot  Vredelandt 
zou  befchermen;  en  dat  hy  geene  niewe  tollen  by  Vredelandt  zou- 

de invoeren.  De  opene  brieven  dien  aangaande  zyn  te  vinden  by 
Arn.  Buchelius. 
HENRIK  DE  II.  VAN  BEIJEREN,  de  LVIII 

Biflchop  van  Utrecht.  Na  de  doodt  van  Philips  van  Bur- 
gundiën  ,  ging  het  zeer  zeldzaam  toe.  Hertog  Karei  van 
Gelder  ,  die  byna  het  geheel  Over-Sticht  Biflchop  Philips 
af  handig  gemaakt  hadde,  ton  niet  geerne  gezien  hebben, 
dat  een  vyandt  der  Gelderfchen  tot  den  Biflchoppelyken  ftoel 
geraakt  ware.  Zondt  daarom  een  deel  volk  in  de  Vryheit 
van  Utrecht.,  om  te  verhinderen  dat 'er  eenige  Hollanders  in 
de  Stadt  quamen.  Het  Huis  van  Burgundiën.,  of  Oojïenryk, 
(want  Karei  de  V.  Keizer  en  Koning,  was  ook  Grave  van 
Hollandt.,  enz.)  wilde  eenen  Biflchop  hebben  naar  zynen 
zin.  Daar  door  ftonden  die  van  Utrecht  in  groote  benauwt- 
heit,  niet  weetende  wien  te  verkiezen,  zonder  eene  der 
partyen  op  den  hals  te  krygen,  die  zy  beide  ontzagen.  De 
üiflTchop  van  Lmk  zondt  Gezanten  binnen  Utrecht ,  met 
een  trop  voetknechten.  De  Gelderfchen  en  Burgundifchen 
ftonden  wederzyds  in  de  wapenen;  zoo  dat  de  Magiftraat 
genoodtzaakt  was  de  wachten  aan  de  poorten  en  't  Stadt- 

huis te  verdubbelen.  De  Afgezanten  des  Hertogs  vanGe/- 
der  gaven  den  Stichtfchen  de  keure,  om  ten  Biflxhop  te  kie- 
7en  den  zoon  des  Hertogs  van  Lotharingen .,  zynen  Neef, 
of  eenen  uit  de  Vorften  van  Lunenburg,  of  eenen  uit  de 

Opper-Domheeren  van  \ Sticht  Utrecht :'\nd\en  men  daar  in 
den  Hertog  van  Gelder  ten  wille  was,  dan  wilde  hy  aan 
deKerke  vznUtrecht  wedergeeven ,  alles  dat  hy  haar  in  (?'üfr- 
yffël  ontnomen  hadde,  enz.  By  d'  Utrechifchen  quamen  in- 
zonderheit  in  aanmerkinge  Grave  Everhard  van  Aardenburg ., 
Kardinaal  en  Biifchop  van  Luik;  Francifcus,  zoon  van  den 
Vorü  van  Lunenbur^y  en  Hertog  Henrik  van  Beijeren:  voor 

fol.  378. 
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Aardenhurg  fprak  de  Bürchop  van  Paderhor»  cn  de  Marqul* 
van  ter  Veer:  voor  Lunenburg.,  Gelder:  voor  Beijeren,  Ren' 
nenberg:  doch  d' Utrechtfche  gemeente  wilde  enkclyk  den 
Beijer  hebben.    Vermits  nu  't  Kapittel  zeer  onccnig  onder 
elkander  was  ,  dat  ook  de  keure  daarom  lang  draalde, 
quam  de  burgerye  in  de  wapenen  ,  cn  dwong  de  Kieshee- 
ren  tot  den  voortgang.   Men  bcfloot  te  ftemmen  op  eenen 
van  de  drie,  met  brieljens,  en  dat  die  de  meefte  ftemmen 
hadde  ,  Billchop  zou  zyn.    Beijeren  had  twee  ftemmen 
meer;  daar  op  wierd  hy  in  't  jaar  15-24.  gehuldigt.    Hy  idem 
wierd  al,  toen  de  burgerye  in  de  wapenen  en  oproer  was.  Pontan. 
Biflchop  van  hen  genoemt;  heeft  onder  de  wapenen  ge-  detl, 
heerfcht  ,  en  onder  de  wapenen  zyn  treurfpel  voleindt : 
Schreef,  kort  na  zyne  aantreedinge,  eenen  Landtsdag  uit ; 
floeg  voor datmen, tot  mydingevanden  oorlog, de  Steden, 
door  de  Gelderfchen  in  Overyfjel  genomen  ,  voor  geldt  zou 
trachten  weer  te  krygen  ;  verzoekende  daar  toe  onderftandt. 
Alhoewel  het  iet  ongehoorts  was; en  dat  zyne  Voorzaatcn 
zelfs  alleen  een  zwartje»  op  yder  mergen  Landts  was  ge- 
weigert  te  ftellen  ,  hebben  de  Staten  hem  echter  5-0000 
Goutguldens  toegelegt,  om  den  Vrede  daar  mede  van  de 
OveryiffëJaars  te  koopen  ;  daar  toe  zou  Geeft-  en  Wereldt- 
lyk  moeten  geeven,  dat  eene  ongebeurde  zaak  was:  d'E- 
delen  wilden  vry  zyn;  de  Geeftelyken  desgelyks  ;  de  Ge- 

meente wou  't  niet  alleen  betaalen.   Daar  uit  fproot  in  't 
algemeen  een  haat  tegen  Biflfchop  Henrik  ,  gevolgt  door 
oproeren.  Toen  nam  Henrik  voor,  het  wereldtlyk  gebiedt 
over  Utrecht  aan  't  huis  van  Burgundiën  te  verkoopen.  Vee- 
Ie  treftelyke  Mannen  ftonden  die  vervreemdinge  tegen; 
maar  zy  verloren 'er  't  hooft  door:  de  Kanonniken,  die 
de  vryheit  der  Kerke  wilden  voorftaan,  wierden  in  Iedere 
zakken  geftoken  en  verdronken.    De  Burgundifihe  flie- 
pen  onder  dien  twift  niet;  want  zy  kochten  des  Biflxhops 
Raaden  en  Vrienden  met  geldt  om,  en  bragten  hem  zoo 

verre,  dat  hy  de  wereldtfche  rechtsmagt  over  't  Sticht  Ut- 
recht, in  het  jaar  15-27.  om  eene  geringe  fomme  geldts, 

aan  Keizer  Karei  den  V.  verkocht.    Dat  werk  heeft  veel  O.H.Kr. 

bloets  gekoft.    Het  Sticht  verloor 'er  zynen  luifter  door ; /"o/.  ■^90. 
leedt  eene  zwaare  breuke  in  de  oude  gewoonten,  wetten.  Pontan. 
en  privilegiën ;  de  Geeftelyke  goederen  begonnen  onder  de  Gelderf. 
Wereldtlyke  vermengt  te  worden;  de  fieraaden  dc%Siichts,  i^f'bied. 
de  wapenen,  en  't  kenteken  der  vryheit,  namelyk,  de  zil-  ̂  
vere  tabberden  ,  en  't  recht  van  Burgermeefters  te  kie- 

zen, en  den  Raadt  aan  te  ftellen,  trok  de  niewe  Heer,  Kei- 
zer Karei,  aan  zich.    BiflTchop  Henrik  deede  dit,  die  zoo  ̂  

naakt  te  Utrecht  gekomen  was,  dat  Utrecht  zelfs  zyne  reis-  st'''ft 
koften  moft  betaalen.  Daarentegen  hadden  zyne  Voorzaa-  fyg„' ten  hunne  eige  middelen  aan,  en  in  het  Sticht  gebragt, 

en  zyne  Mededingers,  naar  de  Biflxhoppelyke  hooghdt ,  scl'Jan. vry  groote  fchatten  aangeboden.   Hy  gevoelde  haaft  het  p.a  Di- 
berouw  zynes  bedryfs  ;  van  Landtvorft  ,  en  Billchop  ,  dènhov. 
flecht  Biflchop  gebleven  ,  behoudende  niets  van  alle  zyne 
Steden,  Kafteelen,  Landen,  Boflchen,  Bergen,  Rivie-  zie 
ren,  dan  het  Biflfchops  Hof  binnen  Utrecht,  en  de  Geefte-  ̂ amb. 
lyke  Jurifdiélie.  Hy  wenfchte  naderhant,  die  hem  daar  toe  Uortenf. 
geraaden  hadden,  in  grimmigheit ,  voor  den  Duivel,  enz.  inHiJl. 
en  dat  zy  eens  de  ftraffe  hunner  trouwloosheit  mogten  ge- 

voelen.    In  't  jaar  daar  aan  volgende  gaf  hy  zyn  Bisdom  P"  D'' 
ook  aan  Paus  Clemens  den  VIL  over,  die 'er  den  ou-  dcnkov. den  Brabandtfchen  Heer,  IVUlem  van  Enckevoort,  Kardinaal 
en  Biifchop  in  Spanjen,  mede  begiftigde.    Het  zou  van  te 
langen  adem  zyn  de  veelerlei  oproeren,  onder  zyne  regee 
ringe  voorgevallen,  te  verhaalen;  hoe  eenigen  der  Ge 

meente,  alzoo  de  Geeftelyken  weigerden  iets  te  laften,  ̂ "hot  'an 
tot  de  bezwaarnifl'en  door  Henrik  O'p  \  Sticht  geicgt,  den  jpr.Kr.' Hertog  van  Gelder  binnen  Utrecht  lieten  komen,  doch  die  pöntan. 
weder  door  den  Billchop  daar  uit  gedreven  wierd.   Hoe  Didenh, 
d'  oorlogen  inGelderlandt  wierden  gevoert :  hoe  de  Gilden  ,  em.. 
om  geldt  te  bekomen,  tot  betalinge  van  het  ingeleegerde 
Krygsvolk,  de  Kerkelyke  zilvere  bekkens,  kandelaars, 

ook  eenige  zilvere  beelden  fmolten,en'er geldt  van  maak- 
ten, enz.  Zie  de  aangewezene  Schryvers  op  den  kant. 

De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  geeft  zulk  eenen  ande- 
ren zwier  en  draai  aan  dit  Levensverhaal  ,  en  nopende  't 

gebeurde  omtrent  de  verkiezinge  van  Henrik,  tot  LVIII 
BilTchop  van  Utrecht,  dat  het  Ichynt  als  of  hy  onze  aange- SS*^- 
wezene  Schryvers  nooit  gezien,  of  ten  minften  niet  gelee-  fverv. 
zen,  en  hy  uit  ganfch  andere  bronnen  geput  hadde;  dies 
zullen  wy,  hetgeen  hy  zonderling  daar  van  aanteekent, 
hier  kortelyk  laaten  volgen.  Hy  meldt  dat,  na  de  doodt 

ynnPhilippus  van B ourgonj e ,de'\er^zdexinge ,\.ox.  het  verkie- 
zen van  eenen  niewen  BilTchop,  den  6  Mey  van  't  zelfde 

jaar,  15-24.  daar  de  jBö«y^o>?/>r  in  geftorven  was,  is  uitge- 
fchreven;en  dat'er, opdat  de  vervalle  zaaken  desBisdoms, 
te  fpoediger  mogten  herftelt  worden,  veele  en  vierige  ge- 

beden zyn  geftort,  onder  een  ryp  overleg,  wie 'er  beft  tot het  torlTen  van  zoo  eenen  zwaaren  laft  zou  dienen.  Daar 
op  wierden  de  gevoelens  verdeelt,  dewyl  zommigcn  zich 
wilden  wenden  naar  eenen  Vorft  uit  Duitfchlandt ,  die  de 
Bourgondifi he  Vovüen  wraakten,  omdat  ze  zich  niet  voeg- 

den naar  de  zeden  der  Duitjehen  (  waarfchynlyk  der  Neder- 
landeren)  die  de  vryheit  beminnen,  maar  gezet  zyn  op  de 
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FrMche  alomme  too  gehaatemvernye,  cnï.   Doch  dat 

d' anderen,  uit  gelyken  haat  tegen  tredenk  van  Uade», 

van  geene  Duitfihers  mogten  hooren  ,  wegens  hunnen 

trots   opgeblazendheit,  en  behoefte  van  geldt,  waardoor 

2v,  naar  hunne  gedachten,  geldtzuchtig  en  gierig  waren. 
Een  derde  party  wilde  tot  geenen  Duttfcher  noch  tramman 
verflaan;  en  beweerde  dat  het  beft  ware  iemant  uit  den 

fchoot  der  Utrechtfihe  Kerke  te  verkiezen  ,  als  wel  voor- 
dien van  edele  en  geleerde  Mannen,  die  bcquaame  jaaren 

hadden,  en  van  een  deugdelyk  gedrag  waren; daar  by  voe- 
gende, dat  de  meefte  Bisdommen  beter  Honden  met  een 

Biffchop  van  middelbaare  magt,  als  met  zulke  vermogen- 
de en  doorluchtige  perfoon«n.    De  naamen  der  drie,  die 

tot  de  verkiezinge  van  't  Biflchops  ampt  in  aanmerkinge 
quamen,  drukt  deSchryver  veelzins  anders  uit  dan  wy  bo- ven leezen.  Hy  noemt  Erard  van  der  Mark,  Kardinaal  van 
Luik;  boven  geheeten  Everhard  van  Aardenburg,  Kardinaal 
en  Biffchop  van  Luik:  Henrik  van  Beijeren  voert  den  zelf- 

den naam;  maar  hier  komt B/V^^/, Deken  te  Keulen,  voor, 
in  plaats  va.n  Francifcus,ioon  van  denVorft  vanLunenhirg; 
dat  vry  fcheelt,  ten  zy  de  \-d.s.tü.e  Frandfcus  Bichei  geheeten 
hebbe.    Van  den  oproer  en  dwang  der  Utrechtfche  Bur- 

geren  omtrent  dc  Kapictelheeren  ,  tot  voortgang  der 
keure  ,  rept  de  Pricfterlyke  Levensbefchryver  niet  een 
•woordt;  alleen  beveftigt  hy  met  ronde  woorden,  dzlHen- 
rik  met  eenparige  ftemmen  is  gekozen  ;  waar  van  het  tegen- 

deel uit  Pontanus  Gelderfche  Hijlorie  ,  boven  aangetekent, 
ïonneklaar  blykt;  en  hebbe  men  diens  gezag,  buiten  ooir- 
fprongkelyke  bewysftukken,  niet  ligt  van  onwaarheit  te 
verdenken,  immers  niet  omdat  een  niewer  Schry ver, zon- 

der eenig  bewys  aan  te  trekken,  dit  anders  opgeeft.  Van 
Henriks  armoede,  toen  hy  aaii 't  Bisdom  quam,  leeftmen 
by  deezen  Schryver  ook  niets  ;  maar  hy  brengt  het  lof- 
lyk  getuigenilTe  van  IVillem  Heda  by,  tot  afweeringe  der 
lafteringen  des  Hertogen  van  Gelderlandt  tegens  hem , 
•waar  door  hy  wel  vier  maanden  na  de  verkiezinge  eerft 
in  zyn  Bisdom  is  aangekomen :  Heda  dan  verklaart ;  dat 
hy  al  zoo  doorluchtig  is  gevjeejl  door  den  roer/i  van  zyne  deug- 

den en  Uffelykc  zeden,  als  door  zyne  hooge  geboorte.  Hier  op 
meldt  de  Schryver  dat  Biffchop //i?»r;ié,  in  't  jaar  i5'25',  ee- 
ne  Kerkvergadering  heeft  gehouden  :  waar  in  eenige  nie- 
we  Feeften  werden  opgetelt ,  die,  volgens  d'uitfpraake 
dier  Vergaderinge,  in  het  Choor,  en  in  den  Zondaagfchen 
kerkdienft  moften  onderhouden  worden,    't  Gebodt  des 
Biffchops  wegens  de  vieringe  van  den  dag  van  S.  Markus, 
als  eenen  feeftdag,  korfit  daar  eerft  voor :  daar  de  Schryf- 
rol  der  Utrechtfche  Biffchoppen  noch  de  volgende  dagen, 
als  van  Biffchop //e»r;yè  ook  ter  onderhoudinge  ingeftelt, 
by  voegt,  den  dag  van  S.  Pontiaan ,  van  S.  Jgnes,  van  S. 
Pautus  bekeeringe ,  van  S.  Pieters  Stoel ,  van  'S.  Pieters  ban- 

den,  van  de  H.  lil,  Servatius ,  Bonifacius,  Odulphus,  van  S, 

'}ans  OKthoofdinge ,  van  de  vervoeringe  van  S.  Maarten  ̂   van 
Rernigius,  IVillibrordus  ,  en  Lebuinus.    't  Is  te  vermoeden  , 
fchoon'er  de  Schryver  niet  van  rept,  dat  het  vieren  dezer 
dagen  door  onachtzaamheit  in  verval  is  geraakt,  fchoon 

lang  te  vooren  door  de  Pauzen  ingeftelt;  dewyl  't  niet  te 
denken  is,  dat  d'inftellinge  eeniger  Vierdagen  der  Heili- 

gen van  eenen  byzonderen  Biffchop,  en  niet  van  den  Paus, 

*t  zichtbaar  Opperhooft  der  Roomfche  Kerke,  onmiddelyk 
ïou  afhangen.    Daar  op  verhaalt  de  Schryver  dat,  terwyl 
de  Raadt  van  Amfterdam  eene  Ordonnantie  hadde  uitgegee- 

ven  tegens  de  heimelyke  Huwelyken  (hier  geheel"  inge- lafcht)  die  door  de  gierigheit  der  Dekens  in  zwang  gin- 
gen, daar  uit  een  zwaar  gefchil  is  gerezen  tuffchen  den 

niewgekoren  Biffchop  Henrik,  nevens  den  Prooft  enAarts- 
diakert  van  den  eenen,  en  den  Raadt  van  Arnfterdam  van 
den  anderen  kant ;  zoo  verre ,  dat  door  den  Biffchop ,  Prooft , 
en  Aartsdiaken  der  Domkerke,  den  21  December,  in  het 
jaar  1^24.  in  een  fcherp  plakaat,  den  Schout  en  Raadt  van 

Arnfterdam,  op  ftraffe  van  den  ban  en  't  interdid,  en  op de  boete  van  duizent  mark  zilvers  ,  is  bevolen  deeze  Or- 
donnantie opentlyk  te  herroepen,  uit  de  Stadts  regifters  te 

fchrappen,  en  voor  nietig  en  krachteloos  te  houden,  als 
door  de  zoodanigen  gemaakt  en  uitgegeeven,  die  daar  toe 

geen  magt  hadden,  en  ais  ftrydende  tegens  'tKerkelyk  ge- zag: negen  dagen  tyds  fchryven  zy  den  Wethoudcren  van 
Arnfterdam  voor  tot  het  doen  der  herroepinge,  en  dagvaar- 

den hen  daar  op  verder  voor  de  Vierfchaare  van  Utrecht, 

enz.  D' Amfterdammers  keerden  zich,  na  zoo  eene  fcherpe 
ftoutheit  des  Biffchops  en  zyner  Aanhangeren,naar  Keizer 
Karei,  klagende  over  deze  buitenfpoorige  rechtsvorderin- 

gen des  Biffchops,  ftrydig  tegens  al  wat  redelyk,  wettig, 
en  billyk  was;  ook  tegens  een  voorrecht  hun  van  wylen 
Paus  Leo  den  X.  vergunt;  namelyk,  dat  zy  buiten  hun  ge- 

biedt en  Provintie  niet  konden  gedaagt  worden.   De  Kei- 
zer nam  hen  ook  daar  op  in  zyne  hoede  en  befcherminge , 

vernietigde  het  Plakaat  des  Biffchops;  en  dagvaarde  hem 
en  zyne  Medeftanders ,  in  geval  van  onwilligheit  om  het 
in  te  trekken  ,  voor  zynen  Stedehouder  ,  den  Prefident 
van  HoUandt  en  zynen  Raadt,  om  zich  over  dit  werk  te 
verantwoorden ;  doch  wat  uitflag  deeze  ftribbeling  gehad 
hebbe,  blykt  niet  uit  het  gefchrift  daar  dit  voorval  uit  ge- 
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trokken  is.  Echter  fchynt  het  uit  eenige  Aantekeningen 
Vin  Johan  Bugge,  Kanounik  te  Haarlem,  enz.  der  waar- 
heit  gelyk,  dac  Biffchop  Henrik  noch  nadien  tydt  zyn  ge- 

zag en  rcchtsmagt  t"  Arnfterdam  en  te  Haarlem  geoeffent heeft.  Het  geen  nu  boven,  omtrent  het  flot  des  artykels, word  aangeroert  van  den  verwarden  toeftant  der  ftadt  Ut- 
recht, leert  ons  met  luttel  beflags  de  gekruinde  Levensbe- 

fchryver nader,  in  zyn  tweede  deel,  op  de  5-63.  en  yÓ4. 
bladzyden,  gelyk  ook  het  gevolg  daar  van,  namelyk,  dé 
overgifte  v^n  den  wereldtlyken  ftaat  des  Bisdoms  aan  Kei- 

zer Karei',  't  volgende  vindtmen  daar  van  aangeteckent. 
„  De  regeering  van  Biffchop  Henrik  heeft  niet  'lang  daar „  na  (te  wcetcn,  nadat  het  gefchil  met  die  van  Arnfterdam 
„  door  Keizer  Karei  tot  zyn  nadeel  befiechtwas)  geduurt; 
„  dewyl  het  Sticht  van  Utrecht  elendig  over  hoop  wierd 
„  gefmeeten  door  den  Hertog  van  Gelderlandt,  die  ook 
„  meefter  van  deStadt  is  geworden. //f»r;X-, dus  xihUtrechi 
„  verjaagt,  en  zelfs  door  d' Utrechtenaars  voor  vyandt „  verklaart ,  heeft  de  wapenen  aangegreepen  ;  doch  het 
„  geluk  heeft  hem  ganfch  niet  gedient.  Hy  heeft  alles 
„  (zegt  *  Ant.  Mattheus)  in  't  wild  geholpen,  en  vol  op- 

roer  gebragt  :  met  zyne  vyanden  te  vervolgen  ,  heeft 
„  hy  het  Sticht  plat  geloopen  ,  en  alles  in  't  werk  ge- „  ftelt  om  wraak  te  neemen.  Doch  vermits  hem  niets 

,,  gelukte,  en  hy  zoo  weinig  met  zyne  wapenen  als  met  /"'^•3S4' 
„  zyn  geldt  kon  uitvoeren,  maar  echter  met  alle  gewelt 
,,  wraak  wilde  neenen,  heeft  hy  zich  naar  Karei  den  K 
„  begeeven;  en  van  den  Keizer  eenige  hulpbenden,  en  ee- 
„  ne  zekere  fomme  geldts  bedongen,  om  daar  mede  dc 
„  wederfpannigen  te  overweldigen,  op  voorwaarde  van 
„  den  Keizer  niet  alleen  't  geene  hem  (Biffchop)  in  het 
„  Sticht  toequam,  maar  ook  al  het  tydelyke,en,  om  kort 
„  te  gaan,  den  geheelen  eigendom  van  het  Sticht,  het 
„  geeftelyke  alleen  uitgezondert,  (recht  gelyk  alle  Bif- 
,,  fchoppen  maar  behoorden  te  zyn)  over  te  geeven.  Na 
veele  wederzydfe  onderhandelingen  ,  buiten  weeten  der 
Staten,  is  d' overgeeving  eindelyk  doorgegaan;  waar  op  de 
Biffchop  het  volk  van  den  eedt,  hem  gedaan,  heeft  ontfla- 
gen.  Nadat  de  ganfche  Brief  der  overgifte,  nevens  an- 

dere ftukken  daar  toebehoorende,  en  de  Bulle  van  Paus 
Klemens  den  Vlll.  tot  beveftiging  van  dit  ganfche  werk, 
hier  vervolgens  zyn  ingelyft,  tekent  de  Schryver  het  na- 

volgende oordeel  van  *  Antonius  Matthaus  aan,  nopende 
deze  overdragt,  die 'er  op  deze  wyze  van  fpreekt :  „  Al- 
„  dus  is  d' overdragt  doorgegaan  tegen  alle  billykheit,  te-  Amers- 
„  gen  alle  wetten,  tegen  alle  recht,  en  tegen  de  ordinan-  f»rtiis. 
„  tiën  der  Voorvaderen,  die  hy,  by  den  aanvang  zyner 
,,  regeeringe,  heeft  moeten  belooven  heiliglyk  te  zullen 
„  onderhouden.  Want, om  nu  van  het  Sticht  niet  te  fpree- 
„  ken,  het  vervreemden  der  vafte  goederen  was  hem  vol- 
„  gens  den  eedt,  dien  hy  gedaan  hadde,  ten  eenemaal  onge- 
„  oorloft  en  verboden.  De  Geeftelykheit  en  het  volk  heb- 
,,  ben  zich  wel  moeten  voegen;  en  aldus  (berft  de  Schry- 
,,  ver  als  klagende  uit)  heeft  het  Sticht  zyne  aaloude  vry- 
,,  heit  en  luifter  verloren;  en  zyn  de  volgende  Biffchoppen 
„  van  Utrecht,  Henriks  nazaaten,  van  het  gebiedt  over  het 
„  Sticht ,  en  met  een  van  het  wereldtfche  zwaerdt  be- 

,,  rooft  geweeft.  Henricus  (volgt 'er)  by  de  vyf  jaaren  ge- 
,,  regeert  hebbende,  heeft  f/ifrm;?  verlaaten ,  en  is  weder 
„  naar  Duitfchlandt  gekeert;  daar  hy  roukoop  kreeg,  nu 
„  het  te  laat  was,  dat  hy  zyn  Bisdom  dus  was  quyt  ge- 
„  raakt,  ja  hier  over  viel  hy  in  mymcringe:  doch  wierd 
echter  naderhant,  vo]gens  Buchelius  over  Heda,  weer  tot 
Biffchop  van  Friejingen  gekozen;  doch  Suffridus  Petri  ftelt, 
in  zyn  vervolg  op  Èeka,  dat  hy  Biffchop  van  Worms  zou 
zyn  geworden  ;  daar  de  Levensbefchryver  toe  overhelt, 
en  't  geen  van  den  Aantekenaar  als  iet  zekers,  met  na- 

der bewys  uit  de  Hollandtfthe  Kronyk ,  geboekt  en  geftaaft 
wordt.  Ten  flot  word  dus  zyn  levensend  aangcteksnt: 
Eindelyk  is  Henricus  of  den  11  Juny,  in  h  jaar  ISS^-  "'^ 

leven  gefcheiden. 
HENRIK  VAN  NASSAU,  d'eerfte  van  dka  Po^taa. 

naam;  derde  Grave  van  Gelder  cnZutphcn:  zyn  Vader  was  Gelderf. 
Gerard  vanNaJJau,  tweede  Grave  van  Gelder,  enz.  zyne  gefchied^ 
iAoe.ó.tï  Hedwich  ,(\ochtQï  van  Floris  den  II.  gebynaamt  den  *  dsel. 
Vetten,  Grave  van  Hollandt.    Hy  tradt  na  de  doodt  van  M  74» 
zynen  Vader,  in  het  jaar  11 32.  eenige  ftellen  wat  laater, 
in  de  regeeringe:  was  een  Heer  van  groote  gaven,  wel- 
fpreekende  zeedigheit,  byzonder  fchoon ,  en  levende  van 
gedaante  en  geftalte  ,  grootmoedig,  openhartig,  en  daar 
by  Godtvruchtig.    Hy  nam  ten  huwelyk  Seinare  ,  dochter  idem 
van  Hertog  Godefroy  van  Brabandt  (zoo  eenige  fchryven , /e/.  76. 

doch  qualyk  ) 't  moet  zyn  Lotharingen ,  Grave  van  BouiljoMy 
naderhandt  Koning  van  Jeruzalem:  de  oorzaak  dezer  dwa- 
linge  is,  omdat  uit  dezen  Godefroy,  of  zynen  ftam  de  Vor- 
ften  van  Ardenne  ,  Hesbaniën  ,  Lotharingen  ,  en  Brabandt , 
hunnen  ooirfprong  hadden ;  waarom  hy  ook  van  eenigen 

Brabander  genaamt,  of  gebynaamt  word.    Keizer /r^-- 

derikBarbarofj'a,n^Xx€fi\i&nAii  tegen  de  wedcrfpannige  il^T/Y^/-  ̂ "  ""^'"^ »fej:m,  wierd  in  dien  togt  vergcfchelfchapt  van  dezen  Grave 

Henrik  van  Gelder :  ook  heeft  hy  de  Groningers ,  tegen  den  q'^i^'^' 
Biffchop,  geholpen.   Hy  heeft  ook  voor  dc  Auguftvner  .^S'< 

Idtm 

d.  f.  74. 
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410  HEN 
Monnikken  ,  niet  verre  van  Doetcchem  ,  uit  den  grondt 
doen  opbouwen  het  zeer  ficrlyk  Klooller  Bielhoort/.  dxdT 
na  BethU-hcm ,  anders  ''tLimrens  htiis  genaamt ;  zie  op  BETH- 
LEHEM.  Wanneer  hy  geftorven  zou  ïyn,  daar  over  valt 
verfchil :  de  nicefte  Ikllen  het  jaar  iióz.  De  Hollandtfchc 

en  Friefche  Jaarboeken  melden  hem  echter  noch  op  't  jaar 
li6-f.  in  den  twill  tuffchen  Godcfricd  van  Rhecni;»,  Biirchop 
van  Utrecht,  en  die  van  Groningen,  daar  doch  15^.  dc  Beka 
het  einde  van  dc7.cn  twilt  op  't  jaar  1163.  Helt.  Men  vindt 
evenwel  cenen  brief  van  Keizer  Fredcrik  Barbarojj'a^  gedag- 
of  gcjaartekent  1 165-.  daar  duidclyk  gewag  in  wofdt gemaakt 
van  Henrik,  Gravc  van  Gelder  .,0^  wiens  begeerte ,  nevens  die 
van  Godevaart  van  Rheenen ,Qra\' Q Floris  vanHolla»dt,en  Gra- 
veDiederik  van  Kleef, hy  toeftont  dat  deNiewdam  (in  'tLa- 
tyn  i\a.nNoda,a^^er^in  autheutico  ,dax  romm\^t^t  Rheenfche Vee»  door  verftaan,  als  ten  deele  onder  de  (Meluwe  ,  ten 
deele  onder  den  Biflchop,  of  onder  Utrecht  behoorende) 
tuirchen  den  Rhyn  en  de  Zee  gelegt ,  tegen  den  overloop 
dcT  Noordtzee,  zou  doorgeltokcn ,  enz.  ook  wechgenomen 
worden  de  Kribbe  van  den  Rhyn,  door  den  Grave  \iinIJol- 
landt  by  Zuiadenbt'.rg  doen  graaven ;  maar  dat  de  Dam  by 

l^yk  teD»!ir/icde,'m  den  ̂ ^^'«  opgeworpen  ,  in  't  geheel  zou blyven.  By  de  voorgemelde  Scnaire,  dochter  van  Godefroy 
van  Bouillon,  heeft  hy  gewonnen  y^r«oW  Aartsbiflchop  van 

Keulen,  Gerard  en  Otto,  deze  twee  laatften  d'een  na  den 
anderen  zync  nazaaten,  Maria  getrouwt  aan  Grave  Gerard 
van  Loon,  Agncs  van  Gelder,  tweede  Gemalinne  van  Henrik 
den  Blinden,  Grave  van  Namen  en  Luxemburg, Margriet  van 
Gelder,  echtgenoote  van  Engelbert,  Gra.ve  van  den  Berg  en 
van  der  Mark.  A.  Mirteus  en  G.  Hafjelt  voegen  hem,  by 
de  gedachte  zyne  kinderen, noch  toe  eenen  zoon  Diederik, 
en  eene  dochter  Crt/Zw/W,  doch  hier  over  kan  ook  Slich- 
tenhorji  worden  nagezien. 
HENRIK  VAN  SAXEN,  zoon  van  Hertog /^/^^r/ 

van  Saxen ,  door  Keizer  Maximiliaan  Erfg()uverneur ,  enz. 

daan  worden.   De  Fr/>«i|Pgaven  tot  antwoordt  :  dat 'er 
geenen  anderen  weg  totvredewas,dan  dat  de  jonge  Hertog 
vertrok  en  Frieslandt  t'eencmaal  verliet.    De  beide  boven-  Phil. 
gemelde  gaven  den  Hertog  zulks  te  kennen  ;hy  nam  'tzeer  Erhach 
onwaardig  op, dat  zyne  rebellen  hem  de  wet  dorften  voor-  invit^t 
Ichryveii ;  ja  lictzich  hooren      mojlcn  hem  te  voet  vallen, en  Maxi' 
om  vergiffenijfe  bidden:  Zulks  aan  de  Friezen  geboüdtfchapt  mil.l. 
was  als  oiy  in  't  vuur  gegoten.    Zy  belegerden  Franeker., 
daar  't  zeer  onordentelyk  toeging;  de  Overften  geboden, 
maar  zy  wierden  gehoorzaamt  van  die  wilden.   De  Boe- 

ren hadden  't  bellier,  den  Adel  wierd  niets  toevertrouwt. 
In  de  heetc  zomerdagen  dronken  zy  zich  dol  en  vol:  on- 

trent 3J7  geoeffende  Soldaaten  lagen  binnen  de  Stadt;  de- 
ze, zulks  merkende,  vielen  met  Martena  en  andere  Friefche 

Edelen  op  den  namiddag,  als  de  boeren  verhit  en  dronken 

waren,  uit,  en  hiewen'er  veele  ter  neêr.   Hertog  Alber£ 
quam  ook  zelf  uit  Meijfen  zynen  zoon  ter  hulpe  :  maar  hy 
Itorf  onder  de  belegeringe  van  Groningen:  daar  op  wicrd 

zyn  zoon, Hertog  GVorg-, Erfgouverneur  van  Frieslandt. Wy laaten  ons  nu  niet  verder  in  met  dit  van  Henrik  van  Saxen 

te  vervolgen;  alzoo  zyn  broeder  Hertog  Georg,  na 's  Va- 
ders doodt  (  als  gezegt  is )  Hertog  Albcrt  in  't  Erfgouver- 

nement  volgde ;  die  zyn  recht  op  Frieslandt  aan  Hertog  Schotan 
Karei  van  Oofïenryk,  o{  Burgiindién,  in  het  jaar  ifif.  voor  Winfem 
100000  Florynen  verkocht;  en  toen  nam  deSaxifihe  reeee- 
ringe  in  Frieslandt  een  einde.    Zie  meer  op  ALBERT 
HERTOG  VAN  SAXEN,  en  op  FRIESLANDT. 
HENRIK  FREDER IK,  Prins  van  Or^»/.:;  zie  op 

FREDERIK  HENRIK. 
HENRIK,  Grave  van  den  Berg,  of  \ Heerenherg :  op  Pontan. 

'sHEERENBERG  is  iets  van  hem  gezegt  ;  nu  zul-  Gelderf. 
len  wy  meer  van  hem  ter  baane  brengen.   Zyn  Vader  was  gefchied. 
Grave  IVilkm  van  den  Berg,  een  der  Edelen  die  in  't  jaar  '  '^"'» 
if66.  dat  zoo  vermaarde  Smeekfchrift  de  Landtvoogdeffe  f'l- 
aanboden.    Hv  deed  toen  den  Staten  dezer  landen  goede  ̂ '^^^^S- 

I 

van  Frieslandt  gemaakt, (zie  op  ALBRECHT  HERTOG  I  dienften ;  wier 
VAN  SAXEN)  wierd  toen  zyn  Vader  Atbert  naar  Meif- 
fen  vertrok,  in  zyne  plaatze  Gouverneur  gelaaten  ;  was 
noch  jong,  doch  van  geenen  quaden  inboru:  maar  hy,de 
regeeringe  noch  ongewoon ,  wierd  door  zyne  baatzoekende 
hooffche  Vleijers  tot  veele  onbetaamlykheden  opgeruyt. 

Zy  wilden,  hy  zou  de  Friezen  in  't  eerft  zoodanig  naar  zy- 
ne handt  ftellen,  als  hy  hen  daar  na  wilde  houden  ren  ver- 

mits zy  tegen  eene  zachte  regeeringe  wederfpannig  waren, 

moft  hy  hen  onder  't  jok  der  gehoorzaamheit  doen  buigen. 
Onder  deze  raadslieden  waren  zelfs  geborene Fr/V^^« ,  om 
eigenbaat  verraders  van  hun  Vaderlandt.  Kort  daar  op  be- 

gon hy  over  hen  te  heerfchen  als  volle  Souverain  over  een 
veracht  en  overheerfcht  volk.  Hy  bouwde  te  Harlingen  een 
Kafteel  ;  liet  de  huizen  en  rondom  leggende  Sloten  der 
Edelen  om  verre  werpen,  de  fteenen  en  bouwftofFen  tot 
lyn  gebruik  wegneemen,  zonder  de  eigenaars  daar  in,  of 
over  te  kennen.  Hy  verzwaarde  de  fchattingen,  die  ftreng 
ingevordert  wierden.  Dat  maakte  Adel,  Burger,  en  Boer 
hem  ongeneegen,  daar  by  tegens  hem  op.  Een  dezer  baat- 
zoekende  en  fchelmfche  Pluimftrykers  van  Henrik  ,  was 

Heffel  Martena;  hy  quam  in  't  jaar  ij-QO.  met  Soldaten 
te  Bolsvjaert,  ontboodt  den  20  April  die  van  U^onferadeel , 
en  andere  naby  gelegene  Dorpen,  om  binnen  vyf  dagen  de 
oude  en  niewe  fchattingen  te  komen  betaalen.  Haring 
Douwes  van  Abbega  quam  juift  den  25"  April  (den  vyfden 
dag  )  om  voor  hem  en  zyn  Dorp  te  betaalen  :  maar  omdat 
hy  binnen  de  y  dagen  niet  gekomen  was,  deed  Martena 
hem  door  zyn  volk  gevangen  neemen,  en  voor  zyn  huis 

voeren;  van  daar  (alzoo  zyn  moeder  't  gedachte  huis  niet 
Idem      wilde  opgeeven  )  naar  Bolswaert  brengen.   Den  volgenden 
Schotan.  dag  zondt  Martena  een  grooter  hoop  volks  derwaarts,  met 
Winftm.  bevel,  indien  de  moeder  't  huis  niet  wilde  overleveren, 
ibidem.  Haring  Douwes  in  haar  gezicht  het  hooft  af  te  flaan :  dus 

handelde  men  ook  op  andere  plaatzen ;  maar  het  veroor- 
zaakte eenen  geweldigen  opftandt ,  en  de  Friezen  befloten  den 

oorlog  tegen  den  Sax.    Zy  verkoren  Sioert  Aylva  tot  hun- 
nen Overften,  en  nevens  hem  Tjerk  H'^alta,  Douwe  Hidde- 

ma,  en  Ooitje  Bonga :  beüoten  Harlingen ,  Luynkerk,  en  an- 
dere bequaame  plaatzen  te  verzekeren;  Franeker  te  belege- 
ren, de  naafte  Dorpen  te  bezetten;  uitfchry vingen  te  doen 

aan  't  quartier  Ooflergoo  en  de  l4^olden:  floegen  zich  neder 
te  Herbaijum  en  Ltiynkerk.  Den  12  May  waren 'er  al  lóooo 
gewapende  Fnezcn  op  de  been,  tegen  de  Saxifchen  en  voor 
hunne  Vryheit.    Het  waren  di.e  van  't  ganfche  landt  van 
Stavoren,  tot  Gerkesbrugge  toe,  behalven  die  van  Sloten, 
verhindert  door  't  Guarnizoen  op  Harinxmaas  huis  ,  en  de 
Schieringer  Edelen,  zyndeOverften  en  Heeren  aan  deSaxi- 
fche  zyde.Te  Sneek  zocht  Scheke  Lianckema  den  uitlogt  der  Bur- 

geren te  beletten,  terwyl  de  Burgermeefters  en  beügegoedden 
met  hem  eens  gezindt  waren ;  maar  de  Burgers,  daar  door  ver- 

bolgen, fchaften  den  ouden  Raadt  af,  verkoren  wéér  eenen 

niewen,  en  trokken  toen  naar  't  leger.    Buefo  Ayta,  Raad 
cn  Prierter  te  Leeuwarden , verwekte  iVUlem,  Commandeur 

van  't  Hofpitaal  by  Sneek,  en  Jelte,  Paftoor  te  Rauwaarts, 
cm  naar  't  leger  te  trekken  dat  te  Luynkerk  lag,  om  te  ver- 

zoeken dat  het  verfchil  zonder  bloctltortinge  mogte  afge- 

Gelderlandt : 
Hy  deed  toen  den  Staten  dezer  landen  goede  ̂'^hl^' 
icrd  daarom  in  't  jaar  15-81.  Stadthouder  van  f'^^'. 
maar  eenigejaaren  daar' na  viel  hy  den  f^er-  1 

eenigden  Staat  af,  en  koos  de  zyde  van  Spanjen;  veellicht  g^^*^^'" 
om  zyne  goederen,  door  Duc  d' Alba  verhemi  verklaart,  ya^Jl 
weder  te  bekomen.    Hy  bragt  ook  alle  de  zynen  aan  de  ̂ /^  .g* 
Spaanfche  lyde ,  in  weerwil  hunner  moeder,  onder  welke  g^',  * ook  deze  Henrik  was,  die  Koning  PW/)?/  veele  dienden 
gedaan  heeft.    In  het  jaar  i6oó.  hadde  Prins  Maurits,  Grol 

belegert;  Grave  Henrik  was 'er  wegens  ̂ /i^j^/fw  Gouverneur 
in;  hy  verdeedigde  de  Stadt  zeer  heldhaftig,  zoo  lang., 
totdat  de  Marquis  Spinola  haar  quam  ontzetten,  en 'er 
Prins  Maurits  van  aftrok.    In  het  jaar  i  j'95'.  wierd  IVeerdt,  idem 
een  Steedtjen  by 't  Graaffchap  Hoorn,  door  de  Staatfchen  Grotius 
verovert,  en  Grave  Henrik  daar  in  gevangen:  het  zelfde /»/.  511. 

ongeval  trof  hem  in  'tjaar  1607.  toen  de  Staatfchen  Ereke- 
tens'mn^imen ,  voorheen  van  hem  bemagtigt,  om  van  daar 

op  buit  te  konnen  loopen :  maar  hy  wierd  voor  buit  naar  jjem 
'' s Gravenhage  gevoert:  quam  in  'tjaar  1624.  vermits  alle  Grotiut Rivieren  met  ys  bedekt  lagen,  met  de  Spaanfchen  over  den  fol.  »44, 

Tffel  in  de  Veluuie ,  van  gedachten  om  tot  in  't  harte  van  515. 
Holtandt  te  zullen  dringen.    Prins  Maurits  zondt  zynen 
broeder  Frederik  Henrik  met  eenige  Krygsbenden  op  hem 
af.    De  Sfaanfchen,  daar  kondfchap  van  bekomende,  wier- 

den (toen  al  te  Dieren  zynde)  zoodanig  van  vreeze  bevan- 

gen, dat  zy  zich  op  't  fpoedigüe  en  ter  vlucht  van  daar  be- 
gaven, ja  met  zulk  een  haaft,  dat  ze  hunne  toegemaakte 

fpyzen  lieten  ftaan :  en  alzoo  het  ook  zeer  fchielyk  begon  te 
dooijen ,  wiften  zy  niet  hoe  zy  tydig  genoeg  weer  uit  deFe- 
luwe  zouden  raaken.In  het  jaar  1627.  belegerde  Prins  Frede- 

rik Hendrik  (door  Vr'xns  Maurits  doodt  in  zyn  broeders  plaat- 
ze  getreeden)  de  Stadt  Grol:  Grzve  Henrik  van  den  Berg  y 
Opper-Veldtheer  van  Spanjen  in  Nederlandt ,  bragt  uit  de 
nabyzynde  bezettingen  zoo  veel  volks  byeen  als  hy  konde; 
(ïerk  omtrent  12000  te  voet,  en      Kornetten  Ruiters, 

trok  daar  mede  op  tot  ontzet  van  de  Stadt;  maar  zag 'er 
geene  kanffe  toe,  zoo  dat  ze  zich  aan  den  Staat  moftover- 
geeven  ;  na  dat  hy  eenen  hevigen  aanval  op  's  Prinfen  comm, 
leger,  daar  hy  met  groot  verlies  afgeflagen  wierd,  gedaan  ireder. 
hadde.  In  het  jaar  1Ó29.  wierd  hy  met  de  Ridderordre  van  Hendrik 
't  Gulde-vlies  vereert.  Prins  Frederik  Henrik  belegerde  in  't  i  deel, 
zelfde  jaar   s Hertogenbofch  ;  Grave  Henrik  van  den  Berg,  fol.xi^ 
wendde  allen  vlyt  aan  om  die  Stadt,  van  zoo  veele  aange- 
legenheit,  te  behouden:  maar  den  Prins  op  te  flaan  was 
ondoenlyk.  Hy  viel  dan,  om  eene  afwendinge  te  maaken, 

in  del^eluwe;  eene  gevaarlyke  pot  was 'er  toen  voor  on- 
zen Staat  te  vuur  ,  want  al  't  Krygsvolk  lag  voor  den 

Bofch:  evenwel  wierd 'er  een  befluit  genomen  ,  hoe  gru- 
welyk  ook  de  Spaanfchen  in  de  Meluwe  te  vverke  gingen, 
met  branden,  moorden,  enz.  om  de  belegeringe  voort  te 
zetten.    Grave  Henrik  hadde  Amersfoort  al  bemagtigt,  en 

zyn  Hooftquartier  te  Middagten  genomen  :   beftont  van 
daar  in  de  Betuwe  te  booren  ,  dat  Ifabella  Clara  Eugenia 
ook  geerne  gezien  hadde ;  maar  de  palfen  waren  te  wel 
bezet.  Ondertuffchen  quam  den  Spaanfchen,  daar  ook  vee- 

le Keizerfchen  by  waren  ,  zeer  fchielyk  ter  ooren  ,  dat 
IVezel  door  eene  verraffinge  ingenomen  was :  dat  veroor- 

zaakte zulk  een  fchrik  onder  hen,  dat  zy  de  Meluwe  ylings 

ver- 
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verlieten ;  ook  veroverde  kort  daar  na  Frederik  Henrik  de 

fterke  Stadt  van  ' s Hertogcubofch .  De  SpaaKfchen,  nydig  dat 

een  Nederlandtfch  Heer  algemeen  üpperhoofdt,  en  Veldt- 
üverfte  van  den  Koning  was, namen  deze  gelegenheit  van 

de  mislukte  voornemens , om  'mHoUandt  te  breeken,  vpaar, 
om  htm  te  bedraagen,  en  verdacht  te  maaken;  zy  bragten 

hem  ook  in  mistrouwen  by  de  Infante  IfaMla,  en  't  Spaan- 
fche  Hof.  Hy,  dat  gevpaar  wordende,  daar  by  verdrietig 
over  de  hoogmoedige  en  quade  regeeringe  der  Spaanfchen., 
daarenboven  vrezende  dat  hy ,  door  de  tegen  hem  opgenomen 

argwaan,  in  ongelegentheit  mogte  komen,  begaf  zich  van 

Bruffelfche  Hof  naar  L?«i,  werwaarts  ook  andere  mis- 
voegóe  Nederla»dtfcbe  Heeren  vertrokken  waren:  zelfs  qua- 
men'er  uit  het  Spaaufche  Leger  veele  Krygsluiden  by  hem, 
ïoo  dat  hy  in  weinig  tydts  veel  volks  by  een  kreeg.  Hy 
beklaagde  zich  door  eenen  brief  van  Luik.,  den  28  Junius 

1632.  aan  d'  Infante  Ifabelle  yO\et  't  quaadt  onthaal  dat  men 
hem  aangedaan  hadde,  zonder  aanzien  van  zyne  getrouwe 
veertigjarige  dienllcn  aan  de  Kroon  van  Spanjen  ;  gelyk 

ook  van  die  van  zyn  Huis ;  hebbende  zes  Broeders  in  'sKo- 
nings  dienfl:  verloren ;  ook  over  de  quaade  regeeringe  van 
*t  Landt,  ftrekkende  ten  ondergangk  van  't  zelve,  en  de 
Roomfch-Cathulyke  Religie ;  daar  by  oorzake  van  den  geze- 
genden  voortgang  der  vyandtlyke  wapenen:  voorts  gaf  hy 
redenen  van  zyn  vertrek  naar  L««i',  enz.  Daar  tegen 
wierd  hy  ,  wegens  den  Koning  van  Spanje»  ,  verklaart 
fchuldig  aan  Crime»  Ufc  Majeftatis.,  weérfpannig  ,  oproe- 

rig, een  verrader  tegen  den  Staat  des  Konings;  en  daar 
door  verbeurt  te  hebben  alle  zyne  Heerlykheden ,  Leenen , 
ampten,  eer  en  waardigheden;  zou,  zoo  haaft  men  hem 
in  handen  kreeg,  op  een  Schavot  gebragt  en  onthalft 

worden.  Grave  Henrik  gaf'er  eene  wydloopige  Verant- 
woordinge  tegens  uit;  vertoonende  zyne  onfchuldt,  en  de 
rechtvaerdige  oorzaaken  ,  waar  door  hy  genoodtzaakt  was 
geworden  de  .S/'ija^/f^e?  zyde  te  verlaten ;  ook  flelt  hy  daar 
ten  toon  't  bedryf  der  Spaanfchen  ontrent  de  Nederlandtfche 
Heeren,  getekent  in  Heerenberg^  den  21  Augulius  1632. 
Onder  zyne  befchuldigingen  word  hem  verweten ,  een  man 
zonder  Religie,  of  immers  een  Ketter  geweeft  te  zyn, 
omdat  hy  by  Teftament  gelaft  hadde  zyn  lyk  in  onge- 
wyde  aarde,  nevens  zyne  Zufter,te  begraaven:  ook  door- 

dien hy  in  de  Jefuiten-Kerk ,  te  Roermonde.,  een  ketterfch 
Neder duitfch  gebedeboekjen  van  Haverman  had  laaten 
leggen.  Hy  antwoordde  daar  op;  dat  hy  van  zyne  eerfte 
jeugt  af  altydt  geweeft  was  Roomfch-Katholyk  ,  en  bleef 
het  noch ; belangende  't  graf,  dat  wederlei  hy  ook;  nopen- 

de 't  gebedeboekjen,  geloofde  hy  dat  iemant  van  zyne  par- 
tijen het  op  tyne  plaatze  gelegt  hadde,  en  hem  daar  door 

had  zoeken  zwart  te  maaken,  enz.  Ook  was  hy  geen 
Godtgeleerde ,  maar  maakte  profelTie  van  een  Soldaat, 
doende  nochtans  en  volhardde,  gelyk  hy  altydt  doen  en 

volharden  zoude  en  wilde,  d'oetFening  van  't  ApoJloUfch 
Catholyk  Roomfch  geloof,  niet  by  geveinltheit,  en  gemaakte 
Godtsdienfligheit,  maar  in  oprechte  meeninge,enz.  Noch 
wierd  hem  iet  ten  lafte  geleit  van  een  Beeldtjen,  dat  hy 
in  een  klein  wit  doosjen  by  zich  droeg,  om  ongequetft  te 
blyven :  daar  op  ï,eide  hy,  dat  het  niet  anders  was  dan  een 
wortel,  hem  van  eene  aanzienlyke  Dame  vereert,  in  een 
vol  gezelfchap  van  groote  Heeren  en  Mevrouwen;  dat  hy 
het  uit  korts wyl,  nu  en  dan,  aan  veele  Dames  vertoont 
hadde,  zonder  daar  omtrent  ecnig  overgeloof  te  hebben: 

had  ook  federt  14  of  15- jaaren  de  wortel  niet  gehad,  niet 
gezien,  noch 'er  meer  op  gedacht.  Hy  was  wel  40  jaaren 
Tang  in  veele  gevaarlyke  voorvallen  geweeft,  en  nooit  be- 

zeert; doch  dat  was  hem  van  geen  worteltjen,  maar  van 
de  goedertierentheit  Godts  gekomen  ,  enz.  De  beleedi- 
gingen  hem  aangedaan,  en  de  vreeze  datde  Nydt  ietquaadts 
ïou  brouwen,  hadden  hem  van  de  Spaanfche  zyde,  tot  de 
Staatfche  doen  overgaan.  Hy  is  den  22  May  1638.  binnen 
Zutphen  overleden,  en  op  zyn  Graaffchap  s Heerenberg  be- 

graaven. Men  vindt  aangetekent  dat  twee  maanden 

daar  na,  in  't  zelfde  jaar,  ook  geftorven  is  de  Spaanfche 
Overfte,  Grave  "Jan  van  Kaffau  (beide  Nabloet-verwanten 
van  Prins  Mauriu  en  Fredenk  Henrik)  binnen  Oudenaarden., 
die  voor  deezen  aan  deze  zyde  den  Staat  gedient  hadde ; 
maar  om  eenig  misnoegen  7.ich  by  de  Spaanfchen  had  be- 
geeven. 
HENRIK  KASIMIER,  of  GASIMIR,  Graaf 

van  Naffau;  hy  wierd  na  de  doodt  zyns  Vaders,  op  't  een- 
en-twintigfte  jaar  zyns  ouderdoms,  Gouverneur  van  Fries- 
landt-.,  een  dappere  zoon  van  dien  dapperen  Vader,  Grave 
Ernfl  Cafmier^  met  een  koegel  door  't  hooft  in  *t  beleg 
van  Roermonde.,  in  't  jaar  1632.  ongelukkig  getroffen.  Het 
zelfde  lot  trof  acht  jaaren  daar  na  dezen  onzen  jongen 
Heldt,  na  alreeds  verfcheide  dappere  daden,  ten  dienfte 
van  den  Staat.,  verricht  te  hebben.  Prins  Frederik  Henrik 

trok  met  een  goet  heir,  in 't  jaar  1640.  op,  om  de  Stadt 
Hulfi  te  belegeren.  Hy  zondt  Grave  Henrik  Caftmier  met 
zes  Regimenten  voor  uit;  die,  in  de  Polder  van  A/ijwe» 
gekomen,  dat  volk  in  twee  troppcn  verdeelde:  d'eene, 
onder  Kolonel  Hauterive.,  beval  hy  naar  't  Fort  Naffau  te 
trekken;  met  d' andere  ging  hy  zelf  naar  de  MoHr-SchanfJe. 

Hauterive  ytxovtxée  het  Fort  Naffau  met  geringe  moeite  < alzoo  het  met  weinig  volk  bezet  was:  maar  Grave  Henrik. 
door  een  lift  der  Hulflenaaren  misleidt,  liet  de  Mourfchanffe 
onaangetaft.  De  Franfchen  die  onder  Hauterive  waren  j 
pochten  zeer  op  hunne  veroveringe  van  't  Fort  Naffau^ door  hunnen  Veldtoverften_,  niet  zonder  te  gelyk  Grave Henrik  Kafimicr  van  bloohcit  te  befchuldigen.  Ondertuf- 
fchen  was  Prins  Frederik  Henrik  met  de  reft  van  't  leer 
aangekomen.  Grave  Henrik ^  om  te  toonen  dat  het  hem 
aan  geen  moedt  ontbrak,  floeg  voor,  om  met  eenige  Re- 

gimenten eene  fterke  Reduit ,  op  den  pas  naar  S.  Jans 
Steen.,  te  mogen  aantaftcn,  dat  hem  toegeftaan  wierd.  Hy 
trok  des  nachts, tuffchen  den  3.  en  4.  Julius,uit;taftte  met 
eene  groote  dapperheit  deSchanfle  aan; doch  die  yznHuljl, 
van  dat  voorneemen  verwittigt,  hadden  ze  met  meer  volk 
voorzien,  zonden  ook  een  deel  Ruiterye  ter  huipe  der 
Schanffelingen:  het  gevecht  was  uittermaaten  fel,  daar  in 
wierd  Grave  Henrik,  geen  wapen  aan  hebbende,  van  des 
vyandts  Ruiterye  omringt,  met  een  piftoolfchoot  in  't  rug- gegraat  2,00  zwaar  gequetft,  dat  zyn  onderlyf  gevoel-  en 
krachteloos  wierd,  viel  van  zyn  paerdt,  en  bleef  onder  dé 
dooden  leggen:  de  vyandtlyke  Ruiters  reeden  dikmaals  over 
hem  heene,  vermits  hy  onbekent  was.  Hy  kende  eindelyk 
eenen  zyner  Officieren  aan  de  ftem.me ,  en  riep  hem  toe ;  waar 
op  hy  wierd  afgedraagen  en  in  zyn  quartier  gebragt :  men 
wendde  alle  vlyt  t' zyner  geneezinge  aan,  ook  hadden  dé Geneesmeellers  noch  goeden  moedt;  maar  op  den  7.  dag 
na  't  gevecht,  den  12  Julius , openbaarde  zich  't  quaadt, eii overleedt  hy  op  den  zelfden  dag  zeer  godtvruchtig.  Geheel Nederlandt  waS  bedroeft  over  de  doodt  van  dien  braven 
Heldt  ,  -noch  geene  dartig  jaaren  oudt.  Zelf  een  voor- 

naam Öfficieronder  den  Vyandt,  verftendigt  dat  zyn  levens- 
d raat  afgefneeden  was,  borft  uit  met  deze  woorden:  He' 
den  is  de  braaffte  Cavallier  van  Nederlandt  gefiorven.  Hy  had  ■ 
boven  den  lof  van  zynen  heldenmoedt,  den  naam  van  zeer 
vroom  en  godtvruchtig  te  zyn,  daar  by  vriendelyk  ,  en 
zachtmoedig  ,  echter  ook  ontzachelyk  en  ernftig  •  was 
fterk  van  geheugeniffe ,  fcherp  van  verftandt,  goedt  van 
oordeel,  en  miltdadig:  Hy  befteedde  den  tydt,  dien  hem 
boven  't  waarneemen  van  regeeringszaken  overfchoot,  in 't  leezcn  van  goede  boeken:  was  in  de  Hiftoriën  zeer  er- 

varen; in  de  Sterktebouwkunft,  't  bereiden  van  vuurwer- 
ken, en  't  beleidt  van  oorlog  van  weinig  wederga:  niet onervaaren  in  de  Latynfche,  Franfihe ,Engelfche .,  Italiaanfihe ., 

tn  Spaanfche  tzzXen:  fterk  van  lichaam',  bedreven  in  aller- 
lei Ridderoefteningen ;  met  een  woordt ,  een  Heer  van 

zonderlinge  groote  gaven  en  deugden.  Zyn  broeder,  Gra- 
ve IVillem  Frederik.,  wierd  Stadthouder  in  zyne  plaatze 
HENRIK  YDEN  AMBACHT,  een  Dorp  in  Z«/^. 

Hollandt ,  onder  Dordrecht^  de  Predikant  ftaat  onder  het 

Dortfche  Claflïs. 
HENSBROEK,  een  Dorp  in  Noordt-HoHandt,  on- 

der  Hoorn:  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  'tClaf- 
fis  van  Hoorn. 
HER  A.  Deze  plaats  heeft  Graaf  Rotgarlus  tot  eene  ver- 

goedinge  ,  om  het  genot  en  gebruik  daar  van  te  hebben 
zoo  lang  hy  leefde,  in  het  jaar  838  gekregen  van  Biffchop 
Alfridus.,  of  Alfriois.  Daar  legt  nu  ter  tydt  een  Dorp,  een 
gemeene  Duitfche  myl  en  een  vierde  beneden  Utrecht.,  aan 
den  Rhyn.,  hebbende  den  naam  van  Hermeien;  het  welk  ik 
denken  zou  dat  hier  door  gemeent  word.  Daar  is  ook  een 
HER  A  in  Kennemerlandt f  het  welk  den  Abt  van  Egmond 
weleer  toegekomen  heeft;  en  Melis  Stoke  met  den  Giftbrief 
van  Graaf  Diederik  den  V.  van  den  jaare  1083.  geen  Hera 
noemt,  maat  A rem:  wy  noemen  het  hedendaags  met  eert 
zeer  fterke  blazing  Archem^  of  Arcum:  het  is  een  Slot  zeer 
dicht  by  Bevervjyk  naar  het  Ooften. 
HERAUGIER:  (CHARLES  DE)  Hy  was  de 

Kapitein,  die, in  dienft  van  den  Staat.,  Breeda  door  verraf- 
finge  met  het  Turffchip  innam;  zie  op  BREEDA:  maak- 

te zich  ook  naderhant  (mede  door  lift)  meefter  van  Hoey; 
doch  na  40  dagen  wierd  de  Stadt  weer  verloren  :  ver- 
fchalkte  ook  Lier;  maar  door  ongebondenhcit  van  zyn 
volk  wierd  hy  genoodzaakt  de  Stadt  te  verlaaten. 
HERBERTS:  (HERMANNUS)  Hy  is  eerft 

Monnik  in  't  Pausdom  geweeft,  wierd  daar  na  Predikant 
onder  de  Luthcrfchen;  geraakte  ook, in  't  begin  der  Refor- 

matie., tot  den  predikdienft  in  deze  landen  in  de  Kerk  te 
Neder-Wezel ,  itls  gereformeert  heeTazr :  want  in  dien  tydt 
hadden  veele  het  Pausdom  wel  verlaaten,  om  de  groffte 

dwalingen,  d'afgoderye,  enz.  maar  hadden  noch  veel  van 
den  zuurdeeflem  des  Pausdoms,  omtrent  verfcheide  leer- 
ftukken,by  zich.  Inhet  jaar  ifyg.  wierd  Hermannus  Hcrbertt 
(zich  noch  niet  ontdekt  hebbende)  te  Dordrecht  beroepen; 
daar  begon  hy  te  toonen  dat  hy  noch  niet  geheel  van  het 
Pausdom  gezuivert  was,  en  daar  by,  dat  andere  vreemde  ge- 

voelens fnieedde:  beweerde,  terwyl  hy  een  Leeraar  in  de 
Gereformeerde  Kerke  was  en  wilde  blyven,  verfcheide  leer- 
ftukken,niet  alleen  omtrent  den  artykel  der  Predeftinatie, 
maar  ook  aidere,  en  daar  onder;  „  Dat  de  menfch  voor 
„  Godt  gercchtvaerdigt  word  door  de  werken  des  geloofs 

en  des  Geefts.  Dat  een  wedergeboorne  de  Wet  Godrs 
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7iiHtr-  vülmaaktelyk  kon  onderliuiiden ,  enz.  Hy  hield  ook,  door 
brieven,  kennillc  met  de  Socimam-»  ic  L)autz.tk  ;  liet  ook 

^vr/     herdrukken  het  gruwelyk  Wonderboek  van  den  aartskct- 
wrklar.  tcT  D.iviJ  Joris ,  waar  omtrent  hy  met  platte  leugens  te 

«ver      werk  ging:  want  hy  ontkende  het  rond  uit  voor  acht  Ge- 
Rom.ii.  lalligden  van  de  Magilhaat,  en  voorts  by  yder  een;  maar 
iS.       in  de  handelingc  met  den  Raadsheer  van  derMylc,  en  vier 

Gedeputeerden  van  't  Claflls,  bekende  hy  't :  ook  weiger- 
BeWnt.  de  hy  voorde  Gedeputeerden  van 't  Claflis  (bellemt  om /itsGtl.  van  een  akkoordt  te  handelen)  de  leere  van  David  Joris, 
tfiz.      en  Heurik  Kk/ms  (gezegt  van  V  Huis  der  Itefdc)  te  ver- 
Tri.l     werpen.    Hoedanig  zich  Samuel  Lansbergen^  en  Johannes 
Kakfl.  (Jit^-yiijogaer:  gedraagen  hebben,  ten  voordeele  van  tierman- 
Hijltr.    ntts  Ue) berts ,  kan  men  zien  by  Uttcnbogaert.   Toen  hy  we- 

gcns  zyne  hardnekkigheit,  en  ten  deele  bedrieglykheit,  in 
^i'"' ,    't  voorlUan  zyner  gevoelens  tegen  de  Gereformeerde  Ker- 

ke,  daar  hy  Leeraar  in  wilde  xyn  ,  door  het  Clafiis  van 
7\  \    Dordrecht  van  zynen  predikdienft  was  afgezet,  begaf  hy 

ttt  verv  ̂''^'^  "^'^'^      ̂ ^"^^■i  ̂ ^'^^  '^y  aangenaam  was  by  de  Magi- 

"er%     ftraat,  en  tot  Predikant  aangenomen  wierd;  ja  zoo,  dat, 
druk.     vermits  de  regeeringe  hem  befchermde,  geen  ander  Predi- kant nevens  hem  in  dienft  blyven  kon ,  tot  dat  hy  zynen 

zoon,  en  meer  anderen  naar  zynen  zin,  tot  zyneAmptge- 
Jdem      nooten  kreeg  ,  ook  alle  eene  lyn  trekkende.    De  Hol- 
rWi;/.     latidtfche  Synoden  hebben  een  langdurig  werk  met  hem  ge- 

had,  vermits  hy  fomtydts,als  't  begon  te  nypen,tot  fchult-  i Vtienb.   bekentenifle  quam  ,  en  dan  weer  achterwaarts  deinsde;  tot 

■'''f'*^'-  dat  hem  in  't  jaar  15-91.  door  't  Zuidt-Hollandtfc&e Synodns , ' 
s  eenigen  tydt  den'dienft  wierd  ontzegt  als  Predikant, ^^i-  en  hy  van  't  gebruik  des H.  Avondmaals  afgehouden;  „ten  , 

Trhl^'  >'  "'^t  langer  vooreenen  Predikant  der  G<fr^/or- ' 
Kerkd  "  '^^^''^'^  Kerke  zou  uitgaan,  noch  verder  onder  dien  titel 

Biftor'  n  iemant  bedriegen  ;  alzoo  hy  de  gronden  en  leere  der fol.  120.  ,j  Kerke, in  den Cauchifinus  begreepen,  niet  toeftont;maar 
enverv.  Veel  meer  dezelve  beftreedt.  Hoe  hy  naderhant  (door  i 
Baud.  't  beleidt  van  eenigen )  weêr  opgenomen  is, op  eene  niewe 
Memor.  overgeleverde  belydenide,  kan  men  vinden  by  Uitenbogaert. 
l.i.  f.i.  Zyn  zoon,  met  en  na  hem  Predikant,  begaf  zich  opentlyk 
l-T-fS-  aan  de  zyde  der  Remonjlr  anten.  Hooft  fpreekt  weinig  van} 
Jacob.  dtltn  Hermannus  Herberis ,  dan  alleen,  dat  tuffchen  hem 
Revii  en  de  Kerken  gefchil  over  eenige  Geloofspointen  was  ont- 
fchr.te-  (taan  :  dat  men  in  't  Synodus  daar  over  handelde,  zoo 
genler,  verre,  dat  het  genoegzaam  vereffent  fchecn;  doch  haalt 

vveêr  verrees,  en  heftig  gedreven  wierd,  zelfs  door  de 

^  •  Magiftraat  van  ter  Goude ,  die  dien  man  dapperlyk  droeg; 
ƒ  iiio  zeven  jaaren aanliep,  eer  zich  dien  handel ^'  ten  vollen  liet  byleggen. 
^^^^^      H  E  R  D I N  K  S- V  E  L  D  T ,  een  Zuidt-Hollandtfch  Dorp , 
I  deel  Alblajferwaerdt,  onder  Dordrecht ,  daar  by  eene  Ain- 

fjl.  106.  bachtsheerlykheit,  Ooft  waart  ftrekkende  tot  &za  Scherluiner- 
'  Sloot.    De  Predikant  ftaat  onder  het  Claflis  van  Gorkum. 

sehotan     HEREBERTUS  by  Suffridus  Petri  en  anderen ,  ook 

iefihr.  'HARDEBERTUS,  HARBERTUS,  en  HARPAR- "van  Fr.  DUS  genoemt ;  een  Fries,  geboren  in  het  Dorp  of  de 
fag.  83.  buurte  Bierum,  in  Frieslandt,  in  de  Grietenije  IVeJl-Donger- 
Wmjttn.  deel:  hy  wierd , na y^»<^re<2j-  vanKuik,  de  XXVI.  Biffchop; 
Kr  -van  was  zeer  vlytig  en  yverig  omtrent  de  Kerkelyke  tucht: 
Triest,    tradt  op  den  BilTchoppelyken  Stoel  in  't  jaar  1138.  heeft 
fol.  134.  het  Bisdom  met  goeden  lof  beftiert,  uitgezondert  dat  hy 
jiekaln   (j^ar  in  niet  geprezen  word,  dat  hy,  om  zyne  Broeders  te 
Bcreb.    verheffen  ,  zich  niet  ontzag  het  Sticht  nadeel  te  doen  :  want 

fchoon  hy  den  oproer  in  Drenth  ftilde,  ook  die  met  de 
fol.  löi.  bufgery  te  Groningen,  waar  van 'er  een  deel  de  S.  Walburgs 

Kerk  beveft,  ook  als  tot  een  Kafteel  gemaakt  hadde,  en 
dat  daar  tegen  een  ander  deel  de  gedachte  Vefting  be- 
flormde;  dat  hy  mede,  boven 't  (lillen  des  gedachten  op- 
roers  ,  haar  dwong  te  zweeren,  nooit  weder  tegen  den 
Biflchop  van  Utrecht  te  zullen  opftaan,  zoo  beftierde  hy 
echter  al  dat  werk  ten  voordeele  zyner  Broederen  :  aan 

den  eenen,  Luitfried,  gaf  hy  't  Burggraaffchap  van  Groningen ; 
aan  den  anderen  ,La<^6/r,  of  Liffert,  het  Kafteleinfchap  van 

Beka!»   Koevorden,  Kchet  Coenrad  de  1 1 1.  bevedigds  Herebert  door 
Hereb.    eene  niewe  Bulle  ,  getekent  anno  Dominiae  Incarnationis 
Sehotan.  MC  XL  F.  Indiil.  8.  XV  kal.  Novemb.  in  de  gifte  van 
I{ron.     Qoftergoo  en  IVefiergoo.  Onder  dezen  Herebert  is  *t  Oorlogs- 
fol.gi.  vuur,  tuffchen  Hollandt  en  het  Sticht  Utrecht,  op  niews 
^'^"r  ïeer  fel  aan  't  branden  geraakt.    Grave  Otto  van  Benthem 
*flii.  ̂^"^        landt  van  Z)re;«//&  gcplondert  en  verwoeft;  maar 
Sehotan'        ̂ ^^^  Herebert  Biffchop  geworden  was  ,  taftte  hy  ütto 
heichr.  wapenen  aan,  overwon  hem  in  eenen  VeldtUag, 
Jan  Fr.  ̂ "  Grave  Otto  gevangen  binnen  Utrecht.  Grave  Dtde- 

fag,  83'.  ̂ '^  Hollandt,  over  Ottoos  onheil  geraakt,  als  zy- nen Zwager,  en  om  andere  redenen  genegen  tot  wraake, 
quam  in  het  jaar  11 39.  met  een  fterk  leger  voor  Utrecht, 
beftormde  de  Stadt,en  deed  de  aanvallen  dikmaals,  onder 
gunfte  van  veelerlei  verderfelyke  krygswerktuigen ,  waar 
door  de  Stadt  veel  leedt ,  hervatten:  de  Burgery  wierd 
ganfch  afgemat,  door  het  gedurig  befpringen  en  beftormen; 
echter  verweerden  ze  zich  ten  uiterften.  Biflchop  Herebert 
vreesde  niettemin  dat  ze  eindeiyk  mogt  bczwyken  :  hy 
bedactit  eene  niewe  vondt,  nooit  van  zyne  Voorzaaten  in 
•t  werk  geüelt:  deedt  de  gaafche  Geeüelykheit  byeen  ko- 
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men,  yder  in 't  gcwaadt  van  zyne  Orden,  en  loo  gelyk 
zy  gewoon  waren  dendienft  te  doen.  Hy,in  zyn  Biflchop- 
pelyk  Pontificaal,  treedt  voor  uit,  de  andere  Geeflelyken 
volgen  hem  in  ordre  achter  na,  en  trekken  op  üie  wy/.e 
buiten  de  Stadt.    Grave  Didenk ,  dezen  hoop  van  verre 
gewaar  wordende,  dacht  dat  het  krygslieden  waren,  die 
in  volle  llagorden  op  hem  afquamen  ,  ftelde  daarom  zyn 
volk  ten  Itryde,  en  maakte  zich  gerccdt  om  hen  te  keer, 
cn  op  hen  los  te  gaan:  maar  nader  bykomcnde, ftonden  ze 
als  in  verwonderinge  opgenomen ,  ziende,  in  plaatze  van 
gewapende  Soldaaten  ,   wecrlooze  Geeftelyken.  Grave 
Didenk,  in  zynen  godtsdienft  niet  min  devoot  dan  kloek- 

moedig in  den  oorlog  ,  ziende  den  brandenden  fakkel 
zwaaijen  (zynde  het  voorfpel  van  den  Ban)  viel  op  zyne 
bloote  knién  voor  den  BilFchop  neder ;  beloofde  hem  alle 
gehoorzaamheit ,  en  bad  ootmoedig  en  nederig  den  Ï3an  af.  ̂ .eka  in 
Toen  beurde //frf^fr^  hem  op,  bejegende met  vrien-  vere*. 
delyke  woorden,  e'n  beval  hem  niet  anders  dan  de  belege-  o.h.kt, ring  te  ftaaken.  Ylings  daar  op  wierd  de  Vrede  getroffen,  /i7. 177! 
ook  zoo  lang  zy  beide  leefden  getrouwelyk  onderhouden.  Sclman. 
Grave  Dcdenk  trok  naar  huis,  of  naar  zyn  landt,  en  Grave  Fr.rr. 
Otto  van  Benthem  wierd  los  gelaaten.   Beka  noemt  dcezen  fol.  71. 
Oito  Palatyn,  Grave  van  Rynegem,  Kaftelein  van  Benthem;  VoJf.H, 
zoo  doet  ook  Schotanus;  If/infemius  noemt  hem  (lechtelyk  J^^'fb. 
Otto,  Paltsgraaf  aan  den  y'Z/?';'».   Onder  de  regeeringe  van  ̂ ''f  ̂4» 
Biflchop  Herebert  is  Utrecht  een  jammerlyk  onheil  ,  in  't  ̂̂ ^^f"^ 

jaar  1 148.  overgekomen:  Door  eenen  feilen  brandt,  die  niet  f?*'''' te  blufl!chen  was,  raakte  de  geheele  Stadt  byna  tot  afch,^  '3^' 
insgelyks  de  S.  Martens,  S.  Pieters,  S.  Jans,  en  S.  Paulus  f, 
Kerk  en:  ins.a.r  S.  Salvaiors  Ketk  bleef  ftaan.    BiflTchop ^^^^^j^  * 
rebert  ftorf  in  't  jaar  11  jo.  nadat  hy  twaalf  jaaren  den  Bif-  ̂ ^r^^ 
fchoppelyken  Stoel  bezeten  hadde, wierd  begraaven  in  den  ief„b. 
kort  voorheen  verbranden  Dom ,  of  S.  Martens  Kerke.    Na  fol,  ijg, 
hem  volgde  Biflchop  Hermannus  van  Hoorn. 

Het  geen  Jan  Feldenaar  imyn  Fafciculus  temporum,  fol. 
C  C  L  V 1 1 1.  heeft  aangetekent ,  en  wy  waardig  achten  om 
den  Niewsgierigen  mede  te  deelen,  luidt  dus  in  zyne  ver- 
oudde  taaie. 

ï^ccbectul  bja^ö  bic  rt^i  ötfcop  ban  btrccïjt    laec  lancft 
Uia^  ccii  gljcfiaöiclj  man  cnöe  fonöcrlingfje  neecflidj  öic 

paepfcip  in  goebe  wginient  tt  bjengöen  enbe  tj»  gljebo^ 
ten  üan  ötton  ̂ ^efc  öifcop  bocc  te  comen  om  fahen  luil  bic 
nootniftictj  Ixiacen  €nbe  al^  ï)i  ̂ cbec  qnam  Pant  (ji  grote 
t\ueebjacljt  int  lant  Pan  b?cnt  luant  bie  bojgöecjJ  Pan  gro* 
ningljen  onbcrJingöe  Porijten  enbe  flojmben  enbc  Pcficn  flntc 
pjalOucgöen  ftctcli  mtt  gcotcn  inijcöufcn  oft  een  faftctl  gl)e= 

!  iueefi  öabbe  enbe  (io^mben  baer  Pjt  enbc  bacc  acn  mit  fcutteti 
enbc  mit  jTingljecen  ocnbc  om  befc  onrufifoqnani  befe  üifcop 
foiibec  mecien  tot  gconingljen  enbePjan  bie  niif  babigtjc  liibeti 
Panbct  ifiecchcn  bic  tji  baer  toe  bzocöt  bat  (1  Ijem  f  pjocen  Pan 
I  ben  gobsljufc  nijt  meer  te  maiicn  een  Pccï)tl)uni  enbc  beter^ 
;  bc  ben  bifcop  öoer  mi^baet  Cnbc  bie  bo?gl)ec^  bclocf  ben  Jjo- 
ren  bifcop  in  öown  bjicucn  bat  |T  bic  liabt  Pan  guoningljen 
nijt  ommueren  cn  fonben  tot  gïjcnen  tijben  ten  Piaec  bi  een 
öifcopij  confcnt  enbc  \uille  Uan  Ptcccïjt. 

j    5^ic  bifcop  öecbertu^  öaö  t^ec  bjoebeccn  enbe  bie  pjoube 
i  ï)i  bcröcffcn  enbe  gcoot  maïicn  fo  bat  ïji  ben  enen  maectc 

j  bo?cl)gi-cuc  tot  gtoningljcn  mbz  bat  \yi  bat  Pan  ben  fiicljt  te !  ïcen  foube  öonben  3^cn  anbctcn  bjocber  maecte  |^i  caflelcpn 
,  tot  cocPoerben  mittcn  macrfcalcft  ampt  Pan  b?cnt5e  enbc  bat 
I  te  bebienen  enbe  te  leen  te  tjoubcn  Pan  ben  göcfiicöt  pjant 
baer  te  boten  plagïjcn  bic  bifcoppen  fcluc  of  Ijocr  maerfcalc= 
ifjcn  bicljeerlicScpbcn  te  bericöten  bat  ïjemnpement  Ijinber  off 

mopeniflc  bacc  in  cn  bcbe. 
©an  ben  groten  ö?anbe  ban  btrecöt. 

%\\t  jacr  on^  ïjcren  jjB  €  enbc  jtlbiij  ontliacft  bie  fïabt  baii 
btrccljt  ban  ben  bjanbe  biemen  nijt  icfTcljen  cn  ftonbe  enbc 
Pcrb?anbc  bol  na  aïte  maci  Cnbc  boer  bcrb?anbe  fïnte  mar= 
tijn^  bomftercft  fïnte  pctccj»  ftcrcft  (Inte  panpjcl^é  heccft  (Intc 

janfl'  ftcrcfic  fïntc  faluatoet^  ftcccli  fïnte  ficuen^  outacr  blccff 
ongöcquctH  5^ic  ccriïc  capdl  bie  bafi  bi  fmte  faluatoer^  flact 

\  enbc  bi  flnte  pJillibjoecbnjJ  ti}^m  gljeflicljt  bJO?t  in  bic  eer  be^ 
ïjciligljen  crnp^  bic  berb^mbc  mcbe  enbe  al  battcc  in  bia^S 

!  fonber  finte  faluatoer^  httWic  bat  bleeff  ongljcbJant  noct)tanS 
I  battet  ccup^i  bacrt  acn  gljcnagl)clt  bja,ë  bccb^anbc  altemacf 
'  enbe  bie  nagljclcn  mebe  ̂ at  beelt  toert  b?upn  in  ben  bianbe 
j  5iïoe  quam  bic  ccclcflc  mit  groter  beuoticn  mitter  gljcnicente 
:  enbc  namen  bat  öcpliabe  hitW  enbc  bjocljtcnt  mit  groter 
j  eren  enbe  toecrbicljept  al  fingljcnbc  in  fmte  faluatoet^  lieccU !  baert  noclj  fiact. 

j  Daar  zien  wy  noch  eenige  byzonderheden,  boven  niet 
onderfcheidentlyk  aangetekent,  die  ons  verder  eenig  klaarder 
licht  omtrent  deeze  Levensbefchryvinge  geeven ;  ook  iet 

1  wonderdadigs  in  den  brandt  der  Stadt  Utrecht,  dat  ten  tyde 
des  Schryvers  zekerlyk  geloove  zal  hebben  gevonden,  en 
by  veelen  noch  hedendaags  voor  eene  ovcrleveringe  der 
waarheit  gelden  zal.  Naar  het  fchynt  is  dit  Beeldt  van 
gegoten  metaal,  of  koper  geweeft,  en  het  Kruis  daar  het 
aan  hing  van  hout;  dat  heel  ligt  door  afvallend  vuur  kon 
vlam  vatten;  waar  door  dan  het  beeldt  moff  nederftorten, 

daar  het  ligtelyk, onder  het  puin  van't  dak  en  dermuuren, 
zonder  eenig  mirakel,  kon  ongefmoUen  blyven,  en  ver- 

vol- 

i 



'Batavia 
Sacra 
1  deel. 

HER 

volgens,  betwalkt  door  den  fmook  van  den  brandt,  daür 
worden  uitgedolvcn ;  terwyl  de  nagelen,  fchoon  ook  juift 
niet  verbrandt,  of  verteert  ,  ligtelyk  daar  onder  kennen 
t'zoek  zyn  geraakt,  gelyk  men  ook  geen  werk  7al  hebben 
gemaakt,  als  iet  van  luttel  heiligheit,  om 'er  naar  te  graa- ven. 

In  het  Batavia  Sacra  vindtmen  verder  niets  van  déezen 

Biflchop  geboekt,  dat  boven,  of  \ a.n  Feldcmar  is  overge- 
flagen.  Alleen  zyn'er  zommige  omftandigheden  in  aan- 
getekent,  die,  als  tot  de  kennilfe  onxer  Oudheden  behoo- 

Wverv.  rende,  wy  hier  kortelyk  zullen  inlaffen.  „  Onder  deezen 
Biffchop  (leezen  wy  in  het  2'''' deel,  op  de  Spbladzyde) 
„  heeft  Diderik,  Graaf  van  Hollandt ,  een  pellegrimaadje 
„  naar  Jerufakm  gedaan;  en  als  hy  het  jaar  daar  aan  over 

Romen  naar  huis  keerde,  heeft  hy  aldaar  de  Kloofters 
van  EgrMftd  cn  Rynsburg,  die  door  zyne  Voorouders  ge- 

„  fticht  en  begiftigt  waren,  met  eene  jaarlykfche  fchattin- 
„  ge  onder  de  befcherminge  van  S.  Pieter  geftelt.  Waar 
op  dan  Paus  lr,nocenüus  de  II.  de  voorzeide  Abdyen,  met 
alle  haare  goederen,  in  zyne  befcherminge  heefc  genomen. 
£«  tot  een  teken  (leellmen  in  zynen  brief  aan  14'^alterus^  Abt 
van  't  Egmonds  Kloofter  )  dat  deze  Abdyen  den  H.  Petrus  in 
eigendom  toebehuoren ,  zult  gy  en  uwe  nazaaten  ''sjaarlyks  vier Schellingen ^  FrieJJingfche  munt,  aan  ons  en  onze  nazaaten  tot 
eene  fchatiing  betaalen  ̂   enz.  „  Van  deze  vergunninge  (ver- 
,,  volgt  de  Schryver  op  de  92  bladzyde)  heeft  ook  gewag 
„  gemaakt  Herdehertus  ,o{  Heribertus ,  als  hy  in  't  jaar  1143. 

naar  £^»?o»i^  was  gegaan,  en  de  kerk  aldaar,  in  de  te- 
„  genwoordigheit  van  den  Grave  Diderik,  van  zyne  vrou- 
,,  we  Sofia,  en  van  vcrfcheidene  doorluchtige  Mannen, 
„  geeftelyke Klerken, en  ontelbaareleeken, heeft ingewydt. 
De  brandt  t^ Utrecht ,  onder  zyne  BifTchoppelyke  regeerin- 
ge  ontdaan,  word  hier  omtrent  met  de  zelfde  woorden, 
als  boven,  voorgeftelt;  alleen  dat  de  Schryver  iet  anders 
getuigt  dan  dat  voor  een  mirakel  doorging,  na- 
melyk,  niet  d' ongefchonde  bewaringe  van  't  Beeldt  in  de 
Kruiskapelle,  maar  dat  in  het  afbranden  van  die  overfchoone 
ftadt,  het  vuur  niet  gejlagen  is  in  de  Salvators-kerk.  Na  ZOO 
eenen  vervaarlyken  brandt  (door  noch  eenen  anderen  in't 
jaar  1131.  voorgegaan,  waar  in  ook  het grootjie gedeelte  der 
Stadt,  te  vjeeten,  des  Bijfchops  Paleis,  de  Hoofdkerk  van  St. 
Maarten ,  noch  eene  andere  kerk  van  S.  Bonifacius ,  en  noch  daar 
hy  eene  derde  kerk,  te  weeten  van  de  Maagdt  Maria,  door  het 

vuur  is  verteert)  volgt 'er  onmiddelyk  op  de  94  bladzyde, 
heeftmen  middelen  gaan  beraamen  om  veeier  lei  gevaar  van  den 

brandt  tegen  het  toekomende  af  te  weer  en ;  ten  dien  einde  zyn  ''er 
wateren  uit  den  Rhyn  geleidt, en  de  Stadt  wier  d  met  graften  voor- 

zien ;  'ï  welk  echter  van  de  oude  gr  aft  te  verjlaan  is ;  want  de  nie- 
tve  is  eerji  in  '/  jaar  1 391 .  van  de  Servaas  kerke  tot  den  plompen 
Tooren  toe , gedolven geweeji : ̂ och  dit  ftaat  wat  twyfelachtig , 
of  het  van  den  eerften,  of  laatften  brandt  te  verftaan  zy. 
Hier  op  meldt  de  Schryver,  dat  het  recht  om  eenen  Bif- 

fchop te  verkiezen,  ten  tyde  van  dezen  Heribert,  te  wee- 
ten in  'tjaar  1145".  óoor  Koenradus  den  III.  Roomfch  Kei- 

7er,  aan  de  Kapittelen  der  Utrechtfche  Kerke  is  gegeeven, 
welke  vergunning  door  Paus  Eugenius  den  III.  goedt  ge- 
keurt  is,  en  naderhant,  naar  't  fchryven  van  ̂ e^/iï,  door 
verfcheideneAoo»7/f^e  Pauzen  en  Keizers  beveftigt.  D'Aan- 
tekenaar  heeft  wel  veele  zaaken  by  dit  Levensverhaal  op- 
geftelt,  doch  die  meeft  buiten  het  gefchichtkundige,  om- 

trent dezen  Biffchop,  loopen.  De  vier fchelUngentrieJfing- 
fchemunt,  boven  als  eene  jaarlykfche  fchattinge,  wegens 
Ól  Ahd) en  van  Egmond  en  Rynsburg,  aan  den  Paus  op  te 
brengen,  vinden  wy  verfcheident'yk,op  de  100.  bladzyde, 
naar 't  gevoelen  van  verfcheide  Schryveren ,  begroot,  of 
verklaart.  By  Bf^«  Haat,  vier  Sterling  fchellingen.  Inde 
Nederduitfche  vertalinge  van  Beka,  zegt  Buchelius ,ü.aat  vier 
Engelfche  fchellingen;  't  geen  wy  meenen  het  zelfde  met 
het  eerde  te  zyn:  Snoyus  fpreekt  van  vier  Friefche  fchel- 

lingen, dat  beft  met  d'uitdrukkinge  der  benaminge  overeen- 
komt :  doch  Bokkenberg  en  Melis  Stoke  fpreeken  van  geene 

jaarlykfche  fchattinge.  Hoe  ver  nu  deze  vrymakinge  der 
Kloofteren  van  onder  't  Biffchoppelyk  gezag,  met  over- 
brenginge  aan  d'onmiddelyke  rechtsmagt  van  den  Paus, 
zich  uitftrekt,  en  wat  fchimpnaamen  zy  daar  over  krygen, 
word  hier  verder  nauwkeurig  bygevoegt  :  en  't  eerfte  gaat 
ïoo  verre,  dat  de  Biflchoppen  over  zulke  Kloofters  (by 
hen  fpotswyze  acephala,  dat  is,  zonder  hoofdt  genaamt, 
als  geene  regeering  onderworpen)  niet  hebben  te  zeggen, 

en  geene  BifTchoppelyke  rechten  aldaar  in  te  vorderen":  ook 
niet  bevoegt  zyn  om  't  gedrag  der  Monnikken,  of  den 
toeftant  der  Kloofteren  te  onderzoeken,  noch  zelfs  niet 
om  de  Mis  aldaar  te  zingen. 
HEREMITE.  (JAQUES  L')  Hy  wierd  als  Ad- 

miraal over  elf  fchepen  (de  Naffaufche  Floot  genaamt)  aan- 

Uaffauf.  geftelt,  om  'mlVeJl-Indién  den  Koning  vanSpanjen  zoo  veel 
vlooton-  afbreuk  ,  als  't  mogelyk  ware ,  te  doen.  Hy  voer  den  29  April 
der l  He-  1623.  uit  het  Goereefche  gat,  quam  naettelyke  dagen  zeilens 
remite.  door  de  Straat  Ie  Maire,  zoo  voort  naar  Lima,  quam  te 

Collao,  daar  hy  tuffchen  de  30.  en  40  Spaanfchc  fchepen  liet 
in  brandt  fteeken,  waar  van 'er  noch  eenige  door  deSpaan- 
fcben  geblufcht  wierden :  quam  ook  te  Siërra  Liona  ;  maar 

^eurn. 
■van  de 
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na  zyn  vertrek  vari  daar  was  VHeremite  nooit  recht  gezont  i 
zyne  quaal  wierd  allengskens  erger,  zoo  dat  hy  zich  voorts , 
gedurende  dezen  togt,  vry  zwak  bcvondt;  (torf  ook  den 
7  Junius  1624.  in  Callao  di  Lima,  cn  wierd  op  Lima  heer- 
lyk  begraaven.  Alle  zyne  bejegeningen  op  dezen  togt, 
befchryvingen  van  landen  en  volken,  by  hem  aangedaan, 
vindtmen  geboekt  in  't  'Journaal  der  Najfaujche  I^La,  on- 

der Jacjues  l'  Heremite. HERENATIUM.  Deze  plaats  (telt  het  Reisboek 
twee  uuren  gaans,  of  anderhalve  gemccne  Duitfchc  myl 
beneden  Burginatium:  de  Reiska;!rt  heeft  op  den  zelfden 
ftandt  Arenatium  ,  het  welk  by  Tacitus  Arenacum.  genoemt 
word,  zynde  een  Vlek  in  het  landt  der  Batauweren ,  waar 
van  hier  boven. 
HERENBERG,  een  Stccdtjen  en  Graaffchap  in 

Zutphen;  zie  op  HE  ER  EN  BERG. 
HERFELT  is  een  Dorp,  een  gemeenc  Duitfche  myl 

van  Grol  naar  het  Zuiden,  waar  van  het  middellte  gedeel- 
te, door  gifte  van  Graaf  IVichmannus ,  gekomen  is  aan  het 

Stift  Eltcn,  volgens  goedtvinden  van  Keizer  Otto  den  III. 
van  het  jaar  996.  en  van  Keizer  Lotharius  den  II.  van't  jaar 
II 34.  Daar  is  ook  een  Dorp  van  den  zelfden  naam  in  de 
Boven-Betuwe. 
HERIKE,  of  HERICKE,  een  Dorp  of  Buurt  on- 

der Twenth,  in  Overyjfel,  onder  't  gerecht  van  Markel. 
HERINGA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  ̂ e  friefche 

Grietenije  Menaldumadeel ,  in  't  dorp  Marffum. 
HERINKSHOF,  ook  HERINXHOF,  een  oudt 

Slot  of  adelyk  Huis  InTwcnth,  in  't  gerecht  van  Oetmarft-n. 
HERISPICH  is  een  plaats  op  den  rechter  oever  van 

den  Rhyn,  daar  hy  zich  in  tween  verdeelt,  behoudende 
hedendaags  het  laatfte  gedeelte  van  den  nanm,  te  weeteii, 
SPIC,  of  SPYK,  omtrent  welke  plaats  Goflfe/rsy  ̂ e>i\^;-- 
rnan,  die  toen  ter  tydt  een  afgryfelyke  dwingelandye  over 
de  elendige  Friezen  voerde,  van  Niewmeegen  den  Gezanten 
van  Keizer  Carolus  CraJJus  te  gemoet  getrokken  is :  en  van 
deze  zelfde  Gezanten  ,  het  heilig  en  onfchendbaar  recht 
van  Gezantfchap  misbruikende,  vermoordt  is;  volgens 'c 
verhaal  van  Regino  op  het  jaar  885-. 
HER  K  INGE,  een  der  Dorpen  onder  't  Bailjuwfchap 

van  Voorne ,  over  Flakke'e ,  of  Blacke'e. 
H  E  R  L  A  A  R,  het  is  een  Kafteel  geweeft  onder  de 

Heerlykheit  Ameide.  Voor  omtrent  300  jaaren  woonden 
de  Edelen  van.  Herlaar  op  dat  huis;  't  heeft  nu  lang  ver- 

vallen gelegen:  t'zedert  het  jaar  1418.  heeft  het  landt  en 
d'inkomften  daar  van  aan  de  Heeren  van  Breederode  be- 
hoort. 
HERLINGE,  word  van  den  Schryver  van  het  Per- 

kamenteboek  van  L/j;r<?f^^ ,  op  het  jaar  1227.  getelt  onder 
de  Steden  v an  O oJi-Frieslandt;  en  vvel  in  het  midden  tuffchen 
Stavoren  (Stauria)  en  Lywart,  {Liewart,  Leeuwarden)  niet 
dat  ze  deeze  Stadt  in  aanzien  overtrof;  maar  hun  ,  die 
van  Stavoren  door  de  Steden  van  Frieslandt  naar  Groningen 
reisden,  op  den  weg,  dien  de  Schryver  befchryft,  eerft 
voorquam.  Deze  Stadt  word  op  zyn  Friefch  ïf  '51!i^^>^ 
geheeten,  naar  de  gelegentheit,  om  dat  ze  legt  op  een 
uitfteekenden  hoek  aan  de  Borncda ,  dat  weleer  een  Inham 
was,  en  aan  de  wadden  of  ondiepten  van  de  zee.  Het  ia 
een  Stadt  van  IVefiergoo,  na  de  Hooftftadt,  hedendaags  de 
grootfte,  rykfte,  en  in  koophandel  dc  bloeijenfte  van  het 
geheele  Landtfchap,  hoewel  in  rang  maar  de  zesde:  zy 
legt  een  gemeene  Duitfche  myl  van  Franeker  naar  het  Wef- 
ten.  (Zie  hier  breeder  van  op  den  hedendaagfchen  naam 
van  HARLINGEN.) 
HERMACARUS,  of  HERM  A  C  U  R  U  S ,  was 

de  zefde  Biffchop  van  f/zr^f^^,  een  Fr/Vx  van  geboorte:  hy 
was  byzonder  ernftig  in  den  Godtsdienft  voort  te  zetten. 
Theodardus  was  zyn  voorzaat  geweeft  :  vi^ierd  in  het  jaar 
800  verkoren:  word  mede  op  de  lyft  der  Heiligen  geftelt; 
heeft  zeven-en-twintig  jaaren  geregeert,  echter  leeft  men 
weinig  van  zyne  verrichtingen:  ftorf  in  het  jaar  827.  legt 
in  S.  Salvators  Munjier  begraaven.  Hem  volgde  Biffchop 
Rixfried. 

Van  dezen  Biffchop  Harmakarus ,  als  P^eldenaar  hem  heeft 
genoemt,  vindtmen  ook  heel  weinig  by  dien  Hiftorifchry- 
ver  aangetekent,  alleen  heeft  hy  mede, dat  hy  een  devoot, 
en  wys  man  was,  en  een  uitneemend  goet  Prediker;  waar 
mede  het  Batavia  Sacra  t'zamenftemt,  die  hem  in  *t  i  deel. 
op  de  491.  bladzyde  dus  befchryft:  Hcrmocarus,  Harmaka- 
rius,  QÏ  Haremakkarus ,  \s,  na  d'aflyvigheit  van  den  deugd- 
ryken  Biffchop  T'heodardus,  tot  Biffchop  van  Utrecht  geko- zen, zynde  een  geleert,  deugdzaam,  bedaart  man,  en  een 
braaf  Predikant  :  Die  de  gewoonte  had  {tekent  hy  aan  uit 

Hadrianus  Barlandus  in  Catalog.  Epifc.Ultrajed.  )  van  ̂ s  nacht f 
zyne  gebeden  voor  de  zaligheit  van  mcnfchelyk  gcflachte  tot 
Godt  te  Jlorten ,  en  by  dag  de  menfchen  tot  allerhande  werken 
van  godtvrucht'gheit  aan  te  maanen ;  en  die  uit  dien  ho'ijde  al' 
leen,  al  had  hy  anders  geene  deugdt  gehad,  w-tardg  Wds  oin 
zeer  lang  aan  '#  roer  der  regeeringe  te  zitten.  Doch  hoe  lang 
deze  regeeringe  geduurt  heeft,  is  onzeker:  R.Snooy ,  lieJa , 
f/eldenaar,  en  Bokkenberg,  leggen  hem  27  jaaren  toe  (  d.u 
ook  boven  geftaaft  word )  maar  anderen  trekken  daar  i  i 

F  ff  3  jaa- 

Alting 

Pars  I, 

Tacitus 
Hifl.K 

cap.  i8. 
Alting 

Not. 
Germ, 
Infer. Part.  1 1. 
fol.  87. 

Hotive. 

IVinfcM, 

hloHve i  d^el, 

fol.  168. 

Alting 

Not. 
Germ. 

Infer. 
Part.  1 1, 

fol.  87. 

HOHVI, 

Goudht 
in  de  O, 
H.  r{ron, 
fol.  78. 
Alting 

Pars.  I J. 

fol.  87. en  as. 

"BekaïfJ 

HermaC, 
O.H.Kir. 

fol.  60. 
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jaarcn  af,  cn  verminderen  den  tydt  ïyner  regeerlnge  op  if 
jaarei).    Naardien 'er  nu  niet  meer  van  hem  in  de  Oude 
Krouykcn  noch  Hiftoricn  word  gevonden,  zullen  wy  ook 
hier  mede  zyne  Icvensrolle  lluiten. 

Pefr.  4      HER  M  A  N  N  U  S  V  AN  HOORN  was  de  XXVII. 

Didtnh,  Ciilchnp  van  Utrecht.    Hy  wierd  tot  dien  ftaat,  na  't  over- 
JeFftjc.  lyden  van  Herebertits,  in  't  jaar  115^0.  verheven:  was  eerft 
CtiM.     Prooit  van  S.  Jeroc»  tc  KcuU-n,  doch  is  't  Utrecht  onbeta- 

melyk  op  den  Bilfchoppclyken  Stoel  geklommen.    Na  de 
dooAi  \&n  Wrcbert,  ontllont'er  twilt  onder  de  Kapittcl- 
heeren  over  de  keure,  welke  te  doen  ftont.  Diderik,  Gra- 

ve  van  I/ollM/dt^  Henrik  (n'\el  Gerard^  als  by  zommigen) 
Grnve  van  Gelder^  enz.  en  Diderik,  Grave  van  Kleef,  ba- 

den de  Kerk,  of  de  Kanonnikcn  van  Utrecht,  de  ftemmc 
tc  willen  geeven  aan  Heer  lierman.    De  Burgers  van 
Utrecht ,  Deventer ,  en  andere  Steden,datdekeurendeftem- 
men  mogten  vallen  op  Frederik  van  Havel ,  of  HaveUus; 

5.  dt     Beka  heeft  Hamel,  andere  hebben  mhten  Hevel,  om  dat  ee- 
r.eku.     nige  meenen  dat  hy  eenen  bochel  of  bult  hadde.  De  woor- 
o.H.Kr.  den, of 't  verzoek  van  de  eerftgenoemde  Grooten,  hadden 
Veldin.   vvel  veel  ingang;  echter  waren 'er  noch  zoo  veele  ftem- 

mcn  voor  de  Burgerye  dat  ze  beide  even  veel  ftemmen 
hadden.    Maar  Grave  Diderik  befchikte  het  werk  op  zoo- 

danig eene  wyze,  dat  Herman  van  Hoorn  met  gewelt  en 
gewapender  handt,  in  weerwil  van  de  burgeren,  zich  inden 

O.H.Kr.  Biffchoppelyken  zetel  zette.    Twee  jaaren  daar  na,  in  't 
/W.iSi.  jaar  jjjj^  7ondt  de  Paus  eenen  Kardinaal  naar  Luik,  die 

beide  de  Verkoornen  voor  zich  dagvaarde:  Herman  wift 
het  met  dien  Prelaat  goedt  te  maaken,  ook  met  Keizer 
Coenraad,  ZOO  dat  hy  't  Bisdom  behield.  In  't  verdere  was 
Bilfchop //É-ma»  van  Hoorn  een  man  die  geprezen  wierd, 
als  goedertieren,  zachtmoedig,  ja  al  tegocdt,  of  te  flap, 
en  te  (lof:  waar  door  ook  geene  geringe  oproeren  aange- 

vangen en  voortgezet  wierden.   Zelfs  doodtflagen,  in  zy- 
ne  tegenwoordigheit  gefchiedt,  liet  hy  ongeftraft,  de  bur- 

gers te  veel  ontziende;  kon  hun  ook,  vermits  hy  tegens 
hunnen  wil  en  dank  ingedrongen  was  ,  tot  geene  rech- 
matige  gehoorzaamheit  brengen.    Het  geweltdadig  invoe- 

ren van  Heer  Herman  van  Hoorn,  en  hem  zulker  wyze  op 
den  Biflchoppelyken  Troon  te  plaatzen,  heeft  naderhant 
Utrecht  groote  zwarigheden  veroorzaakt :  want  de  vreeze 
was,  dat,  indien  men  't  dus  liet  heene  gaan,  de  Graven  van 
Hollandt  daar  eene  gewoonte  van  zouden  maaken,  zulk 
eenen  als  zy  wilden  op  den  Biflchoppelyken  zetel  te  zet- 

ten.  Die  van  Utrecht  pleitten  wel  twee  jaaren  lang  daar 

tegen,  maar  verloren  't  geding;  vermits  Herman  den  Kar- 
dinaal, van  den  Paus  gezonden  om  't  vonnilFe  te  wyzen, 

omgekocht  hadde.    Bilfchop  Herman  zat  niet  langer  dan 
zes  jaaren,  ftorf  in  't  jaar  iifó.  wierd  in  de  Domkerke 

^-  ̂"!f  bcgraaven.   Gedurende  zyne  regeeringe  leefde  Utrecht  met 
^aarb.   i^igHandt  in  vrede:  het  was  ook  geen  wonder, dewyl  Graaf 

Diderik,  Herman  Biflchop  gemaakt  hadde, en  ichoon  't  met 
gewelt  was  gefchiedt,  moft  hy  hem  daarom  niet  te  min, 
als  zynen  Patroon,  ontzag  toedraagen.  Godefried  van  Rhee- 
nen  volgde  hem  in  't  Bisdom. 

Hoewel  'Jan  Veldenaar  ,0'^  de  CCLVII  bladtzyde,  b.  in 't 
korte  maar  zegt,  dat  boven  breeder  flaat  uitgedrukt,  zul- 

len wy  echter  het  geen  hy'er  van  fchryft,  tot  voldoeninge 
der  Oudheitsminneren,  in  zyne  eige  taaie,  laaten  volgen ; 

dus  gewaagt  hy'er  van. 
ï^crinannu^  ban  öocm  Uia^  bie  jrjcbtj  fiifcop  ban  btrccïjt 

bi  jaec  lanch  Cnöeal^  bifcop  Ijerbmu^  gljefiojuen  bja^  Uiert 
Srotcn  ttoeebjacöt  iiiöen  capittel  toant  Die  ï)oec{)|ïE  mannen 
öer  hccchen  ban  btxecljt  %\i  öiccft  gteuc  ban  IjoUant  tjeinricft 
nrcnc  ban  gljclrc  öaben  batnien  fiicfen  bjoubc  tjennan  ban 
öoern  p?oeft  ban  (ïnte  geccocn^  tot  colen  öifcop  te  toefen  tot 
btrccïjt.  5Die  bojger^  ban  bttecöt  enbe  ban  bebentec  mitten 
anbeien  fleben  bie  baben  batmen  ftiefen  tooube  fcebecicïj  init= 
ten  öonel  |Bec  bie  mogïjentöept  bec  ttoeep?incen  bie  cregtjcn 
meeft  gljeljoerj^  al^  bat  Ijetman  alfo  beel  ftemnien  cceect)  a(^ 
bie  anber  cnbe  grecf  bitcli  ban  Ijollant  bjocïjt  befen  jfjennan 
int  befit  banöcn  bifbom  enbe  maecten  \ym.  onbecbanicl)  al 
bie  öeni  tegöen  toaien. 

5^aet  na  ttoee  jaer  fo  fepnbe  bie  paeujS  een  ftarbinael  bie 
bagöebe  beiibe  befe  gljecocen  tot  inbpcft  ognbe  baec  creecö  be= 
fe  boetfcpbc  Ijerman  bi  ben  fduen  carbinael  cnbe  ben  conincft 
cocnracït  bat  t)i  bat  bifbom  bcljielt  3^efe  bifcop  t)erman  toajJ 
fadjt  ban  finnen  enbe  gocbertietcn  fo  bat  in  ftjn  teg{jcntooec= 
bicöcpt  bootfïagtjcn  gf)Efcl)icbe  toant  f)i  enmocljtbie  bojgfjerö 

ban  binnen  nijt  bebtoingöen  bat  fï  ö^m  onbecbanicij  "toefen toouben  Cnbe  onDec  befen  bifcop  ï)^man  begonbe  bie  cecfie 
partljien  binnen  bttecyt. 

Het  Batavia  Sacra,  op  de  109  bladzydc  van  het  i'''  deel , 
heeft 'er  redevoeriglyk ,  uit  Buchelius,  het  volgende  van. Tot  noch  toe,  zegt  a  Buchelius,  was  de  Geejlelykheit  henef- 

fens het  volk  meejler  van  de  verkiezinge  geweejl ,  en  de  goedkeu- 
ring hadde  aan  den  Keizer  gejiaan.  Maar  nadat  de  Koomfche 

Koning  Koema^id  den  III.  van  zyn  recht  o»i^er  Hardbertus 
had  afgeftaan,  en  de  verkiezing  aan  de  Clerezie  alleen,  met  uit- 
Jluitinge  van  het  volk,  hadde  opgedraagen ,  is'' er  aanjionds  (de- wyl doch  de  heiligjle  dingen  misbruikt  worden)  voet  gegeeven 

Heka  in 
Herm. 
Voffius 

Jaarb. fag.  8j Muiz.. 
Kerkel. 
Hiflor. 

ep  het 

jaar 

iiyo. 
Velden. 
Tafcic. temp. 
fol.  XJ7 

Heda  et 
Beka  in 

Htftor. Vltr. 
O.H  Kr. 

Velden 

Tafc.  I. 
P.  a  Di- de'thov. 
Mutz. 
tnt.. 

z  InBe kam 

Door  de vrye 

zierkie' 
üngit 

aan  de  kuiperye;  vermits  de  nabuurige  Vorfien  en  de  aanzienlyk-  i  Jinze  word  genaamt 

HER 

[Ie  Vaf (talen  hunne  vrienden  als  om  ftrydt  aan  de  Kamnniken  y^fi 
quamen  afdringen.    Hier  uit  %yn  al  dikwyls  groote  onluften  ge-  gemvett 
reezen,  en  wel  zoodanige  dat'tr  weinige  Btjfchoppen  den  Stoel  aan  de van  S.  Maarten  zonder  Jiryd  beklommen  hebben.    Waar  over  kuiperyt, 
Douza,  /«  hetS.  boek  Zyner  gedichte  jaarboeken ,  kan  nagezien worden. 

Dit  nu  paft  de  Schryver  fluks  daar  na  op  den  tweefpalt 
toe,  over  de  verkiezinge  van //frw/jw  van  Hoorn,  binnen 
Utrecht  opgerezen;  en  gaat  dan  verder  tot  het  verhaal  zelf 
over,  dat  in  den  grondt,  zonder  iet  wyders  van  belang, 
met  het  bovengemelde  overeen  komt.  Waar  op  hy,  na 
Barlamliis ,  dit  befluit  maakt.^  „Doch  of  Hermannus ,  door 
„  zyne  al  te  groote  zagtigheit  en  flapheit,  meer  gocdts  of 
„  quaadts  aan  die  van  Utrecht  gedaan  heeft,  zou  ik  niet 
„  konnen  zeggen  :  want  daar  waren 'er  al  verfcheidene 
„  die ,  hem  wegens  zyne  zagtheit  niet  achtende ,  veel  quaadts 
,,  uitvoerden.  Ook  zyn 'er  al  meer  die  op  zyne  groote 
„  zagtheit  gefmaalt  hebben :  zoo  dat  Douza  aldus  van  hem 
„  in  zyne  Jaarboeken  fpreekt: 

Lentus  ̂   igmvi  capitus  quoqüe  lahe  notaius :  ' 
Hy  was  te  traag  en  Jlap  in  al  zyn  doen  en  laatené 

In  d' Aantekeningen  nu  vinden  wy  niets ,  dat,  wegens 
gemeinfchap  met  ons  werk,  daar  in  recht  van  inlyvinge heeft. 
HERM  ANA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Friefche  nonve 

Grietenije  Barradeel,  in  't  dorp  Minnertsga.   Toen 'er  in  't  i  deel 
jaar  8oó.  op  S.  Thomas  avondt,  een  groote  watersnoodt  fol.  159» 
in  Frieslandt  ontftont,  wierd,  door  het  gedurig  aanklotzen 
der  golven,  de  Kerk  te  Minnertsga,  en  het  huis  Hermana 
om  verre  gefmeten.   Veele  menfchen  ,  die  hun  levens- 
behoudt  in  dat  Slot  hadden  gedacht  te  vinden,  wierden  of  Winftm\ 
onder  de  ruïnen  verplettert,  of  door  't  water  ingeflokt.  Fr. Kr. 
Naderhant  is 'er  weêr  een  niew  Slot,  of  adelyk  Huis  Her-  fol.  83. mana  gebouwt. 

HERMANA.  (HESSEL)  Hy  was  de  vierdePote-  idtm 
ftaat  van  Frieslandt,  een  zeer  ftout  en  onvertzaagt  Krygs-  Winfem. 
man,  verdreef  de  Noormannen  uit  Frieslandt:  daarom  is  hy  f"^- 
ook,  onaangezien  het  Poteftaatfchap,  volgens  ds  Friefche 
wetten,  eenjarig  was,  zoo  lang  hy  leefde  met  dat  ampt 
vereert  gebleven.    Hem  word  tot  roem  en  lof  nagemeldt, 
dat,  zoo  kloekmoedig  als  hy  tegen  zynen  vyandt,  hy  ook 

zoo  zachtmoedig  tegens  zyn  volk  was;  ftorf  in  't  jaar  876. HERMANA,  een  bovenmaten  oudt  adelyk  Geflacht  idem 
in  Frieslandt;  dat  de  Friefche  Kronyken  afkomftig  rekenen  f.g.io. 
van  Mannus ,ioon  van  Haja, eerde  Heidenfch  Opperhooft, 
en  als  Paus  der  Druiden,  of  Heidenfche  Geeftelyken.  Hajo 
was  zoon  van  Frizo,  die  in  Frieslandt  omtrent,  of  meer 
dan  drie  eeuwen  voor Chrijlus  geboorte, zou  gekomen  zyn. 
HERMELEN,  of,  volgens  oude  brieven,  HEER-  J.Cortg. 

MALEN,  een  Dorp  en  Heerlykheit  in  't  Sticht,  welke  stkhtf. 
het  landt  van  Woerden  van  't  Sticht  Utrecht  fcheidt.    In  Kro». 
het  jaar  1374.  heeft  Hertog  Albert  van  Beijeren,  Ruwaart ,  Vojfii 
en  naderhant  Grave  van  Hollandt,  het  Slot  Hermeien  inge-  Jaarb. 
nomen,  geplondert,  en  verbrandt:  maar  het  is  naderhant  f''M4S« 
herbouwt.    Het  dorp  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande 
onder  't  Clallis  van  Utrecht. 
HERO,  word  in  den  Giftbrief  van  het  jaar  997.  wel  Altin^ 

geftelt  beneden  {infra)  het  GtzzKchiY»  Teiflerbandt ;  maar /"»rr  11. 
dat  men  zulks  moet  verftaan  binnen  het  zelfde  Graaffchap  M  88. 

(intra)  blykt  genoeg  uit  het  geen 'er  volgt;  daar  de  Hof-  "P''^ 
ftadt  Trile  beneden  (infra)  de  grenzen  van  het  voornoem-  ̂ 'dam. 
de  Graaffchap  geplaatft  word  ,  die  blaarblykelyk  in  het 
Landtfchap  vanTeiJlerbandtielve  gelegen  heeft, gelyk  zulks 
te  zien  is  uit  den  brief  van  Biflchop  Anfridus,  Grave  van 

Teifierbandt ,  van 't  jaar  looó.    Men  behoeft  niet  zeer  te 
twyfelen,ofdaar  door  word  gemeent  het  dorp  HERWEN 
in  Bommelerwaerdt ,  aan  de  Waal,  niet  verder  als  een  halve 
gemeene  Duitfche  myl  van  Trile,  het  welk  nu  gemeenlyk 
Driel  word  genaamt. 
HEROVINA  geeft  door  den  klank  van  den  mvcaldem 

genoeg  te  kennen  dat  het  HERWYN,  of  Herwynen  is,  Alting 
zynde  een  dorp  van  T hielerwaerdt  aan  de  Waal,  dicht  on-  l^id. 
der  Hallovina,  waar  van  hier  boven,  door  de  zelfde  gifte 
in  den  jaare  Sjo.  gefchonken  aan  de  Kerke  van  Utrecht. 

HE  RPT,  een  der  Dorpen  in  't  landt  van  Heufden, on-  Houve 
der  Hollandt.  fol.  n^. 

HERSELTE,  een  Dorp  ii\Gelderlandt,  onderst  Niew-  Houve 
meegfche  quartier.    Toen  in  't  jaar  I5'47.  ganfch  Geïdcrlandt  Handv. 
en  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  was  opge-  Krun. 
legt,  moft  het  quartier  Niewmeegen  (een  der  vier  quartie- J 

ren)  in  die  fom  24342  guldens  opbrengen;  daar  toe  moft'"-  7'*' de  Over-Betuwe ,  een  der  zes  gedeelten  in  het  Niewmeegfche 
quartier,  laften  3806  guldens:  hier  in  ftont  het  dorp  i/erjc/^f, 
een  der  25-  of  26  Dorpen  in  de  Over-Betuwe ,  op  242  gul- dens 17  ftuivers  lOt  penningen  begroot.  Altht 
HERSINGE  is  een  plaats  dicht  aan  Groningen ,  boven  p^ri  11. 

andere  ryk  van  groot  vee,  gelyk  men  afneemen  kan  uit 88.' 
den  Gharterbrief  van  Werden.    Waar  uit  ik  gifte  dat  hier  yi  'pud gemeent  word  de  plaats ,  die  in  een  ouden  Giftbrief  Her-  Emmiut 

Het  is  een  Dorp  in  Hunfingo,  met  Rer.Fiif. 

eene  /.  xiv. 
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eene  Kapelle,  200  noemden  ty  reker  foort  van  Godtshui- 
zen,  hebbende  de  waerdigheit  tuflchen  een  Altaar  en  een 
Kerke.  Het  legt  een  kleine  uur  gaans  van  de  Stadt  Gro«/»^ew. 

's  HERTOGEN-BOSCH,  in  't  Latyn  S  YLV  A-DUCIS, 
in  't  FranfchBOIS-LE-DUC  of,  BOLDUCQ,  inNeder- 
duitfch  flecht  BOSCH.  Het  ̂ N&s  voor  deezen  eene  Bif- 

fchoppelyke  Stadt;  doch  behoort  nu  aan  den  Staat  der  FerecHig- de Nederlanden ;  heeft  een  fterk  Kafteel ,  de  Pape»Ml geuzamt. 
De  Stadt  legt  in  het  Noordtoofterdeel  van  Brabandt  \  het 
Landt  in  het  Noorder  deel  gelegen,  word  de  Mei/erije  van 
den  Bofch  genaamt  ,  rakens  aan  ,  of  niet  verre  vau  de 
ijfb//W?/Jj^  en  GÉ-W^r/i-^f  grenzen  ;vvord  bevochtigt  en  door- 
fneeden  van  de  riviertjens  Dommel  en  d'/f^ï,  welke  bei- 

de t'zamenloopende  in  de  Dies  vallen,  die  zich,  by  of 
nevens  de  Vefting  Crevevoeur,  in  de  Maazc  loft.  Deeze 
Stadt  is  de  vierde  en  laatfle  der  Hooftfleden  vo.n  Braèandt, 

behoorde  weleer  onder  't  Bisdom  Luik,  doch  wierd  door 
Koning  Philips  den  II.  tot  een  Bisdom  verheven;  legt  twee 
mylen  van  aeMaaze,  vier  van  Ravejlein^  en  twaalf  van; 
Antwerpen.  Ten  tyde  van  Paus  Alexander  den  III.  en  des  ̂ 
Keizers  Frederiks Barbarojfa ^  toen  Godevaart  in  de  IfiegVitr-  \ 
tog  van  Brabandt  was,  was  ter  dezer  plaatze  een  zeer  luf- 
tig  Bofch,  met  zoete  en  klaarvlietende  beeken,  vol  wildt ; 
om  die  reden  ging  gemelde  Hertog,  nevens  zyiien  Zoon, 
daar  dikwyls  in  jaagen,  waar  door  het  den  naam  kreeg  van 
^s  Hertogenbufch.  De  Stadt  is  van  een  klein  beginfel  eene 
magtige  Stadt  geworden.  Toen  ze  noch  open  lag, hebben 
die  van  Heufden.,  haaréa  opgang  benydende,  haar  om  ver- 

re geworpen:  maar  de  Hertog  leerde  hen  vry  fcherp  zulke 
bedryven  af,  maakte  echter  het  Vlek  tot  eene  Stadt;  op 
dat  Brabandt  van  dien  kant,  en  aan  die  zyde  des  te  beter 
verzekert  mogte  zyn  tegen  de  Gelderfche  invallen,  dewyl 
hy  met  hen  in  oorlog  Üont.  Ter  bevorderinge  van 
de  Stadt  en  't  werk,  hebben  die  van  Leuven.,  BruJJel,  en 
Antwcrfen  elk  daar  eene  poort  doen  bouwen.  In  het  jaar 
1202.  wierd  ̂  s Hertogenbofcb  door  Diderik  den  F II.  Grave 
van  Hoüandt^  belegert,  en  den  7  September  ftormender- 
handt  verovert:  hy  floeg  al  dat  hy  in  de  wapenen  vondt 

doodt,  pionderde  de  Stadt,  en  kreeg 'er  den  broeder  des 
Hertogs  van  Brabandt,  Heer  IVillem  van  Paruiys.,  in  ge- 

vangen. De  Brabander  ,het  beleg  vernomen  hebbende,  bragt 
alles  by  dat  hy  kon  tot  ontzet;  wierd  geholpen  door  de 
Biifchoppen  van  Keulen  en  Z-««^,den  Hertog  van  Limburg, 
en  Grave  van  Vlaanderen.  Onderwegen  vernam  hy  de  ver- 
overinge,  dieshal  ven  trok  hy  num  Heufden ,  om  den  Hollander 

den  weg  naar  huis  af  te  fnyden,  die,  ̂ s Hertogenbofch  ver- 
laaten  heb.bende,  moedig  op  zynen  voorfpoedt,  met  zyn 
leger,  overiaaden  met  buit,  zachtjens  voorttrok,  doch 
elendig  van  den  Hertog  gellagen,  en  zelf  gevangen  wierd  ; 
zieop  DIDERIK  DEN  VII.  GRAVE  VAN 

HOLLANDT.  Na  dien  tydt  is  ̂ s Hertogenbofch  zeer 
vergroot.  Eerft  lag  de  Stadt  rondt,  naderhandt  is  ze  drie- 

hoekig geworden,  met  drie  punten  in  de  lengte  uitloopen- 
de  ,  en  daar  by  zoo  veele  omdraaijingen,  dat  een  vaerdig 
voetganger  't  nauwelyks  in  anderhalf  uur  zou  konnen  om- 

gaan ;  ook  plagten'er  zeven  poorten  te  wezen;  namelyk 
de  l/uchter-^ooii  naar  Antwerpen.,  d^ Orter-^poon  ,  de  Hinte- 
wfr-poort,  de  iCof-poort,  de  S.  Antonis-pooit ,  en  twee 
Dyk-poonen.  Petrus  Montanus,  die  ontrent  het  jaar  1612. 
gefchreven  heeft,  ftelt  in  deze  Stadt  f  i  openbaare  fteenè- 
86  byzonderc  gebuurts-  en  38  houte  bruggen.  De  Hooft- 
of  Domkerk  is  een  groot  en  trefFelyk  gebouw.  In  't  jaar 
1280.  zou 'er  d'eerüe  fteen  van  gelegt  zyn:  daar  in  is  ook, 
behalven  het  Kapittel  der  Kanonikken ,  de  vermaarde  Confra- 
tcrniteity  of  Broederfchap  van  Maria  geweeit  ;  waar  over 
cenigen  tydt,nahet  inneemen  der  Stadt  door  denFereenig- 
den  Staat,  niet  weinige  twiftfchriften  der  Geleerden,  over 
het  intreeden  van  Gereformeerde  Heeren  in  de  gedachte 
Broederfchap,  zyn  uitgekomen  :  inzonderheit  zyn  de  Hee- 

ren Profeflbren  in  deGodxXiMnde ,GisbertusVoetius  enSamuel 
Marcfuts,  daar  over  in  eenen  feilen  penneftrydt  geraakt; 
Voetius  tegen,  en  Marefius  voor  dat  werk  pleitende.  De 
Bojfihenaars  zyn  altydt  een  kloekmoedig  en  Urydtbaar  volk 
geweeft;  zulks  hebben  zy,  behalven  in  veele  andere  gele- 
gentheden,  getoont,  toen  zy  in  't  jaar  15-08.  het  KaÜecl 
Poudroyen,  met  hulpe  van  den  Grave  van  Anhalt,  beleger- 

den,  en  het  tot  overgave  dwongen:  desgelyks  in  't  jaar 
15-28.  toen  zy ,  met  Heer  Diderik  van  Batenburg,  de  Gelder- 
fchen,  over  de  Maaze,  om  't  landt  te  brandfchatten, geko- 

men, zoo  deerlyk  floegen,en  zeer  grooten  buit  bequamen. 

In  het  jaar  15-66.  waren 'er  die  van  d'  Omroomfche  Religie 
zeer  fterk  geworden,  en  de  Predikatiën  namen  handt  over 
handt  toe,  dat  de  Gouvernante  Margareta  van  Parma  niet 

weinig  mishaagde;  zy  zondt  Commiff'arifen  derwaarts,  die, 
aan  eenige  burgers  in  't  heimelyk  eenen  niewenEedt  voor- 

hielden :  Toen  de  Gemeente  zulks  hoorde,  wierden  zy 
zeer  toornig,  liepen  in  d'eerlle  woede  naar  de  Kerken, cn 
verbraken  de  Beelden  ;  zoo  dat  d'  Afgezondenen  der 
LandtvoogdefTe  hen  niet  flillen  konden  :  daarom  wierd 
den  Grave  van  iTie^^e»  bevel  gegecven,  om  met  een  deel 
Ruiters  en  Soldaaten  derwaarts  te  gaan  :  maar  hy 
wierd  drie  maanden  lang  buiten  gehouden.   De  Kancelier 
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van  Brahandt,  ̂ 0»  Sckeif,  van  de  Gouvernante  naar  en  m 
de  Stadt  gezonden,  met  meer  anderen,  van  hunne  bende» 
zochten'ercenigeop  zekeren  morgen  meer  binnen  te  laaten. De  Gemeente  zulks  vernomen  hebbende,  quam  in  de  wa* 
penen  tot  800  toe,  namen  den  Kancelier  gevangen.  De 
LandtvoogdeiTe  liet  de  Stadt  rondtom  inlluiten,ZQO  dat  ze 
geen  toevoer  konde  krygen:  die  van  binnen  bleven  ech- 

ter VoKtandig,  tot  dat  Prins  IVillem  van  Oranjen,  op  Duc 
d^Alvaas  aankomfte  ,  naar  Duitfchlandt  week  ,  wanneer 
de  Gereformeerden '///fr/o^f^^o/c^  ook  verlieten,  en  uit  het  Mant. 
landt  trokken;  maar  toen  quam 'er  zeer  gemakkelyk  het  byGuicc. 
Spaanfch  Guamizoen  in.   Na  dat  den  Briel  door  de  zoo  f"^-  'oj. 

genaamde  IVatergeuzen  was  ingenomen ,  is  ook  den  Bofch  P"'""*"- 
O.,..  .....  Gelder  f. 

tgeweKenen  weër  binnen  get 

Prins //^«7/e?«  zocht 'er  wel  bezetting  in  te  brengen;  maar' 
de  Roomfchgezinden  willen  het  te  verhinderen ;  daar  door 
ontftont  tulFchen  deze  beide  partyen  zulk  een  misvertrou- 

wen, ja  haat,datze  tegen  den  anderen  in  de  wapenen  qua- 
men,  cn'er  wederzyds  over  dc  hondert  zoo  dooden  als 
gequetften  bleven.    Toen  Don  'Jan  van  Ooftenryk,  Gouver- neur der  Nederlanden ,  wegens  Koning  Philips  van  Spanjen^ 
zich  in  het  jaar  15-77.  buiten  verwachtinge,  meeÜer  van  't 
Kaüeel  ie  Namen  hadde  gemaakt,  en  zich  van  meer  andere 

plaatzen  verzeekerde,  gefptende  Staten  't  harnas  ook  wéér 
aan,  en  maakten  zich  meefter  van  Antwerpen, Gent ,  Bergen 

op  Zoom,  ̂ s Hertogenbofch ,  Breda,  en  andere  Steden:  fteN den  Prins  Willem  van  Oranje  tot  Gouverneur  van  Brabandt. 

Den  Bofch  genoot  ook,  als  boven  gezegt  is,  na  d'Unié  van 
Utrecht,  de  Religionsvrede ;  maar  het  duurde  niet  lang:  zoo 
haaft  de  Prins  van  Parma,\A  demaandtjunius  van 't  jaar  15794 
de  Sididt  Maastricht  overweldigt  hadde ,  liet  hy  ''s  Hertogenbofch opeifchen :  De  Gereformeerden  verzochten,  datmen  Bezet- 

ting van  Prins  IVillem  wilde  inneemen,  of  dat  de  poor- 
ten mogten  open  gezet  worden ,  om  te  konnen  vertrekken :  p  q 

het  laatlle  wierd  hun  ingewilligt ,  en  toen  hadden  de  Bor  * 
Roomfch-  en  Spaanfchgezinden  de  handen  ruim;  zy  verzoen-  Nedtft, 
den  zich  toen  met  den  Koning  van  Spanjen,  en  lieten  Par-  Hifior. 
ma  binnen.    In  het  jaar  I58f.  nam  Kapitein  Juliaan  Kleer-  tnbefch, 
hagen  ̂ s  Hertogenbofch  met  eenen  aanflagin;  maar  wierd 'er  enz.. 
van  de  Burgers  weer  uitgedreven.    Prins  Maurits  beleger-  Meteft 
de  in  November  van  't  jaar  lóoi.  deze  magtige  Stadt  26  da-  Hooft, 
gen  lang;  maar  moft,  door  d' invallende  koude  en  vorft,  Mont. 
daar  wéér  aftrekken.   Hy  quam  in  Auguftus,  1603.  an^  inGuUi. 
dermaal  voor  den  Bofch;  doch  moft  ook  andermaal  vreder  .« 

opbreeken.    M.di^x  Frederik  Henrik,  Maurits  broeder,  won  ̂ "-i 
in  't  jaar  1629.  deze  Stadt  door  eene  zwaare  en  koftbaarc 
beleegeringe.   Vondel  roert  het  in  zyne  Poèzy,Tnex  weinige  {^^jx 
woorden,  aan,  lei  eexe  •^znVnn'i  Frederik  Henrik ,  hoewel  *  ̂ 
't  veele  duiden  ten  fchimpe  van  Prins  Maurits  gemaakt  te 
zyn:  dus  uitt  hy  zich; 

Die  met  ̂ s  Hertogenbofch  ging  flrykea , 
Daar  Maurits  t  weemaal  af  mofl  wyken. 

Doch  men  weete  dat  de  tyden  der  belegeringetoen,en  die 

gedachte  beide  jaaren,  veel  verfcheelen  van  'tjaar  1629. 
In  het  laaftgenoemde  jaar  had  de  Staat  in  dienft,  zoo  Rui- 

ters, Soldaten, als  Waartgelders,  120877  koppen, behalven 
de  Scheepen,  Officieren  by  den  trein  der  Artillerye,  Ana- 
munitie,  Edelluiden  van  't  gefchut,  Konftapels,  Batery- 
meefters.  Ingenieurs,  Mineurs,  Smits,  Pionniers,  enz. 
Prins  Fredertk  Henrik  quam  den  laatflen  April  voor  ̂ sHer-  AttA. 
togenbofch,  en  wierd 'er  meefter  van  den  i;7  September  in  't  x.a.kert 
jaar  1629.  Na  de  veroveringe  der  Stadt,  'was  de  Staat  te  vanSt. 
gelyk  meefter  van  de  Meijerije  van  ̂ s Hertogenbofch ,  welke 
in  vier  quartieren  verdeelt  is;  namelyk,  in  't  landt  van  '  ̂̂ '^f 
Ooflerwyk,  Peellandt,  Maaslandt ,  en  Kempenlandt.    In  de  ̂ ^.889. 
belegeringe  van  deeze  Stadt,  die  men  de  Maagdt  van  Bra- 
bandt  noemde,  was  aanmerkelyk,  dat  Gr.ave //«"«r/i  van 
den  Berg ,  met  een  zwaar  leger  tot  haar  ontzet  aan- 

gekomen, weder  afwyken  moft  ;  dat  de  belegeringe  wierd 
voortgezet,  onaangezien  Grave  Henrik  in  deVeluwe  viel, 
hebbende  by  zich  den  Gtiuve  MontecucuU  met  eenige  duizenc 
Keizerfchen ;  die  zelfs  Amersfoort,  maar  drie  uuren  van  Utrecht » 
al  in  hadden;  dat  den  ganfchen  Staat  in  eenen  doodelyken 
fchrik  ,  beevinge,  en  tzidderinge  bragt.  Maar  ondertulTchen 
wierd 'er  wat  anders  uitgewerkt,  en  de  Hemel  gaf 'er  zy- 

nen zegen  toe.  Otto  van  Gent,  Heer  van  Dieden,  verraftc , 
door  eenen  gelukkigen  aanflag,  de  fterke  Stadt  cn  Vefting 
U'ezel,  daar  alle  de  artillerye,  en  't  ganfche  Magazyn  van 
't  Spaanfch  en  Keizerfch  volk  in  was  :  dat  verralfcn  ver- 
ydclde  alle  hunne  raadtflagen,en  veroorz-aakte  in  hen  zulk 
eene  verbaartheit,  dat  zy  Amersfoort  verlieten,  de  Veluwe 
ruimden,  en  ̂ s Hertogenbofch  verloren  moften  laten  gaan. 
Op  deze  ovcrwinninge  wierd  een  Gedenkpenning  gemunt,  ̂ ommf 
verbeeldende  op  d'eene  zyde  Pilns  Frederik  Henrik  te  paerdt  h"/^"^' 
en  in  't  harnas,  in  't  verfchiet  ̂ s Hertogenbufih  niet  deeze 

letteren,  ORD.  CONFOED.  BELG.  AÜSP.  PK.  '^^■^"^ FRED.  HENR.  FORT; 
en  onder 
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De  Stadt    Jflcrtogenhofib  y  verovert  door  de  dapperheit 

van  Prins  Frederik  IJenrik,  onder  7  hoog  gezag  van  de 

Staten  der  Fereenigde  Nederlanden. 

Op  de  andere  zyde,  dc  platte  grondt  der  Stadt  IFezel^ cn  daar  rondom ; 

FACTUS  EST  JEHOVA  REFUGIUM  ET 

ADIUTOK  INTEMFORE  OPPORTUNO. 
zoo  veel  als ; 

Dt  Heer  is  ter  rechter  tydt  ouz,e  toevlucht  en  helper  gevjorden. 

tix.tt        Op  eene  andere  Medaillie  ztetmen  insgclyks  den  Prins 

Medaill.  te  paerdt,  op  d'eene  zyde  met  de  zelfde  woorden,  als  op 
Hifter.    de  yofige ;  op  d'  andere K?'3>.  VESALIA  EXPUGNATA. 

De  Stadt  IFezel  verovert. 

Dwars  over  de  Medaillie  heen 
VELAVIA  LIBERATA. 

De  Veluwc  vcrlojl. 

Onderaan  Schanflen,  en  Soldaaten  die  de  vlucht  nee- 
men,  ook  beneden  om  den  randt 
OPPORTUNE  VINDICAS  CAUSAM 

TUAM  DOMINE. 

Heerf  gy  verdeedigt  uwe  zaake  ter  rechter  tydt. 
Omtrent  het  jaar  1ÓC9.  hadde  Biflchop  Gisbertus  Mafius 

aldaar  een  glas  gegecven  in  de  Catharine-  anders  genoemt, 
de  Kruisbroeders- Kerk,  H3'  had  daar  in  laten  fchilderen  den 
HeereChriJïus,  en  de  Maagdt  Mar  ia,  ook  iich  zelf  tuflchen 

beiden.  Chrijlus  hing  aan  't  Kruis,  met  de  doorne-kroone 
op  't  hooft;  Maria  flont  als  in  eene  Zonnc,  gekroont  als 
Koninginue  des  Hem<.!s:  by  het  bloet,dat  met  eene  ftraa- 
le  uit  de  zyde  van  Chrijlus  naar  Biffchop  Mafius  fchoot, 
ftonden  deeze  vpoorden  ;  Hic  a  fanguine  pafcor  ;  dat  is  , 
hier  worde  ik  met  bloet  gevo-dt.  Uit  de  boril  van  Maria , 
(dat  boven  niet  gezegt  is)  vloeide  melk,  welke  mede  met 
eene  ftraale  naar  hem  toefpatte,  daar  nevens  ftont,  Hic 
ab  ubere  laélor  :  Hier  worde  ik  met  melk  gelaaft.  De  BifTchop 
lag  in  zyn  Pontificaal  geknielt  tuflchen  Chrijlus  en  Maria; 
daar  by  las  men  (als  of  hy  fprak)  deze  woorden  -.Pofitus  in 
medio,  quo  me  vertam  nefcio  ;  dat  is,  Dus  in  7  midden gejlelt , 
weete  ik  niet  tot  wien  ik  my  keeren  zal.  Na  dat  de  Staat  ver- 

overt was,  en  veele  quamen  om  de  Stadt  en  ook  dit  glas 

te  zien,  fchreef'er  een  met  roodt  kryt,  in  grootc  letteren, 
onder 

O  groote  Sot , 

Keer  u  tot  Godt. 

C.Scrib.  De  JefuVt  Car.Scribanius  heeft, onder  den  naam  vinBonar- 

inam-  '  fdus ,  de  bovenverhaalde  woorden  van  Mafius  in  de  fchil- 
phith.     derye  (die  men  ook  te  Padua  vindt)  dus  uitgebreidt. 

/'*£'373'  Hereo,  lac  inter  meditans ,  interque  cruorent 
Inter  delicias  Uberis  ̂   Laterts. 

Et  dico  (fi  forte  oculos  fuper  Ubera  fundo  ) 
Diva  parens ,  Mamma  gaudia  pofco  tuce: 

Sed  dico  (fi  deinde  oculos  in  vulnere  verto ) 

O  "Jefu !  Lateris  gaudia  malo  tui. 
Rem  fcio ,  prenfabo,  ft  fas  erit,  ubera  de x tra: 

Lceva  prenfabo  vuinera,  fi  dabitur. 
Lac  Matris  mifcere  -volo,  cum  Sanguine  nati: 

Non  pojfem  Antidota  nobiliore  frui. 

De  Heer  Adrianus  Hofferus  heeft  het  Latynfch  gedicht  al- 
dus in  Nederduitfche  vaerzen  overgebragt. 

Ik  zit  vaji ,  en  bedenk  my  tujfchen  melk  en  bloet , 

Wat  vreugde  meerder  is,  der  zyd''  of  borflen-vloedt. 
2.ie  ik  de  borjlen  aan ,  zoo  fpreek'  ik :  HeiVge  moeder 
Verleen  my  doch  de  vreugd  van  uwer  borflen  voeder. 

Xie  ik  de  wonden  aan ,  Zoo  fpreek'  ik :  Heilig  kindt 
Tot  uwer  wonden  vreugd  ben  ik  veel  meer  gezindt. 

Ik  weet  wat  ik  zal  doe»  (  is  V  anders  toegelaten  ) 
Met  myne  rechterhandt  wil  ik  de  borften  vaten. 

Kryg"  ik  dan  noch  verlof,  zoo  gryp^  ik  ook  daar  by  j 
Met  myne  fiinkerhandt ,  de  wonden  van  de  Zy. 

Ik  wil  de  Moeders  melk ,  1?»     bloet  des  Zoons  vermengen 
Geen  beter  Medicyn  kan  iemant  my  toebrengen. 

Na  de  veroveringe  van  't  jaar  1629.  is  de  Stadt  aan  den 
Waffen.   Staat  ̂ tb\t\&n:  maar  in  het  jaar  1672.  toen /4-««^r)/^,  plot- 
Hifiorif.  zelyk  in  den  Staat  gevallen, zoo  gro£)te  voortgangen  deed, 
verhaal  heeft  ̂  s Hertogenbofch  ook  aanftoot  geleden.    De  Stadt  was 
Indeel,  fterk,  als  in  eene  moeraffige  landtÜreeke  gelegen:  daar  by 
f"'a-  ̂ S'  zeer  wel  gefterkt  en  bevefl  :  maar  federc  de  Vrede  met 

Spanjen,  hadmen  de  veflingwerken  laaten  vervallen ,  zon- 
der dat 'er  in  eenige  jaaren  de  minde  verbeeteringe  aan  ge- 

daan was.    Op  de  wallen  was  weinig  gefchut;  het  Maga- 
ïyn  was  flecht  voorzien;  de  Bezetting  beflont  alleen  in 
vyf  Compagnicn.   Dc  Burgers,  hooreude  dat  de  Franfchen 

Adnan. 

Hofferus 
in  z.'yne Poémat. 
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op  de  Stadt  aanqnamen,  begaven  zich  ten  deele  in  de  wa- 
penen, ten  deele  om  het  vcrvallcne  aan  de  wallen  te  ver- 

beeteren  :  wegens  deze  haare  kloekmoedigheit  en  getrouw- 
heit  ,  liet  de  Gouverneur  Kirkpatrik  door  de  Magiftraat 
afkondigen ,  dat  de  burgerye ,  in  aanmerkinge  haarer  ge- 
trouwe  dicnften,  een  maandt  lang  vryheit  van  alle  impof- 
ten,  opwyn,  bier,  gemaal,  enz.  van  den  if  Julius  tot 
den  15-  Auguftus , genieten  zoude.  Uit  Hollandt  quamen  ee-  Valken.' 
nige  weinige  Compagniën;  maar  uit  Brabandt  achtien  hon-  vervjun 
dert  voetknechten ;  echter  op  verre  na  niet  genoeg  om  de-  Europ»  < 
ze  groote  Stadt  met  de  buitenwerken,  enz.  tegen  het  vy- pa;,. 7zo.\ 
andtlyk  leger,  meer  dan  44000  mannen  flerk,  te  bezetten.  Syhii  \ 
De  Franfchen  zouden  buiten  twyfel  binnen  weinige  dagen  •vervolg  \ 
meefters  van  den  Bofch  geworden  zyn,  indien  de  Hemel  de  »/>-^'t'  ' Stadt  niet  door  eenen  fterken  regen  bewaart  hadde:  want 

daar  door  wierden  de  moeraffen  rondtom  de  Stadt  zoo  '  ̂̂ '*» 
diep,  dat  de  Franfchen  niets  dorften  onderneemen.  Zy  dee-  ly»"**' den  wel  een  verzoek,  om  met  platbodemde  fchuiten  over 
het  onder  water  (taande  landt  te  vaaren,  maar  't  wou  hen 
niet  gelukken,  vermits  zy  op  den  grondt  bleven  zitten. 
Voortyds  waren  de  Moeraflen  de  grootfte  fterkte  van 
^sHertogenbofch  ,  inzonderheit  als  het  opperwater  van  de 
Maas  groot  bleef:  daar  vertrouwde  zich  ook  de  Spaanfche 
Gouverneur  Gro^^fWo»^  wel  het  meefte  op,  toen  hy  in 't 
jaar  1629.  ftont  belegert  te  worden.    Maar  nu  is  't  vry  iTajfen. 
verandert,  doordien  de  moeraflen  ondieper, vafter , en  har-  Hijlor. 
der  van  grondt  geworden  zyn  door  het  zandt  dat  At  Maas,  verhaal 
door  het  veelvuldig  overftroomen,  daar  op  brengt,  ver-  17  deel, 
oorzaakt  uit  baatzugt  der  aangelanden,  om  meer  landt ^S* 
aan  te  winnen, die  de  Maas  door  kribben  zoo  nauw  bepaa- 

len,  dat  ze  door  fterken  regen,  of 't  fmelten  der  fneeuw  Yj^}}^^' 

in  de  gebergten,  nootzakelyk  moet  overloopen.  ''sHerto-^"^^' genbofch  heeft  daar  door  al  veel  van  zyne  fterkte  verloren: 

indien 'er  ook  by  de  aannaderinge  der  Franfchen,  in  't  laat- 
fte  van  't  jaar  1672.  niet  overvloedig  veel  regen  ware  ge- 

vallen, de  Stadt  zou  zckerlyk  gevaar  geloopen  hebben, en 
mogelyk  eene  prooije  der  vyanden  geworden  zyn.  Wy 

hebben  gezegt,  dat  de  Meijerye  van'' s Hertogenbofch  in  vier Quartieren  is  verdeelt  ;  namelyk  Ooflerwyk  ,  Peellandt , 
Maazelandt ,  Kempenlandt.   Daar  by  heeft  yder  quartier  zy- 

ne Dorpen:  onder  OOSTERWYK,  behooren  die  van 

Vucht ,  Geflel  tn  Gemunde  ,  Tilburg,  Goerle ,  Venloo  op  *t 
Zandt,  Oojlerwyk,  U denhout,  Berkel,  Enfchot  tn  Heukelum^ 
Haren  en  Beheren ,  Heivoort ,  Cromvoort ,  Efch ,  Dreunen ,  Gan- 
foyen,  Hooge  Miertoo ,  Laage  Mierloo,  Hulfen  onder  Mierloo^ 
IVaalwyk,  Geftelhy  Ooflerwyk,  Hilverenbeek ,  Riele,  Dieffen,  „^„.,. 
Wefierbeefe,  Boxtel.    Onder  P  E  E  LL  AN D  T ;  Meerte ,  ̂̂ ^^^^ 
Ltedorp,  Buedel,  Maerheefe  tn  Surendonk,  Bakel,  Liempten,  ̂ ^^^„yj^ 
Aften, Heeje  enLeendt  met  zes  gehuchten,  Doirne  cn  Vlier-  ̂   ̂^i^ 
den,  Nunen  tn  Gerwen ,  Nederwetten,  Tongerle ,  Erpe ,  Stip- yói_  ̂ ój . 
hout,  Bakel, Sonne,  Leemde,  St.  O  eden-Roede ,  Someren ,  Aer  Ie-  368. 
beeke  tn  Ryxtel,  Geldorp,  Broegel ,  Lieshout,  Schyndel.  On- 

der M  A  Z  E  L  A  N  D  T ;  Dinter ,  KeffcL  Maren ,  Nijielroy, 
Berlicum,  Middelroy,  Nuwelandt  ,  Rofmale  ,  Os  ,  Littoyen, 
Heeswyk,  Aelhem,  Bérchem  tn  Duren,  Geffe,  Hees ,Impel  tn. 
Neerwyk.  Onder  KEMPENLANDT;  de  vryheit  van 
Oirfchot  met  8  gehuchten,  Oifterbeerfe,  Middelbeerfe ,  Erfele^ 

Bercheyk ,Dui£el ,  Happaart ,Loon  onder  de  bank  van  E^Jfele, 
Cafterle  ,lVe[ierhoven ,  Dommelen ,  Riethoven,  Steenfel ,Bladel y 
Ruejfel,  Loemel,  Oirle,  VeJfem,Ruechel,Mirefelt,lVinterlee, 
Geftelhy  Eindoven,  Strypt  met  Eekaart  onder  Geftel,  Straten 
onder  Geftel,  IVedert,  iVaadelree ,  Aelft,  Sonderwyk  en  Velt- 
hoven  ,  Blaarfchem,  IVoenfel ,  Zeelji.    Dan  noch  de  Stadt 

s Hertogenbofch ,  tn  't  Steedtjen  Eindhoven. 
H  E  R  V  E  N ,  een  Dorp  in  Gelderlandt,  onder  't  Ntew-  idem 

meegfche  quartier  ,  in  Maas-lVaal.    'Y otn^Gelderlandt  en  Houve 
Zutphen,  in  't  jaar  ij-47.  moften  opbrengen  eene  fchattinge  i  deel, 
van  75-000  guldens,  was  't  Niewmeegfche  quartier  (een  der 
vier  quartieren)  daar  in  op  24342  guldens  geftelt.    In  die 
fom  ïno^i Maas-lVaal  {ten  der  6 gedeelten  van  dat  quartier) 

laften  3896  guldens :  waar  in  Herven  maar  opfchoot  73  gul- 
dens 1  ftuiver;  het  minft  van  alle  de  21  of  22  Dorpen  in 

IVaas-lVaal,  en  een  blyk  van  weinig  vermogen. 

HE R U  L E N ,  een  Duitfch  Volk ,  afkomftig  van , ook  B.t^ean- 

wel  genoemt  de  Rugiers,  vermits  zich  omtrent  en  in  d'Ei-  derde 
landen  der  Ooftzee  nedergezet  hadden.   Het  Eilandt  Rugen  ""^iq. 

in  gedachte  Ooftzee,  Rugenwalde  in  Pameren,  Riga  in  Lyf-  ̂ ^^m. 

landt,  hebben,  volgens  verfcheide  Schryvers,  dien  naam  Z"**-^'?' van  deze  Rugiers,  of  Herulen,  gekregen.   Onder  Odoacer 
vielen  zy  in  Pannoniën,  of  Hongariën;  daar  na,  over  den 

Donauw',  in  halten:  omtrent  het  jaar  475-.  vermeefterden  Broww, 

%y  Romen,  en  riepen  Odoacer  voor  Koning  van  7/^/;^»  uit,  »»C/;r- 

fchoppende  Auguflinus  van  den  Keizerlyken  Throon.  Maar  5"^ • 
Odoacer  wierd  wéér  door  der  Gotthen  Koning  Odoacer  ver- 

dreven,  en  om  't  leven  gebragt.  Men  zegt  ook  dat  de  He-  ̂ ^f- 

ruien,  cindelyk  uit  Scandmavia  verdreven,  m  de  Batavifche 
landen  zouden  gekomen  zyn,  Haarlem  gebouwt ,  en  het 

den  naam  van  Herulenheim  gegeeven  hebben. 
HERWAERDEN,  HERWARDEN,  een  Dorp  muv* 

in  Gelderlandt ,  onder  Bommelerwaerdt.  Toen  in 't  jaar  1^47.  Handv. 

Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  Kronik 

opbrengen  moften:  was  \  Newr^eegjche  (\\x^n\eï  (een  ƒ'^''• 
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Bandv, 
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HER  HES  HET 

vier  quartleren)  daar  in  gefchat  op  24342  guldens  •  Bow^jf- 
lerwaerdt  ,  een  der  zes  gedeelten  van  het  Ntewmeegfche 

quartier,  droeg  daar  in  3400  guldens;  daar  toe  moft  Her- zuaerdeu^een  der  16  of  lyDorpen  van  den  Bommekrwaerdt , 

119  guldens,  13  ftuivers  jl  penningen  laften. 
HERWEN,  een  Gelderfih  Dorp  in  de  Over-Beiuwe; 2ie  HARWEN. 
HERWEN,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis,  ftaande  in 

het  Dorp  Temaerdt,  in  de  Friefche  Grietenije  IVeJi-Donger- 
decl,  in  't  quartier  Oojlergoo. 
HERW  YNEN,  een  Dorp  in  Gelderhndt,  onder  het 

Niewmcegfch  quartier  in  Bommclcrivaerdt^xnixzx  't  moet  niet 
veel  van  belang  zyn;  want  GelderlaJidt  en  Zatphen,  in  't 

jaar  15-47.  gefchat'  op  75-000  guldens  ,  moft  het  Nievj- 
meegfch  quartier,  een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorften- 
dom,  daar  in  24342  guldens  laften  ,  en  Bommelervjaerdt 
(een  der  zes  gedeelten  van  \  Niewmecgfch  quartier)  daar 

in  draagen  3400  guldens ; //friu)w«,  een  der  14  of  15'  Dor- 
pen van  den  Bommelerwaerdt ,  daar  weder  in  niet  meer  dan 

70  guldens  16  duivers  356  penn.  't  gcringfte  nevens  Pou- droyetr,  mede  zoo  laag  gefchat. 
HERW  YNEN  in  Thiekrwaerdt,  insgelyks  een  Dorp 

onder  Geldcrlawdt  in  't  Niewmeegfch  quartier.  Toen  Gel- 
derlandt  en  Zuiphen ,  in  't  jaar  I5-47-  op  75-000  guldens  ge- 

fchat waren,  moft  het  Niewmeegfch  quartier  (als  boven 

gezegt  is)  daar  in  24342  guldens  laften  ;en  dcT'hielervjaerdt (een  der  6  gedeelten  van  dat  quartier  )  daar  in  draagen  3844 
guldens,  welke  verdeelt  over  de  23  of  24  Dorpen  van  dat 
deel,  wierd //fr-wjw»  daar  in  gefchat  op  378  guldens  15- 
duivers  loi  penning.    Dit  Hcrwynen  heeft  een  Kafteel. 
HESBÊEN,  een  Dorf/»,  Slot,  en  Ambachtsheerlyk- 

heit  in  't  landt  van  Heufden ;  zie  H  E  E  S  B  E  E  N. 
HESENBERG,  een  der  5- Heuvelen  daar  Niewmee- 

gen  op  legt;  zie  op  HEESENBERG. 
HESEWYK  word  genoemt  eene  hznne  (J^irifdiélie) 

dat  is  ,  rechtsgebiedt  van  een  Rechter  ,  leggende  naait 
Itlontfoori,  in  den  brief  van  IVilhelm  den  I.  Grave  van  Hol- 
laKdt,  van  het  jaar  1204.  en  in  eenen  anderen  van  Lodeivyk 
van  Lnffens  van  het  zelfde  jaar.  Hierom  is  de  naam  wech- 
geraakt;  zie  verder  bovenop  HEESWYK. 
HESIS  FLEHITA;.  Met  deezen  naam  word  by 

Heda,\ik  de  Aantekeningen  van  't  jaar  838.  befchreven  een 
Gehucht ,  of  Dorp  van  het  Ncdcr-Sticht  van  Utrecht, 
binnen  den  Rhyn,  in  die  ftreek  daar  nu  ̂ Cpfi  en  lleilgben 
leggen.  Waar  mede  overeen  ftemt  een  andere  Giftbrief  van 

Bili'chop  Anfridus  van  het  jaar  1006.  waar  in  HESE  geftelt word  niet  ver  v&nHShorfia  en  Sous ,\  welk  plaatzen  in  dien 
zelfden  omtrek  zyn.  Het  is  my  onbekent  of  de  naam 
noch  overig  is.  Immers  daar  zyn  Veenen  die  den  naam 
van  EESE  draagen  ,  niet  verre  van  den  oorfprong  des 
Eemflrooms ,  ter  plaatze  daar  Karei  de  Groote  gewaagt  van 
eene  plaatze  met  den  naam  van  FORNHESE. 
HESIS  ZUTFANI.ï:;dc  Zmphenfihe  Eefe.  Daar 

zyn  overal  zeer  veele  plaatzcn  van  dezen  naam:  deeze  legt 
in  het  Graaffchap  Zutphen,  zynde  onderfcheiden  van  If^ef- 
trehefiy  in  het  quartier  van  Leomerike ,  onder  de  Stadt  Duic- 
tingen ,  of  Deutichem:  dewyl  die  in  't  jaar  838.  door  gifte 
van  Grazf  Rotgarius ,  gekomen  is  aan  BifFchop  Alfricus:  en 
deze  onze  HESIS,  behoorende  tot  de  Hofftadt  Langhaare, 
al  tien  jaaren  te  vooren,  door  miltdadigheit  van  Graaf 
GerowaÜ,  gekomen  is  aan  des  voornoemden  Biftchops  voor- 

zaat Frederik.  Ik  ZOU  derhalven  giffen  dat  hier  gemeent 
word  25^0eIlÖee^/  leggende  tulfchen  i§CcrcntiEr0  en  Em- 
brik. 
HESSELBERG,  een  zeer  oudt  Kafteel  in  Niewmee- 

gen.^  anders  HefJ'orem-Mons',  Heffenberg  gezegt.  Zommige 
meenen  dat  'Jul'tus  Ctcfar  bet  zou  gebouw  t  hebben  ,  en 
't  naderhant  van  de  Keizeren  Carolus  Magnus  en  Fredericus 
zeer  vergroot  en  verbetert  zyn ;  zie  mede  op  HEESEN- 
BERG. 

H  E  S  O  L  A  is  een  Dorp  in  Thielerwaerdt^zzn  de  JVaal, 
een  gcmeene  Duitfche  myl  en  ;  beneden  hedendaags 
genaamt  HESSEL;  waar  van  Biffchop  Ludgerus  de  op- 
komften  van  't  jaar  850.  te  gelyk  met  noch  eenige  andere 
goederen ,  toegewezen  heeft  aan  Jonker  fiaWw^,  opdat  hy, 
door  zyne  miltdadige  giften  verarmt  zynde,  geen  gebrek 
zoude  lyden. 
HESSELTE,  anders  OOSTER-HESSELTE, 

of  OOSTER-HESSELEN,  een  Dorp  in  Drenth:  de 
Predikant  ftaat  onder  't  ClalTis  van  Zuiderveh.,  in  't  Ding- 
fpil  aldaar. 
HESSEN,  dat  ze  ook  in  Batavia  gewoont  hebben ;  zie 

GATTEN. 
HESSENBERG;  zie  HEESENBERG,  en 

HESSELBERG. 

HETEREN,  een  Gelderfih  Dorp,  onder  't  Niewmeegfch 
quartier,  in  d' Over-Betuwe.  Toen  Gelderlandt  nevens 
Zutphen,  in  't  jaar  15-47.  eene  fomine  van  75-000  guldens 
moften  opbrengen, was  het  Niewmeegfch  quartier  daarin  op 
2'4342'  guldens  gefchat:  tot  die  fom  moft  de  Üver-Betuwc , 
een  der  zes  gedeelten  van 't  gedachte  quartier,  3896  gul- 

dens laften;  die  weêr  verdeelt  over  de  24  of  25-  Dorpen 
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van  dat  gedeelte,  moft  Heteren  daar  in  170  guldens  o  ftui- 
vers  5-1  penningen  draagen. 
HEl^TINGA,  een  Slot  of  adelyk  Huis  onder  de  Fr/V.  winfew, fche  Grietenije  Baarderadeel ,  in  IVeflergoo.,  in  het  Dorp7&r- wert. 

H  E  T  T I  N  G  A ,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  FrieCché  Houve. 
Gne\.eni]e  W tmbritferadeel in  Weflergoo^  ftaande  in  'tDorp Hommerts. 

HEUKELOM,  HEUKELUM,  HEUKLUM,  PeiU 
HOEKLOM,  in  oude  brieven  ieeftmen  HEUCLEM:  Nederl. 
het  is  een  Steedtjen  van  Hollandt  op  de  Linge ,  aan  dc  an-  RepttLl. 
dere  zyde  van  Leerdam.    Het  is  klein,  maar  zeer  oudt ; /"«^.'i?» 
is  zyn  begin  en  eerfte  oorfprong  aan  de  Heeren  van 
Arckel  verfchuldigt   Het  Kafteel  aldaar  was  of  wierd  al  in 
het  jgar  1200  gebouwt.    Otto  van  Arckel,  jongfte  zoon  van 
Johan  den  Vlll.  van  Arckel,  word  d' eerfte  Heer  van  Heti- 
kelom,  in  't  jaar  1272.  genaamt.    Andere  willen  't  Kafteel  Uoxhorn noch  ouder  maaken,  cn  dat  het  toen  niet  eerft  gebouwe,  toon. 
maar  herbouwt  wierd,  vermits  het  van  Hercules  Alemanicus  vanfï. 
gefticht  zoude  zyn,  en  ter  dier  oorzaakc  genoemt  HER-  pag-xoi. 
K  U  L  E  S  HEM,  of  H  O  M,  dat  het  Huis,  of  de  Goudh. 
woonplaats  van  Herkules  betekent.    Het  Slot,  dat  een  der  O  H  Kr. 
oudfte  van  ganfch  Hollandt  gelykt,  en  omtrent  een  boog- M  86. 
fchoot  van  de  Stadt  af  legt,  is  vervallen.    Jan  van  Are 
kei.  Heer  van  Heukelom  en  Lonen  {Loenen)  geftorven  in 
'tjaar  i46f.  had  ter  Gemalinne  Juffer  ̂ «fr/e,  dochter  of zufter  van  Heer  Gerard  van  Cutemburg.    Hy  Was  gerechtigt  jJem 
om,  gelyk  zyne  Voorouders ,  kleine  munt  te  flaan  onder  Peiit 
zyn  naam  en  wapen.    Maar  daar  na  begon  hy  die  munt  ibid. 
op  den  naam  van  Hertog  Philips  van  Burgundtèn  te  Haan ,  b.  Ne- 

en dat  noch  zeer  vervalfcht  ;  ging 'er  ook  ,  niet  tegen-  ander, ftaande  alle  vermaningen,  mede  voort;  doch  wierd  daar- 
om van  den  opperften  -Raadt  van  Hollandt  gebannen:  kreeg evenwel  kort  daar  na  vergiffeniffe.  Zyn  zoon,  Jonker  Otto 

van  Heukelom,  eenig  volk  van  Culemburg  by  zich  gekregen 
hebbende,  quatn  ge  wapender  handt  naar  Heukelom, en  bragt 
zynen  Vader  Johan  gevangkelyk  naar  Culemburg.  Men 
meent  dat     Heukelom  aan  die  vanCulemburg  verkocht  had- 
de  ,  want  hy  lei ,  met  zyn  toedoen ,  Soldaaten  zoo  wel  in  de 
Stadt  als  op  het  Slot.    De  Droft  van  Arckel  quam  ,  op 
bevel  van  den  Graye  van  Charolois,  met  eenige  Burgers  van 
Gorkum, t"  ̂c^xee'p  voov  Heukelom , raakte  daarbinnen,  en  nam 
eenige  Hccren  gevangen,  onder  hen  was  ook  de  broeder 
van  Culemburg.    Hy  bragtze  gezamentlyk  binnen  Gorkum j 
maar  kort  daar  na  wierd'er  een  verdrag  getroffen.  De 
Culemburger  en  HeerOwo  gaven  aan  den  Grave  van  Charolois 
de  Stadt  en  Heerlykheit  van  Heukelom :  en  zoo  wierden  Va- 

der en  Zoon,  beide  door  trouwloosheit,  van  hunne  heer- 

lyke  goederen  berooft,  en  Charolois  daar  in  gehuldigt  in  't 
jaar  1462.  Echter  kreeg  Otto  naderhandt  noch  vergiffenis! 
van  zyne  misdaadt,  en  zyne  Heerlykheit  weder.    Hy  ftorf 
zeer  oudt,  in  'tjaar  15-05'.  zie  zyn  Geflachtregifter  by  de 
Schryvers  aan  den  kant  aangewezen.    Guicciardyn  en  P. 
Montanus  noemen  't  HEUKELEN,  een  halve  myi  vaa 
Leerdam,  drie  en  een  halve  myl  van  Schoonhoven. 

HEUKELUM  is  een  gedeelte  van  het  landt  dat  d'e  ̂ 1  > Heeren  van  Arckel  hebben  bekomen  van  het  Graaffchap  par^\. 

Teiflerbandt  ,  uit  den  zelfden  hoofde  als  Gorinchem.    Jan  f'i%n  ' Ifaak  Pontanus  zegt,  dat  Jan  de  V l  Heer  van  Arckel ,  die,  niftor. 
volgens  het  verhaal  van  Emo  van  If  'erum,  op  den  28'*="  van  Gtlr. 
Hooimaandt,  in  het  jaar  1227.  met  Otto  den  II.  Biffchop  Hb.  yii, 
van  Utrecht,  in  het  veen  Anen  is  verflagen,  ftichter  geweell 
is  van  het  Kafteel  van  Heukelum.    Het  is  hedendaags  een 
klein  Steedtje,  hebbende  ganfch  geene  overblyfzels  meer 
van  het  Kafteel, op  den  flinker  oever  van  deLinge,een  uur 

gaans  boven  Gorinchem. 
HEVESKES,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden ,  ̂ ^^.^^  - 

onder  't  /vw//»^o-quartier. 
HEURNIUS  (JOHANNES)  geboren  te  C//T^f/&/, 

in  het  jaar  15-43.  Hy  heeft  te  Leuven,  te  Parys,  te  Padua,  ;„^g 
te  Pavièn  ,  daar  hy  in  het  jaar  15-72.  Medecinae  Doétor  o.H.Kr, 
wierd,  geftudeert.    Weêr  t^  Utrecht  gekomen,  wierd  hy  fol.ir-^. 
Stadts  Medicus,  en  in 't  jaar  i5-8r.  Medicina  Profeffor  Gualth. 
te  Leiden;  daar  hy  dat  aanzienlyk  ampt  twintig  jaaren  lang  <^enfi. 
met  grooten  lof  heeft  bedient,  en  verfcheide  Geneeskun- ^c^fAr/ 
dige  boeken  uitgegeeven;  ftorf  in  het  jaar  1601.  aan  de  f'-aan. 

fteen. HEURNIUS  (  OTTO )  te  Utrecht ,  in  het  jaar  i ̂ 7  idem 
geboren ;  was  de  zoon  van  den  bovengemelden  Johanncs  Goudh. 
Heurnius,  geleert  Doélor  in  de  Geneeskunde,  en  Profef- «i/V. 
for  ,  enz.  fol.  izö, 

H  E  U  S  D  A ,  is  van  oudts  geweeft  een  gedeelte  van  het  Ahlng 
Graaffchap  Teifterbandt ,  het  welk  de  jonger  Zoon  in  'tjaar  aw. 
85-0.  van  zyn  vaders  erfteniffe  by  verdeeling  gekregen  heb-  Germ, 
bende,  aan  zyne  Nakomelingen  heeft  overgelaaren ; en  het  infer. 
welk  de  Kleeffche  bloetvrienden  van  de  zwaerdtzyde,  naar  Pars  u, 

hun  overlyden,  in  't  jaar  1190.  hebben  afgeftaan  aan  de  hl.  89, 
Graven  van  Hollandt ;  hoewel  de  Hertog  van  Brabandt 
zich  daar  tegen  ftelde;  die  by  deze  zelfde  Stadt  HU  ES- 
DEN  (zoo  vindt  men  het  in 't oude  fchvift)  Didcrikden  l^II 
Grave  van  Hollandt,  in  't  jaar  1199.  in  eenen  Veldtfla|j  ge- 
flagen  eu  gevangen  heeft  wechgevoert,  gelyk  Melis  Stukty 

Ggg  tu 



De  Haey 
Difiion. 
Ceo^r. 

41S  H  E  U 
CU  na  hem  alle  andere  Schryvers  verhaalen.  Deeïc  plaats 
heeft  weleer  gelegen  op  dcnllinker  kant  v dc  oadc  Alaas , 
doch  legt  nu  ter  tydc  aan  eencn  kleinen  boezem  van  de 
niewc  Mi<is,  een  half  uur  van  den  flroom  af;  drie  uuren 
boven  Curiiichcm ,  zynde  geen  vcrachtelyk  Stecdtje  van 
HolLindt ;  7.ie  verder  beneden  op  H  E  U  S  D  E  N. 

HEUS  DEN,  een  Dorp  in  de  Neder-Bctttwe.  Toen 

in  het  jaar  I5'47.  op  Gddertandt  en  Zutphen  eene  fchat- 
tinge  van  7jcxjo  guldens  was  gelegc,  molt  het  quarticr  van 
Ntcwmeegen  (een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorlkndom) 
daar  in  opbrengen  24342  guldens.  In  die  fom  wierd  de 
Neda  -Bct;iiic  (  een  der  zes  deelcn  van  het  Niewmcej^fche 

quartier)  gefchat  op  43S3  guldens,  en  in  dien  tax  ftont  het 
Dorp  Ihufd^'i t  een  van  de  iS Dorpen  in  dat  anipt,  op  15-4 
euldens  y  lluivcrs  8j  penningen. 
HEUSDEN,  HUESD EN, HOESDEN;  if  een 

fraai  rterk  Stccdtjen  in  het  Zuiderdeel  van  Hollandty  aan 
eenen  arm  van  de  rivier  de  Tl-f^rt/,  op  of  aan  de  grenzen 
van  Brabandt  en  Gelderlandt.,  byna  even  verre  van  Bommel 
als  van  Hcrtogenbofih.  Deze  Stadt  heeft  lange  te  vooren, 

eer  ze  aan  de  G'raatiykheit  van  Hollandt  quam,  haare  eigen 
Heeren  gehadt.  lióbert^  Grave  van  Tdjierbandt jongfte 
zoon  uit  het  Huis  van  Kleef.,  ontfing  dat  Graaffchap  van 
lynen  broeder  Lo./ciy)'^  te  leen,  gelyk  die  het  ook  zelf  te 
leen  van  den  BilTchoppelyken  Stoel  van  Utrecht  bezat. 

H  E  U 

hulpe.   De  "Brabander  vras  ecrft  in  de  wapenen,  en  kreeg lieiifden  ligt  iii  zyn  gewelt.  Wilde  nu  Heer.7^?«  vanHeufdea  . 
zyne  Heerlykheden  weêr  hebben,  wierd  hy  genoodtzaakt  , 
die  van  den  Hertog  van  Brabandt  in  leen  te  ontfangen.  CeltUrfJ 
Maar  op  de  gehoorde  wyzc  van  Mechelen  dy.,  lleufden  my,  ̂ e/chied.  ' 

quam  Heufden  wcér  aan  Hollandt^  en  het  is 'er  voort  aan  z  deel,' i. gebleven.    Om  Heer  Jan  van  Drongelen  (die  ook  recht  op  fol,  107/? 
Heufde».,zh  Oom  van  Ja»  de»  I X  van  voorwend- 

de, daar  Saffenburg  alleen  Zwager  was )  te  vreden  te  Hel- 

len, heeft  Grave  H^'tllem  van  Hollandt  gcmelden  Heer  van Drongekn  be wogen, om  al  zyn  recht  op  Heufden  aan  den  Grave 
op  tc  draagen;  mits  dat  hy  daar  tegen,  voor  zich  en  zyne 
nakomelingen,  erlFelyk  in  leen  van  de  Graaflykheit  van 
Hollandt.,  bezitten  zou  £(?ïAea  en  Meeuwen;  dit  gefchieddc 

in  't  jaar  1366.    Gelyk  dan  ook  Hertog  U^encelyn  van  Bra- bandt aan  Grave  Willem  afltant  deede  van  al  zyne  aan- 
fpraak  op  het  Slot,  de  Stadt,  en  Hccrlykheit  van  Heufden., 
behalven  van  het  Klokkengcllag  binnen  de  Stadt  en  Hccr- 

lykheit.  Uit  het  vorige  blykt  dat  Heufden  eene  zeer  oude  Qr,uih 
plaats  is,  en  al  in  het  jaar  85-7.  als  eene  Heerlykheit  indeli 
kent,  toen  de  bovengemelde  Kobert  daar  eerüe  Heer  van 
wierd;  of,  zoo  andere  zeggen,  in  't  jaar  85-7.  ftorf;  zie  m 

op  ROBERT,  HEER  VAN  HEUSDEN.    Hy  " voerde  acht  goude  Scepters  in  zyn  fchildt,  aan  de  rechte 
zyde  roodt,  aan  de  flinke  zyde  blauw,  gelyk  het  wapen 
van  Heufden  iva^'ix  dat  is  om  de  volgende  reden  verandert 

'ïe'tjlerbant  begreep  toen  in  zich  Bommelerwaerdt,  het  landt 
van  Arckel.,  van  Heufden  ,  v:in  Altena,  van  l'yanen  .,  \an  \  Heufden  wierd  onderden  gemelden  Robert  ingenomen  en 
Kuilemburg,  en  Buuren,  tot  aan  de  Oude  Maas  toe;  of,  1  verwoed ;  Boudewyn.,  Roberts  zoon,  geraakte  by  den  Ko- 

volgens  anderen,  'tEilandt,  of  het  gedeelte  van  Batavia,  n'mg  van  Enge  landt ,  Edmond  genaamt  ,  in  krygsdienfl  ; 
dat  omringt  word  van  de  Maas  en  del^'aal,  met  de  nabuu-  fchaakte  'sKonings  dochter,  en  bragt  haar  te  Heufden.  Ee- 

^ohann.  rige  Landen.    Dees  Robert  van  Kleef  had  ter  Gemalinne  nen  tydt  lang  wift  de  Vader  niet  waar  zyne  dochter  was, 
Leidenf.  Cunigunda,  dochter  van  den  Grave  van  Hoy,  en  won  by  ;  en  al  het  nafpooren  was  tevergeefs:  eindelyk  quam  eeti 
W.  4.     haar  drie  zoonen:  d' eerftgeboren  ,  .Lodewyk,  volgde  ty-  Engelfchkoo^maw     Heufden,  die  Sophia  kende:  hy  weêr 
'^'(T'      nen  Vader  in  het  Graaffchap  7l'{/?t?r/^<ï»^;  de  ivistde,  Robert,  in  Engelandt  gekomen,  doet'er  bericht  van  aan  zyneMaje- 
^aarb.   bequam  de  Heerlykheit  van  Heufden,  nevens  eenige  Dor-  fteit,  die  fluks  eenen  Hoveling  derwaarts  zendt,  om  te 

pen:  toen  wierd  Heufden  eene  byzondere  Heerlykheit,  en  verneemen  wat  voor  eenen  zy  aangeflagen  hadde.  Deeze 
gemelde  Robert  eerfte  Heer  daar  van,  in  't  jaar  85-7.    Ook  Edelman  komt  op  het  huis  van  den  Heer  van  Heufden  \ 
is  ze  aan  zyne  nakomelingen  in  de  mannelykc  linie  geble-  vindt  Sophia  zittende,  naar  haare  gewoonte,  purpere  zyde 
ven,  tot  het  jaar  1334.  wanneer  Heer  Jan  de IX.  van  Heuf-  fpinnen  op  een  roodt  wiel :  Hy  onderzocht  hare  gelegent- 
den  overlecdt.    Hy  hadde  de  Heerlykheit  van  Heufden,   heit,  hoe  veele  kinderen  zy  hadde,  en  verder  alles,  op 't 
op  het  aandringen  van  Heer  Jan  van  Kranendonk,  en  Heer  i  vlytiglle  ;geevende  zulks  aan  zynen  Koning  te  kennen.  De 
Jan  van  Elshout ,  verkocht  aan  Hertog  Jan  den  UI.  van  Koning  ontbiedt  haar, haren  man  en  kinderen  by  zich,  on- 

pa".iQS-  ̂ >"^^^"^fi      weerwil  van  den  Grave  \an  Saffenburg ,  zwa-  j  der  belofte  van  alles  te  vergeeven;  houdt  zyn  woordt,  be- 
'  ger  van  Heer  Jan  van  Heufden,  als  die  zyne  zufter  Sophia  ;  giftigende  Sojjhia  zeer  eerlyk  en  heerlyk,  ook  wilde  hy  ,ter ter  Gemalinne  hadde,  terwyl  hy  zelf  kinderloos  wa^:  ook  gedachtenifle  dat  zynen  Hoveling  Sophia  fpinnende  hadde 
tegens  dank  van  zynen  Oom, Heer  Jan  van  Heufden,  Heer  gevonden,  dat  de  Heeren  van  Heufden  voortaan  een  roodt 
van  Drongelen.    Gemelde  Heer  \znSaffenburg  verzocht  de-  wiel,  op  een  gout  veldt,  voor  hun  wapen  zouden  voeren, 
ze  Heerlykheit  van  den  Brabander  te  leen;  maar  te  ver-  \Boudewyn  quam  het  gebodt  na,  nevens  zyne  Nakomelin- 
geefs.    Daarom  begaf  hy  zich  naar  Grave  Willem  den  Goe-  '  gen  ;  en  noqh  heden  is  een  Wiel  het  wapen  van  Heufden, 
den,  Grave  van  Hollandt,  enz.  en  verkocht  aan  hem  voor  Omtrent  het  laatfte  is  eenig  verfchil  onder  de  Schryvers:  p^^if 
eenezekerefommegeldts  zyn  recht  op //fay^^e».  Daar  uit  rees  j  want  zommige  zeggen  dat  de  Koning,  ter  zake  dezer  uit-  i^ederl. 

een  oorlog  tufl'chen  Brabandt  en  Hollandt;  iiiaar  wierd  by-  \  fpoorigheit , tot  geene  verzoeninge  met  zyne  dochter,  enz.  Repuhf. gclcit  ten  nadeele  des  Graafs  van  Saffenburg;  die  om  die  i  wilde  komen,  of  zyn  Schoonzoon  moft,  ter  gedachtenüre  ̂ j^j^.ng, 
reden  Brabandt  met  pionderen  en  rooven  zeer  befchadig-  van  zyne  daadt,  een  niew  wapen  aanneemen,  te  weeten, 

Idem 

lAidenf. 
Hoxborn 
toon. 
van  H. 

de.  Eindelyk  evenwel  quam  het  tot  een  verdrag:  Saffen- 
burg (tont  zyn  recht  op  Heufden  aan  den  Brabander  af  voor 

3C0  goude  kroonen,jaarlyks  uit  deinkomften  vz.n''s Hefto- 
gcKbnfch  te  betaalen  :  de  Stadt  ̂  s  Hertogenbofch  ftont  borge 

een  purper  wielradt  of  wiel,  op  een  gout  veldt,  met  twee 
uitfteekende  Ezelsooren.  Het  purper  wiel  of  radt  zag  op 
zyne  dochter,  die,  door  haar  gering  huwelyk,  van  de  En- 
getfche  Kioon  tot  het  Spinwiel  vervallen  was;  de  Ezels- 

voor de  betalinge ;  maar  noch  Saffenburg ,  noch  de  Brabander  ,  oor  m  op  den  Heer  v  a.n  Heujden,  die  eens  Konings  dochter, 
heriimerde  zich  ,  dat  van  hem  Saffenburg  voorheene  zyn  daar  hy  in  zoo  geringen  ftaat  was, had  durven  wechvoerea 
recht  aan  den  Grave  van  Hollandt  verkocht  was.  Kort  daar 

na  ontftont'er  een  oorlog  tulTchen  Hertog  IVencelyn  van 
Brabandt,  en  Grave  Lodevjyk  van  V laanderen ,  om  het  bezit 

Idem      van  de  Stadt  en  Heerlykheit  van  Mechelen :  n-x  dat  zy  d'een 
lioxhorn  den  anderen  groote  fchade  aangedaan  hadden,  verbleven 
/»4«.i96.  zy  beide  hun  verfchil  aan  de  uitfpraake  van  Hertog  Willem 
Gou'lh.  van  Beiieren,  Grave  van  Hollandt,  omtrent  het  jaar  1310 

ƒ<,/.  88.  ■     ■  ■    -  -  ^ 
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Hy  fprak  het  vonnis  uit  ten  voordeele  van  den  Hertog  van 
Brabandt,  met  deze  korte  woorden :  Mechelen  dy ,  Heufden 
my;  te  kennen  geevende  dat  hy  zoo  grooten  recht  o^  Heuf- 

den, als  de  Hertog  op  Mechelen,  hadde,  of  dat  hy  hem 
V. )  Mechelen  toewees,  onder  voorwaarde  van  Heufden  te  moe- 

afftaan.  Daar  van  daan  is  het  fpreekwoordt  gekomen, 

.  '^"li^  wanneer  twee  baatzoekende  malkanderen  wat  toekaatzen, 
*hon.^  '  of  ccn  vonnis  vermengt  met  eigen  voordeel  uitfpreeken, jy;/^^     datmen  zegt :  hy  ̂^ee\r.  Mechelen  dy ,  Heufden  my.  Eenige 
Bavar.   Schryvers  verfchille'i  hier  wat  in  zommige  omftandighe- 
lidem     den,  die  wy  alle  niet  noodig  achten  aan  te  wyzen.  On- 
ihid.      dertullchca  word  valtgeftelt ,  dat  de  Grave  van  Hollandt 

ifkerlyk  recht  en  aanfpraak  op  Heufden  hadde,  niet  alleen 
uit  de  rcrkoopinge  van  den  Grave  van  Saffenburg,  maar 
7elfs  al  lang  voorheene:  want  in  het  jaar  1290.  had  Grave 

JJidcrik  van  Kleef,  binnen  ̂ sGravenhage  in  een  lullig  gezel- 
fchap  vrolyk  zynde,  aan  zynen  Neef  Grave  Pluris  van  Hol- 

landt de  Heerlykheden  van  Heufden  en  Altena  ,  met  het 
Slot  en  de  Stadf  IVoudrichem ,  vereert,  daar  ook  openbaare 
brieven  van  gemaakt  wierden  ;  en  Heufden  wierd  van  dien 
tydt  af  een  leen  van  Hollandt:  daar  benevens  Heer  Johan 

O.H.Kr,  de  l^II.  van  Heufden,  een  vafal  van  Grave  Iloris.  Nader- 

fot.  319.  handt  ontftont'er  twift  tulfchen  den  Heer  van  Heufden  en 
l^o/l       die  van  's Hertogenbofch :  d'een  riep  den  Grave  van  Hollandt, 
^aarb.  d' ander  den  Hertog  van  Brabandt,  als  zynen  Heer,  ter 

en  trouwen,  haar  als  tot  het  fpinwiel  brengende,  dewyl 
hy  haar  niet  naar  heuren  ftaat  (een  bedryfzonder  verftandt 
en  ezels  werk  )  onderhouden  konde.  Dees  Heer  Boudevjyn  jiruzm- 
ftorf  in  't  jaar  870.  Sophia  in  't  jaar  890.  en  legt  in  Out-  ̂ g^^ 
Heufden  begraaven ;  hunner  beider  kinderen  waren  Egmondt,  scHver. 
in  Engelandt  overleden,  en  Robert  de  II.    Wanneer  Heuf-  Kr. van 

eene  bemuurde  Stadt  is  geworden,  is  niet  wel  uit  te  Holl. 
vinden; maar  wel  dit,  dat  het  al  in  't  jaar  1232.  eene  Stadt  /)<a^.  jr. 
is  geweeft.    Het  Slot,  in  't  jaar  ló  elendig  door  bus-  Pontan. 
kruidt  opgefprongen ,  groote  fchade  aan  de  Stadt  toebrengen-  Gelderf 
de,  is  van  den  gemelden  Hertog  Jan  van  Brabandt,  omtrent  gefchitd. 
het  jaar  1340. ten tyde dat hy//fa/3^»  bezat, gebouwt. Onder  ̂  
de  Heerlykheit  van  Heufden  hebben  van  oudts  veele  Heer-  f"^-  ■ 
lykheden  en  Dorpen  behoort  ;  de  Grave  van  Gelderlandt  ̂ '"^"""^ 
maakte  aanfpraak  op  Hedikhuizen ,  Vlymen ,  Engelen  en  Bar- 

devjyk;  de  Hertog  van  Brabandt  op  Thiel,  Sandwyk,  Her-  c'*i'^9T vjaerden,  enz.  maar,  door  tuffchenfpraak  van  den  Koning 

vanVrankryk,  gefchiedden 'er  in  dien  tydt  eene  verwiiTelin- 
ge  van  plaatzen.    Toen  bevondt  men  onder  Heufden  de 
volgende  Heerlykheden  ,    Ambachts-Heerlykheden  ,  en  1 
Dorpen :  Engelen,  Honfoirde ,  Out- Hetifden,  Elshout, 
Huiten  ,  Baerdwyk  ,  Eeten  ,   Aleeuwen  ,  Heesbeen  ,  Herpt , 
Drongelcn,  Wyk,  Hedikhuizen,  Daveren,  Gonderen,  Broek, 
Aelburg,  Veen  en  Knik.    De  Kalleelen  en  Heeren-huizen  coudh. 
Meeuwen,  Hemert ,  Heesbeen,  Puderoyen  ,  Brakel  en  Aelji  j^j^Q^ 
meent  men  dat  door  de  Heeren  vati  Heufden  gebouwt  n.Krotl, 
zyn.    Hogerenburg  was  voortyds  een  Slot  te  Vlymen:  het  /i/.  88. 

Slot  van  der  Dulfen  plag  op  't  Verger-eind  te  ftaan.   't  Slot  idem 
Borne  is  door  den  oorlog  verwoelt;  't  Slot  Out-Heufden  is  Bru^m. 
noch  een  fchoon  gebouw;  niet  tegenftaande  het  woeden  pa^.  5}. 
van  den  kryg,daar  het  huis  van  Heesbeen  zoo  door  getroffen 
is;  doch  echter  ten  deele  weêr  herbouwt.  Het  huis  te  Nie- 

wenroy 
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tvcffroy  legt  onitt  Oudt-heufden       is  weleer  een  trefFelyk 

Siot  geweeft,  maar  nu  door  den  kryg  en  ouderdom  ver- vallen.  Te  IVyk  7yn  de  adelyRe  Huizen  ;  op  den  Berg, 

Krunenburg^   ll'ykenjieiü ^  Eikenftetn ^  en  het  huis  van  de apieringers  te         doch  eenige  leggen  nu  vervallen.  Te 

Ifg^      Aalburg  is  't  huis  Craijenveldt ,  weleer  de  verblyfplaats  der 
^Srugm.  Spieringers  van  Aalburg  geweeft.  Heufde»  lag  in  vorige  tyden 

ibitL   '  aan  deiWij^?j,eer  de  ««tj'eil'i^zaidoor't  graaven  verlandtwas. 
De  Hertog  van  Parma^  Gouverneur  der  Spaanfche  Neder- 

landen^ zondtin  'tjaar  1589.  Grave  Karei  van  Mansvelt, 
om  Heujden  te  winnen  ;  de  Heer  \ixnFamars  lag 'er  binnen, 

Mftere»  ̂ ^ar  boodt  dapperen  tegenftant.    ? rins  Alaunts,  een  deel 

fil.  3C0.  Volk  uit  de  naallc  bezettingen  getrokken  hebbende,  quam 

Grotit  '  op  Mansvelt  af,  en  ontzette  het.    Onder  het  woeden  van ^aarb.   de  bloedige  faöiën  der  Hoekjlhen  en  Kabcljauwfchen  wierd 
fol.  141.  Heufden^in  't  jaar  \  '^S9-  door  Nievjcnroode  en  de  Cabeljauvj- 
Vejfd     fchen  ingenomen.    In  het  jaar  ifpó.  nam  Kapitein  14'aer- 
Jaarb.    de^iurg  ïim  Joo/l  Hoek  dc  i>udt  'm ;  Jonker  Gerard  Spiering 
f'S-i*S'  va»  fi^el,  bygenoemuQiia-taalyWeek  met  zommige  arbeids- 

lieden naar  het  Kafteel:  ll'aerdenburg  het  willende  aantaf- 
ten  geraakte  't  buskruidt  in  brandt;  een  zwaare  flag  voor 

Brugm.       Stadt,  want  de  brandt  nam  toe, en  zette  het  derde  deel 

fag.  52.  van  de  Stadt  met  Kerk  en  Stadthuis  in  kooien.    In  't  jaar yalken.   1672.  toen  Vrankryk  den  Staat  zoo  heftig  aantaftte,  hadden 
veruart  de  Franfchen  zich  geeroe  meefter  van  Heufden  gemaakt: 

Euroj^a   maar  by  de  Stadt  komende, vondenze  die  rontom  in  't  wa- 
I  deel,   ter  leggen, dat  dien  toeleg  verydelde. /^ea/ï/ew plag  van  oudts 
fag.^^o.  op  de  dagvaarten,  nevens  de  kleine  Steeden  van  Hollandt^ 
Btrs      befchreven  te  worden,  en  voor  Purmerende  te  tekenen, 
xdeel,   ̂ qq\^  tot  in 't  jaar  ifSi  toe.    Behalven  de  Schryvers,  al- 
j!^      '  reeds  op  den  kant  als  anders  aangewezen,  hebben  noch  van 
■'jj°^'Neujden   gefchreven  Cerardus  Terlinchius ,    een  Chronicon 
B^u^m  't  Latyn  ;  Reinerus  Snoyus ,  in  zyne  Hiftoriën 
j  *  '  lib.  S>  'Jacobvan  Oudenhoven ,  befchryvinge  der  Stadt  Heufden ^ '  enz. 
jj^^^.,  H  E  TJS  S  E  N ,  by  andere  HUYSSEN ,  een  Holla;cdtfch 
,  ̂ ffi  Dorp  onder  het  Bailjuuwfchap  van  Goylandt.  De  Kerk  en 

fol  oi>'   Predikant  ftaan  onder  't  Clallis  van  Amflcldam. 
HEUTERUS.  (PONTUS)  Hy  is  teZ?#  in 'tjaar 

Coudh.   lySf-  geboren  ;  was  een  natuurlyke  zoon  van  'Johan  de 
'mdeO.  tieuier^  Schout  van  ZJc/fr,  is  Canonnik  teG'ar/^aw  geweeft , 
hoU.Kr.  daar  hy  in  het  jaar  lyyi.  mede  wierd  gevangen,  en  met  de 
fol.  11}.  Minrebroederen  naar  den  Brief  gevoert,  daar  het  weinig 
Boxhor»  fcheelde  of  hy  had  de  galge  met  de  anderen  tot  zyn  lot  ge- 
H.  toon.  j,adt.  Naderhant  is  hy  Prooft  der  Kerke  van  Arnhem  gewor- 
t<igi()i.  den:  van  daar  begaf  hy  zich  naar  ̂ .  Trajw ,  in  het  landt  van 

Luik.,  daar  hy  in  het  jaar  1602.  overleden  is.  Hy  heeft  een 

boek  de  Rebus  Burgundicis  gefchreven, /'»Fo/w,  bevattende  de daaden  der  vier  laatfle Burgundifche  Heeren  Hertogen.,  item  van 
Keizer  Maximiitaan  den  I.  Philtfs  den  /.en  Keizer  Karei  den  V. 

Beuve.      HE  U  W,  een  Slot  of  adelyk  Huis  in  de  Provintie  van 
Overyffel.,  in  Tvjent.    Het  plag  Jonker  Valk  van  Heuvel  toe 
tc  komen. 

jdem        HE  YCOP,  óf  HEYKOOP,  een  Dorp  lartende 

Uottvt.   onder  Vyanen:  de  Kerk  en  Predikant  ftaan  onder  't  Claffis van  Gouda. 
HEYDE,(TER)een  Dorp  met  Kerk  en  Predikant, 

ftaande  onder  het  Claffis  van  Breeda. 
HEYDE,  (TER)  een  Dorp  mHoUandt,  met  Kerk 

cn  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  ""sGravenhage. muvt.      HEYDENSCHAP,  een  der  42  of  43  Dorpen,  on- 
der 't  Fivelingo  quartier,  in  de  Groninger  Ommelanden. 

HEYLIGER  LOO,  zie  de  volgende  poft  HEY- 
LOO. 

Idem  HEYLOO,  of  HEYLO,  anders  HEYLIGER- 
houvt,  LOO,  een  Dorp  in  Noordi-Hollandt ,  ondcT  Alkmaar :  heeft 
Coudh.  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het  Claffis  van  Alkmaar. 

De  oude  Kapél  by  het  Dorp  Heyloo,  en  de  Bedevaart  der- 
waarts; zie  op  LIEVE  VROUW  TER  NOOD. 

Houve  HEYN,  (TER)  of  TER  HEYNE,  een  Dorp  in 
ï  deel,  .de  Provintie  van  Overyffel,  onder  het  Droftampt  van  Zal- fol.  166.  landt. 

HEYN,  (PIETER  PIETERSZOON)  gemeen- 
lyk  Piet  Heyn;  een  vermaardt  en  dapper  Zeeheldt,  in  den 
vryen  Nederlandtfchen  Staat  geweeft,  en  Admiraal  van  de 

*  VT"  ̂^^f^-I^'i'fihe  Compagnie.    Hy  was  van  geringe  af komfte ; 
Zeeheld  ̂ ^^^  ̂ ^"^  groote  dapperheit  verhief  hem  tot  eencn  man 
pi"l%z  Ocljshaven  is  zyne  wieg  geweeft:  zyn  Vader, 
'        "  ook  Piet  Heyn.,  geneerde  zich  van  de  Haringreedery.  Hy wierd,  noch  jong  zynde,  met  zynen  Vader  van  de  Spaan- 

/c^f«  gevangen ,  flaafachtig  gehandelt,  geflagen  ,  met  den 
ouden  Man  op  de  galei  gezet;  en  met  d' andere  gevangens 
naar  Sluis  in  Vlaanderen  gevoert :  daar  onderhield  hy  zynen 
Vader  met  kouffen  te  breiden,  dat  hy  veerdig  kon.  Maar 
nadat  Frandfcus  di  Mendoza,  Admirant  van  Arragon,  in  den 
flag  van  Vlaanderen  (in  't  jaar  1600.)  gevangen  was,  en 
dat  tegen  zyn  perfoon  alle  gevangens  van  den  Staat,  waar 
zy  ook  zitten  mogten,  losgelaaten  wierden,  quamen  de 

yitter.    oude  en  'pnge  Piet  Heyn  weér  t'  huis.    Hy  begaf  zich  in P.c.     dienftterzee:  wierd  andermaal  in  H^efi-lndiin  gevangen, 
bor.      doch  geraakte,  na  verloop  van  twee  jaaren,  weer  in  vry- 
«n^»      heit:  langs  de  laagfte  trappen  klom  hy  ter  hoogfte  op.  De 

H  E  Y   H  I  A  4!p 
y^ederlandtfche  Wefl-lndifihe  Coxn^-SL^nxe  ruftte,  in  het  jaar 
1623.      1624.  ecne  aanzienlykc  Vloot  toe,  om  de  hahia 
de  Todos  los  Santossen  de  daar  in  leggende  Stadt  S.Salvador ^ 
in  Zuidcr- America  ,\nd\en  hetdoenlyk  ware ,  te  vermeelteren. 
De  Compagnie  ftelde  Jakob  IVillekens  van  Amflerdam  daar  ̂ ï'"» 
over  tot  Admiraal,  en  Piet  Heyn  tot  Vice-Admiraal ,  die  '■^  l'^d. 
in  minderen  dienft  proeven'  van  zynen  dapperen  inborft  ̂ f' 

Vloot  toe, daar P/>z  Heyn  Admiraal  over  wierd  aangeftelt;  qI 
veroverde  met  de  uiterlte  ftoutmocdigheit  de  Spaanfche  fui-  ̂'J^'j^rik kerfchcpen  ,  in  de  voornoemde  Bahia  de  Todos  los  Santos,  Hemik 
(want  S.  Salvador  was  weêr  verlooren)  cn  bragtze  in  het  i  deel, 
y  aderlandt.    Maar  dit  verlies  der  Suikervloot  was  Span- fol.  ló. 
Jen  verre  na  zoo  fmartelyk  niet,  dan  wel  het  verlies  van  !dem 
zyne  Zilvervloot,  die  van  hem  gelukkig  in  'tjaar  1628.  in  Comm, 
het  Vaderlandt  wierd  opgebragt.    De  ingelade  goederen  '^'d- 
wierden  op  meer  dan  300  tonnen  fchats  gewaardeert,  be-  M  37- 
halven  dat  het  Scheepsvolk  gebuit  hadde.    Wegens  zulke  ̂ -  '^"/'^ 
dappere  daaden,  voor  het  Landt  zoo  glorieus  en  voordee-  fi  S'^^- 
lig,  verhieven  hem  de  Heeren  Staten  tot  Admiraal  van  Hul- 
landt:  doch  hy  bezat  het  niet  lang:  want  hy  wierd  in  een 

Zecflag  tegen  de  Duinkerkers ,  in  Junius  1629.  met  een  ftuk-  t'V''^r 
kogel  doodtgefchoten ;  en  legt  te  L>f/y'begraaven.  Ter  ge-  f^^^t dachtenifle  van  het  neemen  der  Zilvervloote  deeden  de  {"j^ff 
Heeren  Staten  twee  MedziUien  flaan :  op  de  cene  ftonden  pa'^JU 
twee  malkanderen  ontmoetende  Vlooten,  en  rontom  den  ivaf^,' randt  deze  woorden  uit  J^rewï/iïxcap.  LI.  33.  Filia  Babil.  16  deel. 

Quasi  area  calcabitur  ab  Aquilone,  tem- 17' PORE  MESSIS  EJUS.  De  dochter  van  Babel  is  als  een  Dorfch- 
vloer ,  zy  zal  van  h  Noorden  getreeden  worden ,  als  haar  de  tydt 
des  Oog  fis  overkomt.  Onder  de  fchepen  ftont,  vi.  id  SEi>r 
co  O  c XX VI II.  auspic.  Foed.  regim.  13elg.  socitr 
Ind.  occid.  ductu.  p.  p.  heyn.  PoriTA  EST.  IN.  et 
SUB  MATANZA.  SINU.  CUBvt.  INS.REGIA.  CLASSE  ARGEN- 
TEA  REGNi.  Nov^  H i  s  p.  Dus  aldaar  overgczet.  Den  6 
der  Iden  van  September  1628.  heejt  de  Wefl-Indifche  Maatfchap- 
py ,  onder  het  hoog  gezag  van  de  Staten  der  Vereenigde  Provintiè» 
en  onder  het  beleit  van  Piet  er  Hein ,  de  Koningklyke  Zilvervloot 
des  Koningkryks  van  Niew-Spanjen ,  in  de  Golf  van  Matanza  by 
'?  Eilandt  Cuba,  verovert.  Op  de  andere  zyde  zagmen  eene 
platte  globe  van  de  niewe  Wereldt,  met  deze  woorden, 
insgelyks  uit  7fre>«/<?j,  cap.  XXVII.  7.  Gentes.  servient 
El.  DONEC.  VENIAT.  TEMPUS.  Q  U  O.   EANDEM.  AB.  IPSO 
SERVITUTEM.  EXIGENT.    De  Volken  zullen  hem  dienen,  Biz.ot 
tot  dat  de  tydt  kome  dat  Ze  den  zelfden  dienfl  van  hem  ei  fchen  MedallU 

zullen.  Op  d'andere  Medaillie  ftonden  verfcheide  fchepen,  Hijlor. 
en  daar  rondtom,   Non.  ferro.  tantum.  Hispanus  M-iJi. 
QUANTUM,  valet.  auro.  :  Aurum.aufer.  ferro  non 
SUPERABIT.  IbeR.  Dat  is  :  De  Spanjaart  is  zoo  veel  mans 
met  het  (laai  niet ,  als  wel  met  het  gout.    Neem  hem  V  gout  af^ 

hy  zal  met  het  fiaal  niet  verwinnen.    Aan  d'  andere  zyde ; 
InDICA.  CLASSE.  INTERCEPTA,  PARTISQUE  ;  SINE.  SAN- 

GUINE. OPULENTISSIMIS.  SPOLIIS.  AD.  CuB.Ï.  PORTUM 
HlSPANORUM.  NUNC.  DAMNIS.  QUAM.  OLIM.  CEDE.  NOBI- 
LIOREM.  FOEDERATiï.  BeLGICO.   GeRMANIi€.  PROCERES 
E.  GA2A.  CAPTIVA.  MONUMENTUM.  CUDI.  FECERUNT 

C  i  D  I  D  c  X  X  I  X.  C.  P.    Dat  is  :  Na  d' Indifche  Vloot  onder-  idem 
fchept,  en  zonder  bloetflortinge  eenen  zeer  ryken  buit  by  de  haven  Biz.ot 
van  Cuba ,  nu  vermaar  der  door  de  fchade  der  Spanjaarden ,  dan  ibid. 
eertydts  door  hunne  moor  der  ij  e,  gewonnen  ie  hebben,  hebben  de  Staten 
der  Vereenigde  Nederlanden  deze  Medaillie ,  uit  den  bekomen  fchat , 
doen  flaan  1629.  met  Privilegie.    Het  verlies  van  de  Zilver- 

vloot ftelde  Spanj^n  ganfch  buiten  ftaat,  om  iets  meer  te- 
gens  de  Vereenigde  Nederlanden  te  konnen  verrichten.  De 
zinfpreuk  van  P.  P.  Heyn  was :  Het  zilver  is  ̂ ringer  dan 
'gout;  maar  die  beide  moeten  voor  de  Deugt  wyken.  Zyne  heer- 
lyke  Tombe,  en  het  daar  by  ftaande  Gedenkfchrift ,  ziet-  • 
men  in  de  oude  Kerk  te  Delf',  en  de  afbeelding  daar  van 
in  P.  Bizots  Medaillifche  Flijiorièn.   Hy  was,  toen  hy  als 
Admiraal  in  't  harnas  zoo  heldthaftig  overleedt ,  oudt  51 
jaaren,  6  maanden  en  22  dagen. 
HE  YNEN  OORD,  HYNEN  OORD,  ook  ooudh. 

HEYNKENS  OORD,  een  Dorp  in  Zuidt-Hollandt ,  on-  i„d,o, 
der  Dordrecht.    De  Predikant  ftaat  onder  het  DortfcheClii-  HoU.Kr, 
fis. 
HEYNKENS  ZANDT,  een  Dorp  met  Kerk  en 

Predikant,  ftaande  onder  het  Claffis  v&n  Zuidt-Bevelandf y 
in  Zeelandt. 
HEYNSDYK,  een  Dorp  onder  Hul/Ier- Ambacht,  heeft  f/ouvt 

met  Paulusdyk  eene  Kerk  en  Predikant,  ftaande  in  gemeen-  2  dtel, 
fchap  onder  het  Claffis  van  Zuidt-Bevelandt.    Voor  dezen  fol.  439, 
moften  de  vier  Ambachten,  met  de  Steden  Hutfl  en  Axely 
tot  de  fchattingen  opbrengen  in  elke  hondert  ponden  Pari- 

fis, 36  fchellingen,  d.at  is  18  ponden  in  het  duizent.  Tot 
deze  18  ponden  gaf  de  Stadt  en  het  Ambacht  van  Hulfl  6 
ponden,  7  fchellingen  Sgrooten:  daar  in  moft  Heynsdyk 

draagen  6  fchellingen  6  grootcn  ;  en  S.  Pautns  'Polder 
f  fchellingen. H I A  U  R  A :  Een  der  13  Dorpen  van  fFefl-Dongerdcel.  iv^aftm, 
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4io  HIC  HID  HIE  HTL 

HICHTUM,  een  der  27  Dorpen  in  de  Fnefcbe  Gz\e- 
leiiije  lionZfraJeel^  in  't  quurticr  H'eflergoo, Hl  DA  ART;  lie  op  HYDAART. 
HIDDAMA,  ecu  Slot  of  adelyk  Huis  in  dc  Friefche 

Grietcnije  BarraJcei,  onder  U^ejierj^oo  ygcUgca  te  Sexbierum. 
Hl  DDE  MA,  een  adelyk  Huis  in  de /r/<r/c-&f  Grietc- 

nije I4'enzeradeel,  onder  l^l'ejlergoo. 
H 1  E  L  S  U  M ,  een  der  17  Dorpen  in  de  Frlefche  Griete- 

niie  U^uKZftaJtrel ,  in  het  quartier  IVeJiergoo. 
HIEMSTRA,  HEEMSTRA,  een  adelyk  Huis  in 

de /Wcycièf  Grietenije  OoJi  Üongerdeel^  in  het  dorp  iWorr<ï, 
onder  het  quartier  üojiergoo. 

Hl  EN,  een  Dorp  in  Gelderlandt;  ïie  op  HYEN. 
HIERONYMUS-AMBACHT,  of  O  U  D  E- 

LANDTS- AMBACHT,  in  het  Bailjuuwfchap  van 
Zuidt-HoUandt.  Daar  woonde  in  het  jaar  133Ó.  de  Boer, 
dien  deBailjuuw  v&aZuidt-Hollandt  zyne  leer  fchoone  koe 
ontnam;  en  waar  over  Grave  IVillem  de  Goede  van  Hollandt 
200  geftrenge  juftitie  aan  den  Baiijuuw  liet  uitvoeren,  als 
bekent  is. 
HILAART;  zie  op  HYLAART. 
HILFERTSEN,  anders  H  ILFERTZOM,ook 

HILVERSOM,  een  Hollandtfch  Dorp  onder  Naerden, 
verwart  of  Qoylandt.    In  het  jaar  1672.  hebben  de  Franfchen  deeze 
Europa   plaats,  nevens  Z.oo;^/rff/&r  en  iwwfwf/,  overvallen ,  endaar 

in  barbarifch  met  de  menfchen  aangegaan,  ook  voorts  uit- 
geplondert.   Kerk  en  Predikant  ftaan  onder  't  Claffis  van 
/Imfteldam. 
HILLE,  of  HIL,  een  Dorp  in  Zuldt-Hollandt .onder 

IVorkum;  heeft  met  BaUhnybroek  eenen  Predikant,  ftaandc 
onder  't  Claffis  van  Gorkum. 
HILLEG  AARDS-BERG,  een  Huis  of  Kafteel, 

het  plag  een  myl  van  Rotterdam  te  leggen  op  eenen  Heu- 
vel,  hebbende  rondtom  laag  weilandt,  vlak  en  moeraffig, 

allengkens  hooger  opgaande.  Het  voert  dien  naam  naar 
xekere  Vrouwe  Hillegard,  of  Hillego»d,  welke  daar  plag  te 
woonen;  die,  als  eene  niewe  Sybtlle,  prophecyen  wierden 
toegefchreven  ,  welke  na  haren  doodt  vervult  zouden  zyn. 
Adrianus  Junius  getuigt  hare  Voorzeggingen  gezien  te  heb- 

ben. Dit  Slot  heeft  eene  Kapél  gehadt,  daar  noch  een 
vervallen  tooren  van  overig  is. 
HILLEGAARDS-BERG,  of  HILLEGERS- 

BERG,  ook  HILLEGONDS-BERG,  een  Dorp  in 
Hollandt.,  onderhoorig  aan  Schielandt:  heeft  Kerk  en  Predi- 

kant, ftaande  onder  het  Schielandtfche  Claffis. 
H I L  L  E  G  O  M ,  een  Dorp  in  Zuidt-hotlandt ,mtt  Kerk 

en  Predikant,  ftaande  onder  't Claffis  van  Leiden  enNeder- 
Rhynlandt.  Voor  ruim  2CO  jaaren,  toen  de  Haarlemfche  en 
Le/É^^É' Meeren  niet  meer  waren  dan  eene  gemeene  Wete- 
ringe,  tot  loffinge  van  het  Rhynlandtfch  water,  en  dat  door 
't  landt  alleen  eenige  floten  liepen,  kon  een  man  met  een 
pols  of  fpringftok  ,  van  Rhynfaier-vjoude  droogvoets  tot 
aan  het  vafte  landt  van  Hlllegom  gaan  :  nu  is  't  niet  dan  en- kel water:   Zie  HAARLEMMER  MEER. 

HILLEGOM  :  het  huis  te  H'tllegom  by  Haarlem .  in 
Noordt- Hollandt.,  is  door  huwelyk  aan  Johan  van  Sypejieia ., 
t'C'lfref^i, gekomen, als  getrouwt  hebbende  Jaffer Catbarina 
van  Ntjenr 00de.,  Erfdochter  van  Jonker  Cornelis  van  Nijen- 
roode,  die  het  gecrft  hadde  van  zyne  moeder  Juffer  N.  van 

Gouih. 
in  de  O. 
Holl.Kr. 

fol.  80. Waveren:  het  wierd  weleer  het  Hof  te  Hillegom  genoemt. 

Adr'iaan  van  Rietveldt  wierd'er  den  ó  September  in  'tjaar 
1440.  mede  verlydt.   In  't  jaar  14^0.  in  Maert,  is  dit  Huis 
met  de  Duinen  tuflfchen  de  Lijfer-  en  HillegommerbeekCy 
met  de  Warande  en  Conynen  ,  verlydt  ZinTyman  van  IVave- 
ren.,  als  man  en  voogt  van  Maria  van  Rietveldt .,  eenige 
Erfdochter  van  Jan  van  Rietveldt.   In  't  jaar  ifiS.  is 'er 
Gysbert  van  Nijenroode .,M.itr^c\\-i.\k  van  der  £f»j,mede  ver- 

lydt, als  getrouwt  hebbende  Cornelia  van  IVavere-n  Erf- 
S.  van    dochter  van  Tyman  en  Maria  voornoemt.    Na  de  doodt 

Leeuw,  van  den  gemelden  Gyi^er^,  wierd'er  Cornelis  van Nijenroode 
Bat.  ül.  Domheer  te  Utrecht.,  mede  verlydt,  inOftober  van  't  jaar 
ƒ.  1248.  1^64.    Catharina  van  Nijenroode,  Erfdochter  van  Cornelis, 

getrouwt  aan  Johan  van  SypeJIein ,  Meefterknaap  van  Hol- 
landt, wierd  na  de  doodt  van  haren  Vader  daar  mede,  in 

'tjaar  15-84.  verlydt;  en  gemelde  Joha»  van  SypeJIein,  by 
teftament  van  zyne  Huisvrouwe,daar  toe  gerechtigt, en  in 
Maert  van  'tjaar  1616.  daar  mede  verlydt.    Na  zyn  over- 
lyden  quam  't  in  't  jaar  162Ó.  aan  Cornelis  van  Sype/lei», 
Domheer  V  Utrecht,  zoon  yixn  Johan  van  SypeJIein  en  Catha- 

rina van  Nijenroode;  wiens  nakomelingen  het  noch  bezitten. 
HILLEGONDS-BERG;  zie  HILLEGAARTS- 

BERG. 
HILLENIUS,  (CORNELIUS)  Predikant  der 

Gereformeerde  xeWgie  te  /llkmaar.  Hy  had  tot  Amptgenooten 
Petrus  Cornelii,  en  Adolphus  l^enator;  welke  laatfte  fchade- 
lyke  dwalingen  en  leeringen  zeer  onftuimig  dreef.  Hilte- 
nius  en  Petrus  Cornelti  kantten  zich  uit  dwang  des  gewe- 

tens tegen  hem;  zulks  deede  ook  't  voornaamfte  deel  der 
Gemeente,  die  grooten  afkeer  van  Venator s  leer  en  hande- 

lingen hadde  :  maar  de  Remonjirantfche  Magiftraat  heeft 
eerlt  Petrus  Cornelii ,  een  oudt  godtvruchtig  man,  die  om- 
Uent  fo  jaaren  lang  he;  predikampt  aldaar  met  zonderlin- 

Baud. Mtmor, 
X  deel, 
1  b.^ek, 

ƒ.23.87. 
Trigl. 
fol.  513. 
tn  verv, 
C.  Helen 

Virant- 

HIL  HIM  HIN 

ge  flichtinge  cn  vrucht  bedient  hadde; vervolgens //<7/<r«;«T,  a,^^  [ 

desgelyks  een  uitftekend  tjian  en  leeraar,  nevens  de  Gert-        '  ■ yèrwfifri^e  Kerkenraadt  afgezet,  Venator  behouden;  en  een  j^jV^aj 
Kerkenraadt  naar  haaren  zin  aangeftelt :  daar  by  Hitlcnius  Kerkei. 
ter  Stadt  uit  doen  leiden.   Doch  de  Heer  vergat  zyns  niet ;  uilhr. 
hy  begaf  zich  naar  Amjlerdam,  om  daar  in  ruft  te  leeven. 537, 
Haaft  wierd  hy  van  daar  tot  het  Predikampt  te  Gro«/»fe« be- 

roepen ,  daar  hy  aangenaam  was ,  met  lof  zyn  ampt  bekleedt, 
en  zynen  dienft  waargenomen  heeft.    Is  ook  in  hel  jaar 

1618.  door  't  Synodus  van  Groningen  en  Ommelanden,  afge- zonden tot  het  Synodus  Nationaal  te  Dordrecht;  zie  ook  op 
VENATOR.  (ADOLPH) 
HILVERBEEKE,  of  HILVERENBEEKE,  ^^^^^ 

een  Dorp  in  de  Meijerye  van  ̂ s Hertogenbofch ,  onder  Oojier-  ̂   j^^^ 
wyk.    Toen  voortydts  geheel  Brabandt  eene  fchattinge, 
Beede  genaamt,  van  140000  guldens  was  opgelegt,  was  de  ghuc. 
geheele  Meijerye  van  den  Bofch  daar  in  geftelt  (  het  Steedtjen  fd,  j  j^. 
Eindhoven  ingefloten)  op  19379  guldens,  16  ftuivers  3  pen- 

ningen, daar  in  moft  het  quartier  Oojierwyk  (een  der  vier 
quartieren)  4902  guldens  10  ftuivers  9  penningen  draagen: 
In  die  fom  moft  het  Dorp  Hilverbecke  (een  der  2j"  of  2Ó 
Dorpen  van  dat  quartier)  yyi  guldens  2  ftuivers  9  pennin- 

gen opbrengen,  op  een  na  het  hoogfte  van  alle  andere. 
Het  word  van  L.  Guicciardyn  een  fraai  Vlek  genaamt;  had- 

de in  zynen  tydt  een  Coliegie  van  Kanonikken ;  'i  legt 
tuflchen  Turnhout  en  ̂ s  Hertogenbofch . 
HILVERSOM;  zie  op  HILFERTSEN. 
HIMMEN,  een  Dorp  in  Gelderlandt ,  onder  de  Over-  fjoitve 

Betuwe:  het  moet  een  gering  Dorp  zyn;  want  toen,  in  't  i  deel, 
jaar  I5'47.  ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  ƒ)/.  79. 
van  75-000  guldens  opbrengen  moften,  ftont  het  quartier 
van  Niewmeegen  (een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorften- 
dom)  daar  in  gelchat  op  24342  guldens;  en  de  Over-B^tu- 
we  in  die  fomme  op  389Ó  guldens  ;  daar  in  moft  het 
dorp  Himmen,  een  der  24  of  25-  Dorpen  der  OvettBetuwe  ̂  
niet  meer  dan  34  guldens  o  ftuivers  i| penning. opbrengen; 
het  laagfte  van  alle,  behalvcn  /»  Dornik. 
HINDELOPEN,  ofHINLOPEN,eene  zindelyke,  DeRaey 

en  netbebouwde  Stadt,  in  het  Wefterdeel  van  Nederlandt,  viüion. 
ten  Zuiden  van  Frieslandt;  zy  legt  aan  de  Zuiderzee,  niet  Geogr. 
verre, en  byna  ten  Noordt-ooften  van  Stavoren :2indeï%  tuf-  fag.i^i, 
fchen  Stavoren  en  IVorkum,  aan  een  uithoek  van  de  xee, 
alleen  ten  Ooften  en  Zuid-ooften  aan  het  vafte  landt  ge- 

hecht :  moet  derhalven  door  zwaar  paalwerk  en  kracht  vaa 
^ylen  behouden  worden ;  niet  alleen  tegen  het  gewelt  der 
zeegolven,  maar  ook  tegen  de  ftroomen  der  naaftgelegea 
Meeren.   De  naam  Hindelopen  word  van  de  Hinden  atge-  utuv* 
haalt, die  daar  veele  den  loop  hadden, toen  het Kreylerbofch  Handv, 
tuftchen  Stavoren  en  Enkhuizen ,  (  waar  door  de  beide  Fries-  Kronyk 
landen  van  malkanderen  gefcheiden  wierden)  in  ftant  was,  i  deel, 
voor  dien  geweldigen  landt-  en  menfchen-  verdervenden  fol.  i6j. 
watervloedt:  Doch  dit  word  v^n  Schotanus  als  fabelachtig 
verworpen,  die  den  naam  afleidt  van  de  gelegentheit  der 
plaatze,  gelyk  of  men  zeide  Eindelopen,      op  dien  uithoek 
ten  einde  het  landt  geloopen  tot  aan  de  zee  toe ;  't  geen  echter 
ook  maar  eene  gilling  is;  en  word  ten  minften  het  eerfte 
gevoelen  beveftigt  door  het  hedendaags  Stadtswapen,  zyn- 
de  twee  klimmende  Hinden,  tegens  elkander  ftaande  in 

een  gedeelt  fchildt,  gelyk  de  naam  Hinde  in  het  t'zamen- geftelde  v/ootdt  Hindelopen ,  zonder  eenige  verminkinge  der 
letteren,  daar  in  vervangen  is, daar  het  woordt  einde  noch 
vry  van  verfcheelt.  De  Stadt  heeft  zeer  veel  geleden,  niet 
alleen  tentyde  van  die  fchrikkelyke  faöiën  der  Schieringers 
en Vetkoopers ;mzz,T  ook  van  deGelderfchen  en Burgundifchen ^ 
desgelyks  in  de  oorlogen  van  dea  Staat  tegen  Spanjen.Hinde- 
lopenwietd  omtrent  het  jaar  125-0.  tot  eeneStadt  gemaakt ,  en 
met  Privilegiën  begiftigt  door  den  Poteftaat ,  en  de  voor- 
naamften  des  Landts,  of  Staten  y^n  Frieslandt.    In  het  jaar  , 

15-03.  is  het  grootfte  gedeelte  dezer  Stadt  met  de  Kerk  ver-  ,  '1%'^' brandt,  door  een  van  zelfs  aangegaan  vuur;  want  door  de 

geweldige  hitte  der  lucht  in  dat  jaar  was  alles  t'eenemaal  ̂ ^jj/f^  ' 
uitgedroogt,ja  zoodanig, dat  omtrent  Giethorn, Bakkerveen,  ̂ ^„g 
en  den  Hauter  veele  Veenlanden  in  vlam  geraakten;  daar  Kronyk- 
de  veldtgewaflTen  en  bygelegene  boffchen  zeer  groote  fcha- 
de  door  leden.    In  het  jaar  1574.  lagen  binnen  Hindelopen, 

gelyk  ook  te  Makkum,  Hartingen  en  Stavoren , Spaanfche  fol-  I'^'"* 
daaten  in  bezettinge:  Kapitein  If^alter  Hegeman,  in  dienft  Fr./Cr. 
van  den  Staat,  bemerkende  dat  Hindelopett  zeer  flecht  bezet  '7"' 
was,  doordien 'er  de  Spaanfchen  volk  uit  hadden  moeten 
ligten,  om  andere  Sterkten  van  manfchap  te  verzorgen, 
befpringt  daar  op,  met  zyne  en  zyns  broeders  Compag- 

nie, Hinlopen,  en  verovert  de  Stadt  gelukkig.    Zoo  haaft 
die  van  Lnkhuizen  daar  kenniftTe  van  kregen,  zonden  zy 
aanftondts  twiee  Oorlogs-  of  Geleifchepen ,  met  twee  ton- 

nen buskruit,  lonten,  en  andere  oorlogsbehoeften  der- 
waarts,  en  rieden  te  gelyk  den  gemelden  Hegeman,  door 
brieven,  de  plaatze  wel  te  verfterken  tegen  de  Spaanfchen: 
ondertuflTchen  quam  tydinge  dat  Kolonel  Billy,  met  zyne 
IVaalen,  in  aantogt  was  om  Hinlopen  te  belegeren  :  en  ver- 

mits Hegeman  niet  in  ftaat  was  om  die  Stadt  in  't  kort  ge- 
noeg te  beveften,  moft  hy  ze  wéér  verlaaten,  na  haar  eerft 

Igeplondert  en  in  brandt  geftoken  te  hebben.   Naderhant  is de 
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HIN  HIT  HIU  HOB  HOD  HOE 

de  Stadt  wéér  aan  den  Staat  gekomen ;  en  heeft ,  na  dat 
het  landt  in  wat  beter  ftant  geraakt  was,  in  rykdom  en 
grootte,  met  aanbouw  van  huizen, enz.  ïeer  toegenomen. 
De  Stadt  heeft  eene  bequame  reede  voor  de  fchcpen ,  die 
daar,  al  zynze  vry  groot,  verzeekert  ankeren,  en  genoeg 
voor  llormwinden  bewaart  konnen  leggen.  Hindetopen  is 
zeeroudt,  het  plag  eenjagthuis  der  Friefche  Koningen  te 
zyn,  ook  tot  gemak  en  eene  ruftplaatze,  wanneer  zy  zich 
in  't  Kreylerbofch  ̂   of  daar  omtrent,  met  loopen  en  rennen vermoeit  hadden.  Door  den  aanbouw  van  huizen  wierd 

het  allengskens  een  Dorp,  en  de  zee  het  landt  wegnee- 
mende  tot  een  Vlek,  eindelyk  is't  echter  eene  Stadt  ge- 

worden, die  den  eerflen  naam  behouden  heeft. 
HINKELEN  OIRT,  een  Dotp  in  Zeela»dt ;  zie 

INKEN  OORDT. 
HITZERT,  HITZAERT,of  DEN  HITZERD, 

een  Dorp  in  Zuidt-HollaKdt:b.eeh  Kerk  en  Predikant ,  (taan- 
de onder  't  Claffis  van  Dordrecht. 
HITZ  U  M,  een  der  elf  Dorpen  in  de  Friefche  Griete- 

nije  Franekeradeel in  het  quartier  y^nlVeJiergoo. 
HIUM;  zie  op  HYUM. 
HOBBEMA,  ofOBBEMA,  een  Slot  of  Huis  in 

de  Friefche  Grietenije  If^efl-Dongerdeel,  onder  Ooflergoo. 
HODENPYL  is  voortyds  een  Slot  of  Ridder-Hof- 

ftadt  by  Vlaardhgen  geweeft ,  behoorende  aan  het  Edel  ge- 
llachte  van  Hodenpyt;  'tlegt  nu  omverre,  en  verftrekt  maar voor  een  woonhuis.  Men  houd  het  daar  voor,  dat  die 
Edelen  van  het  huis  van  Avenues,  een  der  voornaamlle  Ge- 
flachten  van  Henegouwen ,  afdammen.  Arnoudt  van  Hodenpyl, 
Ridder,  word  gemeldt  op  het  jaar  1323-  in  een  gewysde 
van  Grave  IVillem  van  Henegouwen  en  Hollandt.  Heer  Jan 
van  Hodenpyly  Ridder,  zoon  van  Dirk  van  Hodenpyl,  is  ne- 

vens Heemjiede  en  Rene's  geweeft  een  Hooft  van  de  Hoekfche 
faöië,  tegen  de  Kahljauwfche :  hy  fneuvelde  in  eenen  zee- 
ftrydt  voor  Brouwershaven ,  te  gelyk  met  Renés ,  en  twee 
Heemfieden ,  ook  wierd  een  ander  Heemfiede  van  de  Kabel- 
jauwfche»  gevangen:  zomraige  noemen  't  een  Zee-  ofWa- 
terftrydt,  anderen  een  Landtgevecht  :  welk  laatfte  ook 
waar  is,  dewyle  het  niet  eigentlyk  in  fchepen,  maar  by  de 
zee  op  't  ftrandt  in  het  jaar  1426.  is  voorgevallen,  in  den 
twift  tuflchen  Vrouwe  Jacoba,  Gravinne  van  Hollandt.,  die 
het  met  de  Hoekfchen  hiel ,  tegen  Philips  Hertog  van  Bur- 
gundién  en  de  Kabeljauwfchen.  De  laatfte  van  dit  gcflachte 
was  Joris  van  Hodenpyl,  zoon  van  Heer  Jan^  die  de  zoon 
was  van  eenen  anderen  Jan  van  Hodenpyly  en  dees  de  zoon 
van  Ja»  van  Hodenpyi  die  by  Brouwershaven  bleef:  Joris  van 
Hodenp^l  had  ter  Gemalinne  Ifabella  van  Naaldtwyk,  doch 
llorf  Kinderloos,  hy  leefde  noch  in  't  jaar  ij'oo. 
HOEKELEN,  HOEKELOM,  enHOEKLEM, 

een  Steedtjen  onder  Hollandt;  zie  HEUKELOM. 

HOECKENE'S,  een  Dorp  in  de  groote  Zuidt-Hol- 
landtfche  Waerdt .,  onderhoorig  aan  £)or</rec^^:  doch  in  den 
grooten  Watervloedt  van  't  jaar  1422.  verdronken, en  niet 
weer  boven  gekomen, 
HOE  C  K-N  ES,  anders  HOEX-NES,  een  klein 

Eilandtjen  in  hetT,  dwars  van  den Hoogen  dyk  af,  omtrent 
hiXf  wegen  Haarlem;  het  geeft  by  na  niet,  dan  een  weinig 
hooi  van  't  weilandt,  is  voort  met  riet  bewaflen  ;  hoort 
onder  den  ban  van  Ofdorp. 
HOEDENSKERK,  of  HOEDE-KINS-KERK, 

ook  HOEDE-KINTS-KERK,  het  is  een  Dorp  in 
Zeelandt,  Bewefier  Schelde,  op  Zuidt-Bevelandt;  heeft  Kerk 
en  Predikant,  ftaande  onder  't  Zuidt-Bevelandtfche  Clalïls. 
In  den  Ouden  Blaffert  der  Biffchoppen  van  Utrecht,  rakende 
hunne  geeftelyke  Jurifdiélie  \nZeelandt,o\eï  de  Kloofters, 
Kerken  ,  enz.  vinden  wy  den  naam  van  Hoedekens-Kerk 
niet;  maar  wel  den  naam  van  Heer-O edens- Kerk , onder  het 
Deekenfchap  van  Zuidt-Bevelandt.  Het  is  wel  te  vermoe- 

den dat  dit  de  rechte  naam  zy,  die  allengskens  zoo  ver- 
baftert  is  geworden  als  boven:  enz.  Zie  HEER  OE- 
D  E  N  S  -  K  E  R  K 
HOE  FL  AKEN,  HOEVE  LAKEN, een  Dorp  op 

de  l/eluwe,  onder  Gelderlandt.  Omtrent  het  jaar  1410.  had- 
den die  van  Gelderlandt  een  fterk  Kafteel  tegen  die  van 

Amersfoort  binnen  Hoefiaken  opgeworpen.  In  het  jaar  1^33. 
heeft  Jakob  van  Zuilen  va»  Nyvelt,  zoon  van  Gerard,  het 
goedt  Hoevelaken,  ten  Zutphenjchen  rechten  leenroerig  on- 

der Gelderlandt ,  met  den  dagelykfen  Gerechte,  en  met  zy- 
ne  tienden  en  renten,  by  Karei  van  Ge/^/^r  beleeden,  en 
met  believen  van  den  Hertog  tot  een  onfterflyk  en  eeu- 

wig Leen  gemaakt,  alzoo  dat  het  nimmermeer  (dus  luidt 
de  brief)  van  den  rechten  ftam  van  Zuilen  van  Nyveldt 
erven  noch  verfterven  zou.  Maar  of  wel  dit  Vlek  onder 

tynen  ei^en  Grondtheer  fchuilt,  is  echter  in  't  jaar  1608. by  het  Gelderfche  Hof  verftaan ,  dat  de  gerechtigheden  der 
keuren  (by  afftervinge  eeniger  UitheemTchen,  Baftaarden, 
Hoermondigen, binnen  de  bepalinge  vzn  Hoevelaken  verval- 

lende) den  Staten  van  Gelderlandt  als  Overheeren  toebeho- 
ren, en  dat  derhalven  de  plakaaten,  daar  over  uitgegee- 

ven,  of  noch  uit  te  geeven,  tot  Hoevelaken  als  in  de  l/elu- 
we  zouden  worden  onderhouden.  Hoe  de  jonge  Heer  van 
Arckel^  verkoren  Maarfchalk  \znGttlik  en  Gelder .^dooi  laft 

Hauvt» 

idem 

HOE  HOF  HOG  HOH  HOL  421 
van  zynen  Oom,  den  Hertog  van  Gelder,  de  Schans  van 
Hoevelaken  met  eenig  volk  verzorgde,  en  noch  een  ander 
Fort  opwierp,  tot  befcherminge  van  't  eerfte;  hoe  Hubert 
van  Kulemburg,  Jan  van  Vyanen  ,en  Arendt  Lezenburg ,  met  Pontan, 
de  Hollandtfche  troupen  uit  Amersfoort  trokken ,  om  de  Gel-  Kr.  van 
derfchen  binnen  Hoefiaken  te  ligten  ;  hoe  deze  de  Schanflen  Gtlderl. 
toen  verlieten,  en 'er  de  Hollanders  het  vuur  in  ftaken,  enz.  ̂  
zie  de  aangewezene  Schryvers  op  den  kant :  dit  gefchiedde  f"^'  '^*« 
omtrent  het  jaar  141 1.  Ondertufl'chen  is  Hoefiaken  een  gering 
Dorp.    Want  vermits  in  't  jaar  1^47.  ganfch  Gelderlandt  yg/^i en  Zutphen  eene  fchattinge  van  yycoo  guldens  opbrengen  jaarb. 
moft,  was  het  quartief  van  de  Feluwe,  o( Arnhem  (een  der  pagi^^/^. 
vier  quartieren  van  dit  Vorftendom)daar  in  met  1 7108  gul-  Houve 
dens  bezwaart:  in  die  fom  moft  de  Neder-Feluwe  (een  der  i 
drie,  of  4  deelen  van  dit  quartier,  wanneer  men 'er  de  vyf  M  84. 
Steden  by  neemt)  draagen  695-8  guldens :  welke  verdeelt 
over  de  7  Dorpen  van  dat  deel,  wierd //oe^«/^e«  niet  hoogcr 
dan  op  83  guldens,  16  ftuivers  %\  penningen  geftelt. 
HOEKSCHE  en  K A B E L J AU WS G HE  fadie: 

zie  op  KABELJAUWSCHE,  enz. 
HOEKSMEIJER,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omme- 

landen, onder  Fivelmgo^  het  is  een  van  de  42  of  43  Dorpen 
van  dat  quartier. 
HOE  NLO  O,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis  in  Over- 

yffel,  in  't  quartier  van  Zallandt;  Jonker  Gerard  van  Laar  \  deel, 
is'er  eigenaar  van  geweeft.  fol.  i6i, 
HOERE  (TER)  eene  Buurte  in  F>vVj/Wü,  booten-  idem 

de  nevens  veele  andere  buurten  onder  il  Dorp  Ooflerwolde,  Houve 
in  de  Grietenije  Stellingwerf-Oofieinde ,  onder  de  Zevenwol-  j  deel, 
den.  fol.  163, 
HOEREN,  een  Dorp  onder  Gelderlandt  en  't  quartier  idem 

van  Arnhem,  in  Veluwen-Zoom :  maar  een  gering  Dorp;  al-  i  deel, 
zoo  het  in  de  fchattinge  van  't  jaar  I5"47.  Gelderlandt  en 84. 
Zutphen  opgelegt,  t'zamen  mei  Spankeren ,  niet  hooger  dan 
op  10  guldens  3  ftuivers  qi  penningen  was  geftelt. 
HOESDEN;  zie  HÈUSDEN. 
HOEVEN,  een  trefFelyk  Dorp  in  het  landt  van  Ber-  utuvt 

gen  op  den  Zoom.    Toen  voortyds  geheel  Brabandt  op  eene  2  deel, 
jaarlykfche  fchattinge  van  140000 guldens  was  gezet, ftont  fol,  36Ö. 
het  landt  van  Bergen  op  den  Zoom  daar  in  op  305-0  gulden^ 
gefchat:  daar  toe  moft  Hoeven  (een  van  de  10  Dorpen, 
onderhoorig  aan  Bergen  op  Zoom)  draagen  397  guldens,  19 
ftuivers :  en  de  Stadt  Bergen  zelfs  was  niet  hooger  dan  op 
326  guldens,  13  ftuivers  3  penningen  geftelt.  HOEVEN, 
of  DE  HOEVEN,  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande 
onder  het  Claffis  van  ter  T holen  en  Bergen  op  den  Zoom. 
HOFFLA,  word  in  den  Giftbrief  van  Keizer  Otto  den  Alting 

I.  van  den  jaare  970.  getelt  onder  de  giften  van  Grave  Hot. 
IVichman  gefchonken  aan  het  Stift  Flten.    Het  fchynt  toe-  Gttm. 

paffelyk  te  zyn  op  HOEVEN,  ïvnde  een  Dorp  of  Kaf-  ■'»/«'•• 
teel  op  den  rechter  oever  van  den  khyn,  niet  verre  van  de  Ptrt.ii, 
plaats  daar  de  rivier  zich  ten  tweedemaal  verdeelt. 
HOFWEEGEN,  een  Dorp  in  Zuidt- Hollandt ; ftaan-  Houve 

de  onder  de  hooge  Heerlykheit  in  den  AlblaJJerwaerdt,  die  i  deel, 
onder  't  Bailjuuwfchap  van  Zuidt- Hollandt ,  volgens  Fan  fol.  96, 
der  Houve,  niet  ftaan.  Hofvjeegen  ftrekt  zich  uit  ten  Ooften 
van  Molenaars-graaf  tot  Gyblandt :  het  heeft  eenen  Am- 
bachts-Heer. 

HOGE  word  genoemt  zeker  Altaar,  dat  is,  een  Kerk-  Idtm 
je  van  eenige  weinige  huisgezinnen,  daar  een  Priefter  over  Alting 
geftelt  is,  byna  afhangkelyk  van  een  huisgezin,  die  den  Pan  it, 
naam  voerde  van  een  Altaarbedienaar  (  Altarifla : )  het  heeft  9*'» 
behoort  onder  de  Kerke  van  Beu/ichem,  volgens  den  brief 
van  Biflchop  Andreas,  van  den  jaare  1131. 
HOGELANDE,  HOGERHEYDE,  HOGER- 

SWALUWE,  HOGEVEEN;  zie  op  HOOGE- 
LANDE,  enz. 
HOGEWOERT;zoo  word  van  Melis  Stoke  genoemt  idem 

zekere  plaats  gelegen  onder  de  Stadt  Utrecht,  in  een  vlak  ibid. 
weilandt,  hedendaags  genoeg  bekent:    op  welke  plaats  Injt' 
Biffchop  IFithelmus,  VAn  de  Uirechtfchen  in  een  Veldtflagover-  ann.  II, 
wonnen,  gefneuvclt  is  in  het  jaar  1301. 
HOHORSTA  is  geweeft  een  Kloofter  van  BenediSly  Idem 

ner  Monnikken  met  eene  Kluis  ,  van  Anfridus  Biffchop  Alting 
van  Utrecht '^e^\Q.\\\.  op  een  Berg,  waar  van  het  HO,  dat  ̂ '^^ 

is,  ï^OOg/  gebynaamt  is: en  van  den  zeiven  in  't  jaar  1006  90« mildelyk  begifrigt.DeHoffteede  en  de  Berg  behouden  noch 
hedendaags  den  naam  van  5PeilJo?fl/ betekenende  een  grondt 
die  wat  hoog  en  zandig  is;  gelyk  ook  ï^aac  en  $)ai'6e/  of 
ook  H-O  en  %tt.  Het  legt  tulTchen  Amersfoort  en  het  l/fte' 
meer,  nu  de  Zuiderzee. 

H  O  L  D  I  N  G  A ,  een  Slot  of  Huis  in  de  Friefche  Grie-  Htuvt, 
tenije  ll'^eft-Dongerdeel,  onder  't  quartier  Ooflergoo. 
HOLISLOOT,een  Noordt-Hollandtfih  Dorp  dat  Kerk  Vliger. 

en  Predikant  heeft,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Edam. 
HOLLANDT,  een  Graaffchap,en  de  voornaamfte,  I>«R'»<7 

immers  magtigfte  Provintie  van  dc  Zeven  Verecnigde  Neder-  Di.lion, 
landen;  leggende  tuflchen  de  Noordtzce,  of  den  Oceaan,  cn  Gto^r, 
Zuiderzee,  het  Sticht  Utrecht.  Geldcn'.wdt ,  Brabandt  en  Zee- 
landt.  In  Engelandt  is  ook  een  Laudtfchap //o//ij>;rf>  genaamt. 
Noch  heeft  men  een  Hollandt,  of  Hallandt,  in  Denemarken^ 
nu  aan  Zwfff/f»  behoorende.   Daar  by  noch  een  Kafteel  in 
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4U  HOL 

}'r^^ife^J^  vncdc  IIoHan.-li  gchctten.  Behalven  dat  is 'er  een Nic'M-Holb>idt^  in  het  Noordcrdccl  van  Modoviën^  aan  de 

Straat  KilJuu,  of  de  U  avgatz,  tuUchen  de  Noordt-  en  'Tar- 
urijihe  zcc  \  noch  een  kuvj-lMa»dt  in  lioox<\\.-Amerika , 
niet  verre  van  hci Ntew-Ne.ier landt  •,i:n  dan  noch  ccnNiew- 
Holbttdt  in  het  Ziudtlandt ,  aan  de  Indifche  en  Lantchidelfche 

zee.  Hollaadt  is  een  gedeelte  van  het  Üudc-Bataviè»;  ïie  op 
BATAVIA.  Van  den  oorfprong  des  naams  zyn  ver- 

Icheide  gevoelens.  Eenigen  willen,  dat  d'eigen  oudentyd- fchen  naam  HOLT  LANDT  zou  zyn ;  vermits  het 

byna  enkel  HOUT  en  bofch  was;  allengskens  in  HOL- LANT  verandert.  Onder  hen  zyn  eenigen  die  getuigen, 
diitze  verfchcide  zeer  oude  brieven  gezien  hebben  daar  in 

altydt  HOLT  LANDT  (lont.  Ook  zyn'erdie  mecnen 
dat  de  naam  van  HOLLANDT  eene  t'zamenvoeginge 
is  van  HOL  en  LANDT,  zoo  veel  als  een  landt  dat  hal 
cn  bul  is:  ook  betekent  Hol  dat  diep  en  laag  legt.  Andere 
weer,  dat  het  dien  naam  heeft  bekomen  ten  tyde  van  Caro/wj 
Calvus,  toen  hy  den  eerften  Grave  üiederik  daar  in  het 
landt  bragt,  en  de  Ingezesencn  tegen  hem  als  hollende  en 
onbandiee  pacrden  opllondeii ,  ook  den  naam  van  Hollers 
kreegen;  en 't  landt  HOLLERS  LANDT.  HOLT 
LANDT  zou  wel  het  aanneemlykfte  fchynen,  vermits 
het  onwederfpreekelyk  is,  dat  dit  landt  vol  boflchen  en 
hout  geweeft  is.  De  meenigte  boomen  die  noch  heden  in 
de  Veenen  onder  den  turf ;  de  veele  ftruiken  die  by  Texel 

in  den  grondt  worden  gevonden,  zoodanig  dat  men 'er  4e 
ankers  niet  door  kon  ophaalen,  nevens  veele  andere  bly- 
ken,  geven 'er  ovefvloedig  getuigenis  van;  beveftigt  door 
de  gedachte  oude  brieven.  Zommigen  ftaat  echter  beter 
aan  dien  naam  van  de  Noordtfche  Volkeren  in  üemmarke» 
en  Noorweegen  af  te  haaien,  die,  in  deze  landen  komende, 
het  een  of 't  ander  ftuk  landts  daar  van  genoemt  hebben 
naar  de  landen  daar  zy  van  daan  quamen  ;  en  dus  HOL- 

LANDT alhier  naar  hun  HOL-  of  H  AL-L  A  NDT,  of 
OELANDT,  en  ZEELANDT  naar  hun  ZEE- 
LANDT.  Redenen  daar  van  zyn  ;  Dat  Hollandt  (dit  h 
een  zekere  waarheit)  voor  het  jaar  800.  met  dien  naam  niet 
bekent  geweeft  is:  Desgelyks,  dat  de  Deene»  en  andere 
Noordtfche  Volken  verfchcide  invallen  in  deeze  landen  ge- 

daan, en  eindelyk  zich  daar  in  jaaren  lang  vaft  ter  neêr 
gezet  hebben.  Het  is  ook  bekent,  dat  de  zwaarfte  Noor- 
manfche  invallen,  in  de  jaaren  809.  83^.  en  Sff.  (zie  op 
NOORMANNEN)  gefchiedt  zyn.  Voor  dien  tydt 
zal  men  in  geene  brieven,  noch  Hiftoriën,  den  naam  van 
HOLLANDT  gefpelt  vinden;  maar  wel  daar  na:  en 
na  dien  tydt  hebbenze  de  landen,  enz.  alhier,  als  gezegt 
is,  naar  de  hunne  aldaar  genoemt.  Dus  heeft  men,  boven 
Hollandten  Zeelar/dt,  noch  Schagen,  Valkenburg.,  U^orkum, 
H^oerden.,  Noordtwyk;  gelyk  in  Denemarken ,  hun  Drontheim  ̂  
in  ons  Drenth;  hun  Schouwen^  ons  Schouwen  in  Zeelandt ^ 
en  veele  andere  benamingen  meer  in  onze  Nederlanden , 
met  de  hunne  aldaar  overeen  komende.  In  het  Sticht 
Utrecht  is  een  dorp  Denemarken^ dit  nu,  door  verbafteringe, 

Demmerik  hiet.  Van  't  Hollandt  in  Pruijfen  kan  men  het 
zelfde  vermoeden ,  indien  niet  van  anderen  iet  bygebragt 
wierd  dat  mogelyk  eenige  klem  heeft  ;  te  weeten  ,  dat 
Gysbrecht  van  Amflel,  na  het  vermoorden  van  Grave  Floris 
van  Hollandt.,  ziende  dat  alle  hoop  van  verzoenen  hem  af- 
gefneeden  was  ,  zich  naar  Pruiffcn  begaf,  en  daar  een 
Steedtjen  bouwde,  dat  hy,  ter  liefde  en  geheugenilfe  zynes 
Vaderlandts  ,den  naam  van //o//««<^^ gaf:  volgens  een  over- 
oudt  gebruik,  al  by  Pompejus  Trogus  tyden  bekent, en,  naar 
het  getuigeniffe  der  oude  Hiftorifchryveren ,  veel  verder 
heugende.  Vermits  nu, als  gezegt  is, de  naam  van  Hollandt 
in  geene  fchriften  voor  het  jaar  800. gevonden  wordt, en 't 
bekent  is ,  dat  de  Deenen  korts  daar  na  in  deze  landen  ge- 

komen zyn ;  dat  zoo  veele  plaatzen  Deenfche  naamen  voe- 
ren ,  zou  het  reden  genoeg  (immers  de  verwerpelykfte 

niet )  zyn,  om  het  daar  voor  te  houden,  dat  de  naam  van 
HOI; LANDT  van  de  Noormannen  afkomftig  ware. 
Hollandt  heeft  driederleije  Zeën  en  zyden;  ten  Weden  de 
Britannifchel  ten  Noorden  de  Noordtzee .,hocwtl  de  Britan- 

nfche  ook  de  Noordtzee en  die  beide  d^  Oceaan  genoemt worden;  en  ten  Ooften  de  Zuiderzee.  Het  is  klein;  want 
in  de  rondte  heeft  het  niet  meer  dan  60  mylen;  de  lengte, 
(Irekkende  met  eene  rechte  linie  langs  het  zeellrandt,  gaat 
van  het  Eilandt  ter  Schelling,  tot  aan  het  Zeeuiufche  Eilandt 
Schouwen;  de  breedte  is  gering,  en  op  het  allerbreedfte , 
van  maar  7.  of  ten  hoogften  8  mylen.  Dus  heeft  de  platte 
grondt  en  legplaats  van  Hollandt  de  form  van  eene  Schale- 
meije  ,  naar  uitwyzinge  onzer  bygevoegde  Landtkaarte. 
Evenwel  is  het  in  voorige  tyden  op  verre  na  zoo  groot 
niet  geweeft  als  nu,  en  begreep  alleen  maar  dat  gedeelte 
datmen  nu  Zuidt- Hollandt  noemt.  Eer  het  den  naam  van  Hol- 

landt kreeg,  wierd  het  onder  dengemeenen  naam  van /r;>/- 
landt  begrepen ,  en  wierden  dc  inwoondersFr/V^ewgenaamt : 
gelyk  zulks  uit  alle  oude  Hiftoriboeken  blykt.  Commelyn 

fpreekt'er,  in  zyne  niewe  Befihryvinge  -van  Amflerdam,  al- 
dus van:  „  Hollandt  word  in  drie  deelen  verdeelt,  Zuidt- 

„  Hollandt,  Noordt- Hollandt,  en  fFeJi-Frieslandt.  IVefl-Fries- 
f,  landt  vindtmeu  in  de  Oudt  Kronyken  altydt  Fritjlandt  ge- 

H  O  L 

t,  noemt,  waar  in  de  Friezen  woonden,  die  zoo  dikmaals 
„  tegen  de  Hollandtfche  Graven  opdonden.  Noch  heden 
„  word  dit  gewed  IFefl-Frieslandt  genaamt.  Het  begint 
„  tulFchen  de  Deverwyk  en  deStadt///Xw«(jr,  loopt  Noordt- 
„  waarts  langs  de  zeellrandt  tot  aan  Texel,  en  keert  zich 
„  we^r  Oodwaarts  langs  de  Zuiderzee, doox  Medenblik ,  tot 

aan  de  Stadt  Enkhuizen,  daar  het  met  zwaare  Zeedyken 

„  bezet  is;  gelyk  ook  even  alzoo'van £«/(-&«/'?.<?«  af,Zuidt- „  waarts, met  eenen  grooten inbogt  doorde Stadt //oon;, tot 
„  aan  den  hoek  van  het  T,  en  den  arm  der  Zuiderzee.  Het 
i  geen  men  Noordt- Hollandt  noemt,  begint  aan  de  Bever- 
ig „  wyk  en  Ihekt  zich  langs  't  Tvoorby  Haarlem  en  Kenne- 
„  merlandt,  Amjïeldam  en  Amflellandt,  een  Üuk  in  de  Z«/- 
„  derzee,  tot  Naerden  toe  voorby  Goylandt;  van  daar  langs 

I  „  het  StichtUtrecht  nza.r IVoerden ,  emoo  voort  Wedwaarts 
I  „  op,  den  ouden  Rhyn  langs,  door  Leiden  tot  Katvjyk  aan 
'„  de  drandt.  Anders  deelt  men  Hollandt  alleen  in'' twee 
'  deelen,  als  Zuidt-  en  Noor dt- Hollandt :  Z.tiidt- Hollandt  drekt 
zich  uit  van  de  Stadt  Leiden  ten  Zuidt-ooden  langs  hec 
drandt  tot  aan  den  mondt  van  de  riviere  de  Maas.  daar  zy 
in  de  Noordtzee  loopt.  Het  drandt,  van  Texel  af  tot  aan  de 
Maas,  heeft  hooge  zandtduinen  die  de  zee  keeren, omtrent 
de  lengte  van  18  Duitfche  mylen  zich  uitdrekkende.  Van 
daar  gaat  het  Oodwaarts  langs  de  Maas,  bezet  met  zwaa- 

re Dyken,  voorby  Rotterdam,  Dordrecht,  door  den  Bies- 
bofch  tot  aan  Louveflein,  dzit  Hollandt  o^  zyn  breedde  is» 
en  omtrent  10  mylen  uitmaakt.  Hoewel  Boxhor»  het 
maar  op  8  mylen  delt.  In  Hollandt  leggen  ook  eenige 
vruchtbaarc  Eilandtjens  ;  namelyk,  Foorne,  Over-Flakké, 
Goeree,  Somersdyk,  Koorndyk,  Piershil  in  't  Zuiden;  Texel, 
F  lielandt, ter  Schelling,  tn  (Vieringen  in  het  Noorden ;  LV/é  en 
Ens  in  het  Ooden.  Noch  word  Zuidt- Hollandt  geïmaldeelt 
in  kleinder  gedeelten;  als  Zuidt-Hollandt ,  in  Delfslandt, 
Schielandt,  Albfafferwaerdt ,  Krir/tperwaerdt ,  enz.  Noordt- 
Hollandt,  in  Goy landt,  Amflellandt,  Rhynlandt,  Kennemer- 
landt,  IVaterlandt ,  enz.  IVefl-Frieslandt  legt  op  zich  zelfs 
byna  als  een  Eilandt,  rondtom  van  de  zee  befpoelt.  Het 
heeft  den  grooten  Oceaan,  of  de  groote  Noordtzee,  ten 
Noordtweften;  ten  Noordt-  enZuidtooden  de  Zuiderzee- 
ten  Zuidtweden  IVaterlandt  en  't  T;  het  is  ook  op  dat  ein* 
de  alleen  aan  Noordt-Hollandt  met  eene  dreeke  landts  , 
meed  zandtduinen  (daar  overvloedig  veele  Konyneu  in 
zyn)vad,  niet  breeder  dan  een  kleine  myl  tuflchen  de 
Beverwyk  en  de  Noordtzee.  Het  bevat  aldaar  verfchcide  in- 
gedykte  Landen  en  drooggemaakte  Meeren,  namelyk,  de 
Beemfier,  U^ormer,  Purmer,  Zype,  enz.  als  ook  de  Eilan- 

den IVieringen,  Texel,  enz.  (aznCch Hollandt  is  meed  laag 
landt,  diendig  tot  weide  en  om  te  hooijen.  Schoon  Hol- 

landt klein  is  van  omtrek,  het  is  echter  zeer  dicht  bebouwt, 
en  van  een  ongelooflyk  groot  getal  menfchen  bewoont. 
Het  heeft  31  Steden,  te  viGttn  Zuidt- Hollandt  24.  en  Noordt- 
Hollandt  1  :  Doch  Amflerdam  en  Haarlem  ,  in  het  Poli- 
tyke  gerekent  onder  Zuidt- Hollandt,  daan  in  het  Kerke- 
lyke  onder  Noordt-Hollandt.  De  Hollandtfche  in  oidre  vol' 
gende  Steden  zyn  deeze 
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Boven  die  zyn 'er  noch  eenige,  wel  niet  als  Steden  befloten, 
die  echter  Stadts  privilegiën  hebben ;  namelyk  ̂ s  Gravenhage ^ 
Delfshaven,  Beverwyk,  Niewpoort,  Vlaardingen ,  ̂sGrave- 
zande,  Schagen,  Zevenbergen.  Ook  zyn 'er  verfcheide  Dor- 

pen die  Steden  fchynen,  als  Egmondt,  Valkenburg ,  Noordt- 
wyk,  Maaslandt-Jltiis ,  Geervlicdt,  Rynsburg,  Ryswyk,  Voor- 

burg, Loosduinen,  Sardam,  of  Zaanredam,  de  Ryp ,  IVor- 

mer,  Ooflzaanen,Graft,  jifp ,em.  Oudtyds  zyn 'er  ook  eeti menigte  Kadeelen  in geweed ;  maar  zyn  meed  alle 
door  de  oorlogen  cn  inwendige  onruden  verwoed.  Eeni- 

ge evenwel  zyn 'er  noch  overgebleven  en  in  wezen;  daac 
onder  het  Kadeel  of  Huis  te  Muiden,  't  Kadeel  te  Medefij 
blik,  het  Slot  telVoerden, cn  te  Purmerende,  nevens  eeniga 
andere.  Omtrent  het  getal  der  Dorpen  in  Hollandt  ver* 
fchillen  de  Schryvers  :  Loins  Guicciardyn  fprak  in  zynen 
tydt  van  over  de  400.  Cafpar  Commelyn ,  in  zyne  niewe  Be- 
fchryvmge  van  Amjierdam,  heeft 'er  omtrent  400.  S.  van 
Leeuwen ,  in  zyn  Batavia  Illuflrata  ,gi%t  veel  hooger;  moge- 

lyk buurten  en  gehuchten  daar  onder  trekkende.  Wy  bren- 

gen ze  hier  aldus  te  berde. 

On- 
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Ondef  het  Bailjuuwfchap  van  Zuidt-Holla}7dt  * 
Onder  't  Landt  van  Arckel 
In  het  Landt  van  Altena  -     .  - 
Onder  de  Heerlykheit  Fyanen 
Onder  de  Stadt  Schoonhoven        -  -  - 
Onder  Leerdam  -  -  " 
Onder  't  Landt  van  Heufden 
Onder  St.  Geertruidenberg  -  -  * 
Onder  de  Glundert  en  Willemjladt 
In  't  Landt  van  l^oorn     -  .      -  - 
In  't  Landt  van  Putten         .      _     .  - 
Onder  Rhynlandt  -         _      .      -  . 
•  k   Delfsiandt  - 

 Sehielandt      _      -  -       -  - 
Onder  Woerden       -       -        ^       .       .  . 
Onder  Vyanen  (hier  is  eene  feil,  ahoo  Vyanen 

boven  gerekent  is;  zal  dieshalven  of  7]e/Jlei», 
of  Oudewater  moeteaiyn) 

Onder  Kennemer landt  .  -  _ 

■   U'eft-Frieslandt  ^  -  . 
.  Waterlandt  _  -  » 

■  Amjïellandt  -  -  - 
■  I         Goylandt  _  -  _ 
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Dat  HoUandt  nooit  onder  Keizer  of  Koning  geftaan  heeft 

verder  gaande  dan  den  eerbiedt  dien  mindere  Vorftcn  en  ! 
Landen,  met  hunne  meerdere  in  verbondt  ftaande, zonder 
hunne  vryheit  te  krenken,  betoonen:  hoe  Jan  van  Renés\ 
den  Keizer  zocht  wys  te  maaken,  dat  Hollandt  een  Ryks- 
leen  was;  dat  echter  Hertog  Albert,  Grave  van  Hollandt,  \ 
nooit  Eedt  van  getrouvirheit  aan  zyne  Keizerlyke  Majefteit 
heeft  afgelegt:  hoe  evenwel  Keizer  Lodewyk  de  I.  Hollandt  | 

jizn  Margaretha  z\%  tzn  Leen  gefchonken  heeft,  in 't  jaar  1 
1343.  doch  van  Keizer  Karei  den  IV.  haar_  in  't  jaar  134S.  j weer  ontnomen  is,  enz.  kan  men  zien  in  de  Jaarboeken 

van  FoJJius:  zie  ook  by  hem  den  Staat  dezer  GeweÜen  on- ' 
der  de  Romeinen  en  Saxen;  en  veele  andere  dingen  meer  | 
Hollandt  betreffende,  doch  van  te  langen  adem  om  hier  in  \ 
te  laflen  ;  zie  evenwel  eenigc  daar  van  by  ons  aangehaalt 

op  ALBERT,  HERTOG  VAN  SAXEN,  op  BATA- 
VIA, en  op  FRIES  LANDT,  enz.    In  't  voorbygaan  ; 

dient  hier  niet  vergeeten  ,  dat ,  fchoon  de  Hollanders  l/yanen  \ 
onder  hunne  Provintie  trekken,  de  Heeren  van  die  plaat-  ; 
ze  Eltydt  geluochent  hebben  dat  Vyanen  op  den  Hollandt- 

Bodem  legt.    Het  zelfde  betwift  ook  Tjfelftein.,  daar! 
geduurig  krakkeel  en  proces  tuffchen  Hollandt  en  Utrecht  \ 
over  geweert  is;  volgens  oude  oirkonden  en  befcheiden  j 
zou  by  onzydige  Rechters  Tffelfteln  aan  Utrecht  gewilfelyk 

toegefcheiden  moeten  worden.    Wy  vinden  't  niet  vreemt 
hier  't  vcrlchil  in  den  rykdom  en  aanwafch  van  zommige 
Steden ,  federt  min  dan  300  jaaren ,  aan  te  tekenen ,  ook  hoe 
zommige  opgekomen,  en  andere  gedaalt  zyn ,inzonderheit 
hoe  Arnfterdam.,  min  dan  zyne  nabuuren  gerekent,  nu  hen 

alle  onvergelykelyk  verre  boven  't  hooft  is  gefteigert.  In 
de  jaaren  1427.  en  1468.  hebben  de  volgende  Hollandtfche 
Steden,  in  de  verzochte  fchattingen  van  Hertog  Fhilips 
van  Burgundièn ,  en  Karei  zynen  zoone,  Graven  van  Hol- 

landt, betaalt:  blykens  de  Regifters. 
1427 Schilden. 

Haarlem       •      "       '              ~    ■ « 

fOOO. Leiden                  • '   

35-00. Delft    ■  

35-00. 
Amfteldam  — 

30CO. Rotterdam       —       —  — —  — 125-0. Hoorn           —  — —  — 
2000. 

Enkhuizen       ^       w_       „  — 
616. 

Van  Dordrecht  en  Gouda  word  hier  niet  gefproken, 
als  begrepen  onder  den  gemeenen  naam  van  Zuidt- 
Hollandi.  En  vermits  Hollandt  in  dien  tydt  in  tweè'n 
gefcheurt  was  ,  zoo  volgden  die  Steden  Vrouwe 
jacoha  tegen  Philip. 
T468  Schilden. 

Dordrecht  met  Z ui dt- Hollandt 
Haarlem  „  _ 
Delft 
Leiden 

Amfleldam Gouda 
Alkmaar 
Rotterdam 
Schiedam 
Hoorn 
Medenblik 
Enkhuizen 

39200. 35-94- 

337f- 

3m- 
2875-. 

4770. 

800. 

115-0. 

35-0- 

20C0. 

4JO. 

478. 
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Grave  van  Leicejler,  wierd  gezegt  dat  beide  deeze  Provin- pit 
tién,  t'zamen  met  heide,  duin en  uitgcdolven  veen- als  146:. 
andere  landen,  niet  meer  dan  5-00000  Mergens  uitmaaken  daar't 
konden  :daar  van  voor  Zeelandt  loooco  Mergens  afgetrok-  -wez^rt 
ken;  blyft  voor  Hollandt  niet  meer  dan  400000  Mergens,  moet 
die  noch  op  verre  na  geene  vruchtbaare  landen  zyn ;  ver-  i4<j8. 
mits 'er  (alsgezegt  is)  Duinen,  Heijen,  Meeren  en  Bin- 
newateren  ,  nevens  uitgegraven  Veen-  en  andere  landen 
onder  zyn.  Het  is  wel  waar ,  dat  'er  federt  eenigen  tydt  duinen 
zyn  weggeraakt,  en  dat,  terwyl  het  zandt  ten  diende  van 
't  landt,  als  ballaft  der  fchepen,  is  weggebragt,  van  den  grondt 
goedt  landt  is  gemaakt  ;  maar  dat  vermeerdert  het  be-  JSrusm, 
grip  al  zoo  weinig,  als  het  droogmaakn  van  de  Beemfler ,  voor 
fchoon  het  al  veele  (ja  by  de  8000)  Mergens  uitmaakt,  Scriveft 
nevens  meer  andere  Meeren:  want  daar  tegen  geüelt  de  f<s-t>-^ 
inbreuken,  en  't  landt  dat  weer  tot  water  geworden,  of 
wechgegraaven ,  of  anders  wechgeraakt  is,  en  noch  wech- 
raakt  door  't  afkabbelen  van  't  Haarlemmer  en  Leidfche 
Meer ,  het  trekken  van  turf,  't  uitgraaven  van  aarde  tot  fteen-" 
en  panne-bakkeryen,  zoo  zal  het  aanwinnen  het  verlies 
veelligt  niet  konncn  overhaalen.   Hollandt  legt  laager  dan 
de  vloedt  der  zee,  en  't  opperwater  der  Rivieren,  daarom 
moet  het, daar  't  geene  duinen  tegen  de  zee  heeft,  met  zeer 
zwaare  dyken  gedekt  en  befchermt  worden  ,  tot  zoo  groo- 
te  koften  van  het  Landt,  dat, nu  en  dan, eene  roede  leng- 

te aan  den  zeedyk  600  guldens  koft.  Ook  vallen  de  dyken 
en  fchoordyken  aan  de  rivieren  zeer  koftclyk.  De  water- 

molens, die  dienen  moeten  om  de  laage  landen  in  den 
zomer  droog  te  houden  ,  verzwaaren  Hollandts  laften  al 
mede  zeer,  welker  vlieten  door  kaden  en  fluizen  moeten 
bewaart  worden,  ten  koften  der  aangelegene  landen,  die, 
eene  byna  ongelooflyke  fomme  bedraagende,over  de  Mer- 

gens omgeflagen  worden  ;daar  by  komen  noch  defchattin- 
gen  tot  den  oorlog,  en  de gemeeneLandtszaaken  vereifcht 
en  nodig,  die  de  Ingezetenen  moeten  helpen  laften  en 
draagen,  gerekent  hooger  te  loopen  dan  de  grondt  van 
't  landt  waardig  is.   Echter  (dat  den  vreemdeling  vreemt  l^em 
in  't  oor  klinkt)  zyn'er  de  landerijen  zeer  duur,  zoo  wel  Br«f«>, 
in  huur,  als  koop.  Gelyk  boven  gezcgt  is,  d^t  Zuidt-  Hollandt  f-è-  i' 
eenige  Eilandtjes  heeft,  bezit  Noordt- Hollandt  ook  eenige 
zeer  goede;  als  Texel,  VUelandt,  Schelling,  Wieringen  in 
het  Noorden;  Urk  en  Ens  in  het  Ooften.    De  Steden  leg-  Comn». 
gen  zoo  dicht  by  malkanderen ,  dat  veele  nauwelyks  drie  Amji. 
of  vier  mylen  van  een  leggen ,  en  tuflfchen  beiden  noch  14» 
veele  zeer  fchoone  Dorpen  ;  zoo  datmen,  doox  HolUnd.t 
reizende,  zou  mogen  zeggen,  d&t HoUandt  maar  eene  Stadt 
was.  Ook  vaaren'er  geduurig,  nacht  en  dag,  van  de  eene 
Stadt  naar  d'  andere ,  en  van  de  Dorpen  naar  de  Steden,  Trek- 
fchuiten,tot  gemak  en  gerief  der  Inwoonderen  en  Vreem- 

delingen, die 'er  in  hunne  Reisboeken  met  verwonderinge 
en  lof  van  fpreeken.    Het  is  bekent  dat  Hollandt  ongeloof-  Haffel, 
!yk  veel  vöordeels  uit  de  zeevaart  en  viflcherijen  trekt,  H. 

daarom  fpreeken  wy'er  hier  niet  van:  hoewel  het  ook  de  -Benth, 
oorzaake  ten  deele  is,  dat  Hollandt  in  de  gemeene  laften  ̂ "  f 

'  der  Zeven  Vereenigde  Provintiën  alleen  meer  draagt,  dan  al- 
:1e  de  andere  t'zamen;  te  weeten,  in  elk  hondert  meer 
dan  acht-en-vyftig,  en  alle  de  andere  Provintiën  nauwe- 

S  lyks  twee-en-veertig.    In  oude  tyden  rekende  men  niet 
I  meer  dan  vier  groote  Steden  in  Hollandt,  namelyk,  Dor- 

'  drecht,  Haarlem,  Delft  en  Leiden;  naderhant  is 'er  Gouda  en 
Amfleldam  bygevoegt  :  maar  Amfleldam  gaat  voor  Gouda,  '^^deel, omdat  die  Stadt  haren  voorrang  aan  Amfleldam  verkocht  fol,  ̂ 34, 
heeft.    Behalven  deze  zes  groote  Steden,  hebben  ook  de 
Steden  Rotterdam,  Gorkum,  Schiedam,  Schoonhoven,  Briel, 
Alkmaar,  Hoorn,  Enkhuizen,  Edam,  Monnikkedam ,  Meden' 
blik  en  Purmcrende  ftem-  en  zittinge  in  de  dagvaarden  der 

Staaten  van  Hollandt:  maar  de  volgende  niet,  namelyk,  'Boxhor» 
St.  Gertruidenberg,  Heufden,  Workum  ,  Vyanen  ,  Tjfeljlein ,  Holl. 
Woerden ,  Oudewater ,  Afkeren ,  Heukehm ,  Leerdam ,  Naerden , 

IFeefp  en  Muiden.    Wanneer  Hollandt  een  Graaffchap  ge-  P^Z-  9- 

worden  zy,  of  in  't  jaar  863.  ofwel  in  't  jaar  913.  dat  ver-  ̂ ''"S'"- 
fchil  blyft  aan  den  fpyker  hangen  ,  en  onbeftecht  (doch  '^'"l' 
hier  van  kan  echter  worden  nagezien,  het  geen  in  't  ver-  p'J'^^ volg  van  de  Heeren  Menfo  Altlng  en  Pieter  Schryver ,  die  dit  gf;, 
ftuk  naukeurig  uitpluizen,  hier  over  voorkomt:)  ̂ ^'^^^  ̂ oxlora 
de  Giftbrief  van  zommigen  op  Koning  Karei  den  Kaaien,  p^„.T,\ 

van  anderen  op  Koning  Karei  den  Eenvoudigen  van  Vrank-  ̂   •*  " ryk  betrokken  word; zie  opDIEDERiK  DEN  I.  GRAVE 
VAN  HOLLANDT. 

Uit  het  Huis  van  Aqnitaniën,  zyn  Graven  van  Hollandt 

geweeft. I.  DIEDERIKDE  I.  wiens  Graaflyke  regee- 
ringe  zou  aangevangen  hebben  in  't  jaar  863.   of,  volgens  andere. 

enz. 

Idem  Boxhorn  7egt  dat  een  Schild  toen  op  15-  ftuivers  wierd 
■Boxhorn  gerekent.  De  andere  Steedtjens  en  Dorpen  hebben  naar pag.  10.  gerade  opgebragt.    In  eene  Remonftrantie  der  Staten dochhy  Hollandt  en  Zeelandt, over^elevert  in 't  jaar  15-87.  aan  den 

1.  DIE  DE  RIK  DE  II.  Zoon  van  Dicdcrik  den 

L  word  een  bewindt  van  85- jaaren,  van  ande- 
ren minder  toegefchreven :  van  veelen,  dat  hy 

en  zyn  Vader  beide  eenen  tydt  van  125-  jaaren 
geregeert  hebben  ;  is  overleden 

3.  ARNULPH,  of  ARNOUD,  d' eerfte zoon  van  Diederik  den  IL  regeerde  maar  ƒ  jaa- 
913- 

9SS, 
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wicrd  van  de  Frtezen  oi  U'ejl-Friezen  ver- 
ren . 

Hagen  -  .        .  _  _ 
4.  DIE  DER  IK  DE  III.  toon  van  Arnoud, 

regeerde  46  jnarcn :  llorf       -  -  - 
D  I E  D  E  R  I  K  DE  IV.  zoon  van  Diedcrik  den 
II 1.  is  ongetrouwt  aan  ïyne  v/onde  geftorven, 
die  hem,  toen  hy  Durdrccht  ingenomen  hadde, 
door  eenen  vergiftigen  pyl  werd  toegebragt. 

6  FLOR  IS  DE  I.  Broeder  van  Diedcnk  den  ir. 
zoon  van  Dicderik  den  III.  raakte,  na  ccnen 
gewonnen  vcldtllag  wat  ruftende,  om  hals  in 

tjaar 
By  anderen  1061 . 

7.  DIEDERIK  DE  V.  zoon  van  Floris  den  L 

onder  voogdye  van  zyne  Moeder  G^trm*/'*:/ en 
haaren  vn^nRobert  de  l/'rie5;maï  verdreven  van Covert  met  den  Bult,  Hertog  van  Lotharingen ^ 
quam  echter  na  de  doodt  van  den  Bultenaar 
weer  tot  zyn  Graaffchap  van  Hollandt  ,en  over- 
leedt ,  volgens  MeJis  Sioke  in  zyne  Rymkronyk  .,1a. 
'tjaar 

Andere  Schryvers  ftellen  't  jaar  1096.  maar  wy 
houden  Melis  Sioke  daar  omtrent  voor  den  ge- 
loofwaardigften  Schryver. 

8  FLORIS  DE  II.  of  DE  VETTE,  zoon 

van  Diederik  den  V.  ftorf  in  't  jaar 
By  anderen  qualvk  112Ó. 

9DIEDERIKDEVI.  zoon  van  Floris  den  Vet- 
ten., in  't  jaar  -  -  _  . Hoewel  anderen  (onzes  oordeels  qualyk)ii63 

ftellen;  hy  regeerde  eerft  onder  de  voogdye 
van  zyne"  Moeder  Petronella,  daar  na  alleen; 
zie  op  DIEDERIK  DEN  VI. 

10.  FLORIS  DE  III.  zoon  van  Diederik  den  F I. 

ftorf  te  Antiochiën  ia  't  jaar 11.  DIEDERIK  DE  V  II.  zoon  van  Floris  den  III. 
ftorf         .         -         .  -  - 
By  anderen  qualyk  1200. 

12.  ADA,  dochter  van  Diederik  den  VII .  heeft  om- 
trent een  jaar  lang  om  het  Graaffchap  met  ha- 

ren man,  den  Grave  van-Loon ,  tegens  haren  Oom 
IVillem  den  I.  geftreden.  Vermits  zy  ftorf  eer 
zy  noch  gehuldigt  was,  word  ze  van  eenigen, 
niet  op  de  lyft  der  Graven  geftelt 

13.  WILLEM  DEI.  Broeder  van  Diederik  den  VII. 
zoon  van  Floris  den  III.  Oom  van  YtouweAda, 
ftorf  
By  anderen  1221. 

14.  FLORIS  DE  IV.  zoon  van  IVillem  den  I. 
wierd  in  een  fteekfpel  oragebragc 
By  anderen  1234. 

15-.  WILLEM  DE  II.  zoon  van  Floris  den  IV. 
verkoren  Rooynfch  Koning,  van  de  Friezen  ver- 

flagen.        .         .         .         _  - 
16.  FLORIS  DE  V.  eenige  zoon  van  Willem 

den  II.  door  Cerrit  vanVelfen,  enz.  vermoort 

in  't  jaar  - 
17.  JAN  DE  I.  zoon  van  Floris  de»  V.  zou,  zoo 

eenige  voorgeeven,  aan  vergif  zyn  geüorven : 
maar  zulks  word  van  Melis  Stoke  geloochent, 

in  't  jaar  -  -  - 
By  anderen  1300. 
Vermits  hy  kinderloos  ftorf,  quam  de  Graaflyk- 
heit  van  Hollandt  aan  den  zoon  van  Alida  (zuf- 
ter  van  Grave  en  Koning  Willem)  en  het  Huis 
van  Henegouwen,  j'»?»  geheeten. 

18.  JAN  DE  II.  van  Henegouwen  yGrave  vanHol- 
landt,  ftorf  - 
By  anderen  1304. 

19.  WILLEM  DE  III.  zoon  van  Grave  Jan 
den  II.  bygenaamt  de  Goede  ̂   overleden  1337. 
of  wel         -         -         -         -  _ 

20.  WILLEM  DE  IV.  zoon  van  Willem  den 
III.  of  den  Goeden.,  hy  bleef  met  meeft  alle  de 
zynen  in  den  flag  tegen  de  Friezen 

21 .  M  A  R  G  A  R  E  T  H  A ,  oudfte  zufter  van  Wil- 
lem den  IV.  die  kinderloos  ftorf;  zy  wierd  Ge- 

malinne  van  Koning  Lodewyk  vanBeiJcren^  en 
ftorf       -  -  .         -  - 

By  anderen  135' 5'. 
Nu  volgen  de  Graven  van  Hollandi  uit  het  Huls 

van  Beijeren  gefproten 
22.  WILLEM  DE  V.  Hertog  van  Beijeren,  Grave 

van  Hollandt,  bygenaamt  de  Dolle ,  om  dat  hy, 
na  drie  jaaren  regeerings,  krankzinnig  wierd, 
was  de  zoon  van  Keizcrinne  Margaretha.  Zyn 
broeder  Albert  regeerde  in  zyneplaatze,  eerft 
als  Vüogdt,  naderhant  als  Grave.  Willem  had 

tegen  zyne  mocétx  Margaretha  om 't  Graaffchap 
geoorlogt,  ftorf  in 't  jaar 

23.  ALBERTDEI.  broeder  van  Willem  den  V. 

993' 
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eerft  Voogdt,  daar  na  Grave, regeerde  46.  jaa- 

ren :  hy  ftorf         -       .  - By  anderen  1404. 
M-  WILLEM  DE  VI.  zoon  van  Albert  den  L 

overleedt  in  't  jaar  ... 
2J'.  J  A  C  O  B  A  ,  eenige  dochter  van  Willem  den  VI. 

Zy  wierd  van  haar  Graaffchap  ontzet  door  haa- 
ren Oom,  Hertog  Philips  van  Burgnudiên,  en 

ftorf     -       -  .       -  ... 
Toen  volgden  de  Graven  uit  het  Huis  van  Bur- 

grindiën;  en  cerft  de  hooggemelde  Hertog 
26.  PHILIPS  VAN  BURGUNDIEN,  ge- 

bynaamt  de  Goede,  zoon  van  Jan  van  Btt^un- 
diën  en  Margaretha,  ó.oc\\izr  van  Albert  van  Bei- 

jeren,  ftorf  in  'tjaar 27.  KAREL  DE  I.  zoon  van  Philips  den  Goeden. 
Hy  wierd  genoemt  Karei  de  Stoute  of  Strydt- 
haarc;  wierd  verflagen  in  het  jaar 

28.  MARIA  (gezegt  de /i)'^^)  eenige  Erfdochter 
van  Karei  den  I.  getrouwt  aan  Maximiliaan, 
Aartshertog  van  O ojlenry k ,namaa\%  Keizer.  Zy 

ftorf  door  eenen  val  van  't  paerdt 
De  Graven  uit  het  Huis  vanüojlenryk  zyn  de  vol- 

gende 

29.  PHILIPS  DE  II.  zoon  van  Kthtt Maximi- 
liaan ,  en  hooggemelde  Vrouwe  Maria :  hy  wierd 

Koning  van  Spanjen,  ftorf  in  't  jaar 
30.  KAREL  DË  V.  zoon  van  Philips,  Koning 

van  Spanjen  ;  hy  wierd  Roomfih  Keizer,  doch 
deede  op  't  end  van  zyn  leven  afftant  van  't Keizerryk ,  en  alle  zyne  Heerfchappyen ,  die  hy , 

nevens  de  Nederlanden ,cn  daar  onder  't  Graaf- 
fchap van  Hollandt,  a-m  zynen  zoone  Philips  den 

III.  overgaf.        -  _        _  . 
31.  PHILIPS  DE  III  Grave  van  Hollandt,  en 

de  11  Koning  van  Spanjen  van  dien  naam,  ook 
Heer  det Nederlanden :  die, wegens  zyne  aldaar 

gepleegde  geweltdadigheden,  van  den  Staat  af- 
gezworen wierd  ;  en  daar  mede  eindigde  in 

hem  de  Graaflyke  rcgeeringe  van  Hollandt,  em. 

1403. 

1417. 

1436. 

14Ó7. 

1477- 

1482. 
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1338. 

134^- 
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*  Eenigen,  die  Robert  de  Vries ,  Covert  met  den  Bult ,  Jan  pontan. 
d^Eeleél,  of  den  //.  en  Keizer  Maximiliaan  mede  onder  Gelder f. de  Graven  van  Hollandt  rekenen,  hebben  op  hunne  lyft  3 ƒ  gvfchied. 
of  3Ó  Graven  :  maar  vermits  zy'er  zich  of  onwettig  in-  2  dsel, 
drongen,  als  Govert  met  den  Bult,  of  wel  als  Voogden  fol.i^g. 

geregeert  hebben,  namelyk  Robert  de  Vries ,  Jan  d^  Eleél ,  en  en  vtrv. 
Maximiliaan,  worden  zy  niet  zonder  reden  voprby  gegaan,  boxhor» 
Met  den  bovengeme'den  Philips  den  III.  op  de  lyfte  der 
Graven,  en  den  //.  op  die  der  Koningen  van  Spanjen , ein- 
digde  de  volgreex  der  Graven.    Yders  verrichtingen  in  f"^' 
zynen  tydt  vindt  men  op  een  ygelyks  naam.   De  zeer  ver- 
vaarlyke,  vreefelyke,  en  menigvuldige  Watersnooden  en 
inbreuken  der  zee  ,  Hollandt,  enz.  overgekomen  ,  waar 
door  veele  landen  tot  Meeren  ,  ja  tot  kleine  Zeen  zyn 
gemaakt,  en  eene  ganfch  andere  gedaante  hebben  gekre- 

gen ,  konnen  wy  hier  niet  alle  inlaffen:  gelyk  wy  ook 
veele  der  oude  Gefchitdeniffen  van  dit  Landt,  als  ons  be- 
ftek  overfteigerende,  voorby  gaan.    De  beroemde  dapper- 
heit  en  oorlogen  der  Hollanderen  en  Batavieren  :  hoe  de 
Noormannen  het  landt  overweldigden,  vreeflyk  verwoeft- 
ten,  en  barbarifch  te  werke  gingen:  der  inwoonderen  op- 

roeren en  faétiën:  hunne  oorlogen,  beftant,  en  vrede  met 
de  Vlamingen,  ook  met  de  Friezen,  en  de  Utrechtfihen;  me- 

nigmaal met  groot  verlies  over  en  weder,  en  met  honder- 
derleije  aanmerkelyke  voorvallen  daar  in,  vindtmen  in  de 

Oude  Hollandtj'che  Kronyk;  in  de  Friefche  vanWinfemius  ea 
Schotanus ;in  de  Jaarboeken  vanVoJfius , in d'' Aantekeningen  van Scriverius ,  en  meer  andere  Schryveren  ;  daar  wy  echter 
doorgaans  aanmerkelyke  ftukken  uit  dit  ons  werk  inlyven. 
Hoedanig  de  Batavifche  Republyk,  daar  Hollandt  een  ge- 

deelte van  is ,  zich  ten  tyden  van  't  Roomjche  Ryk  in 
vollen  luifter  bevondt;  hoe  na  't  verval  van  den  Room- 
fchen  Staat;  hoe  ook  onder  de  Graven,  enz.  heeft  Hngo  Grot. 
Grotius  in  een  klein  boekjen  zeer  beknopt  aangewezen.  Bar.  Rc-- 
Wy  hebben  boven  de  Graven  en  de  jaaren  hunner  regee-  pMyk 
ringe  opgehaalt:  maar  fchoon  Hollandt  door  Graven  gere- /U.iy- 
geert  wierd ,  tot  den  tydt  van  het  afzweeren  van  Phtlippus,  19- 
in  't  jaar  ij-8i.  echter  hadden  zy  geene  onbepaalde  magt;  "chter 
zy  waren  gebonden  aan  zekere  wetten  en  voorfchrifcen ;  ̂y"" 

en  moften  ten  dien  einde  aan  de  Staten  van  Hollandt ,  by  hun-  ̂ 'J'"''' 
ne  huldiginge,  zweeren,  'sLandts  wetten  en  privilegiën te  onderhouden,  ook  die  voor  te  ftaan:  daar  ua  zwoeren de 

*  Wy  brengen  deeze  iiitgcmonfterden  uit  den  Gravenreex  van 
Hollandt,  hoewel  in  weerwil  zommiger  Schryveren  (daar  onze  Op- 

fteller  zich  byvoegt)  evenwel  in  't  vcivolg  der  Holkndtfche  Graven, 
met  hunne  Beelteniffen,  gelyk  die  ons  van  de  Karmeliter  Monnik- 

ken zyn  nagelaaten,  daar  wy  boven  in  de  Levensfchetze  van  Gode- 
vaart met  den  hult,  op  fol.  361.  na  dc  Hecren  Schr-jver  en  Alkema- 

de ,  de  redenen  van  hebben  bygebragt ,  waar  heenc  wy  de.i  niews- 

gierigcn  Lezer  wyzen. 
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de  Staten  den  Grave  gebouw  en  getrouw  tc  ïüllen  lyn ,  in 

alles  dat  hy  volgens  de  wetren  gebieden  loude.    De  voor- 
waarden en  artykelen  ,  waar  op  een  Grave  of  Gravin  aan- 
genomen wferd,  waren  wel  voornamelyk  deze:  „  Gecne 

ZleUem  „  Gravinne  mogt  ten  echte  treeden  dan  op  dervS'/^;ï^«goet- Grot.de  „  vinden:  de  Grave,  enz.  vermogt  gcene  Ampten  noch 

Mtiq.    „  Officiën ,  't  zy  van  Raden ,  Rentmeefters ,  Schouten ,  Bail- 
jLei>.Bat.  „  juuwen,  aan  anderen  dan  inboorlingen  te  geeven :  het 

„  Üont  den  Staten  viy  Staatswy ze  te  vergaderen,  zoo  dik- 

„  wyls  als  ly  wilden, en  ter  plaatze  daar  't  hun  behaagde, 
„  ïonder  daar  toe  's  Graven  verlof  van  noden  te  hebben  : 
„  Hy  vermogt  geene  niewe  tollen  noch  belaftingen  aan  te 

„  (lellen,  noch  ook  aan  iemant  vrydom  van  tollen  te  gee- 
„  ven  of  toe  te  ftaan ,  dan  met  der  State»  goedtvinden: 
„  Geen  Prins  van  den  Lande  vermogt  ter  befcherminge 

„  van  zyne  eige  goederen,  of  om  fchade  of  geleden  onge- 
„  lyk  te  wreekea,  oorlog  aanvangen  dan  met  goedtkeu- 
„  ringe  der  Staten:  ly  mollen  in  hunne  brieven  de  Neder- 
„  duitfche  taal  gebruiken:  de  Munt  moft  van  den  Prins 
„  geflagen  en  verandert  worden  naar  tyds  gelegentheit, 
„  en  dat  de  Statef!tu\ks  dienllig  oordeelden :  hy  mogt  geen 

„  gedeelte  van't  Vorllendom  vervreemden  :de  State»  mog- 
„  ten  niet  buiten  hunne  Provintie  ter  dagvaart  befchreven 
„  worden:  indien  hy  eenige  fchatting  nodig  had,  moll  hy 
„  tulks  in  perfoon  (door  geenen  Stadthouder)  by  manier 
„  van  beede,  aan  de  Staten  verzoeken  :  hy  mogt  geene 
„  fchattingen  invoeren  dan  die  hem  vrywillig  vergunt  wa- 
,,  ren:  het  recht  en  juftitie  mogt  hy  niet  anders  dan  door 
„  gewoone  Rechters  laten  bedienen:  alle  oude  gewoon- 
„  ten,  wetten,  en  privilegiën  onverbreekelyk  handtha- 
„  ven  ;  indien  de  Prins  eenig  bevel  dat  daar  tegen  aanliep 

Guice.    51  gaf,  was  niemant  verplicht  het  te  gehoorzaamen.  Guic- 
Ntdert.   ciardy» ,  fpreekende  van  de  State»  van  Hollandt  ̂   enz.  v.egt, 
fol.  44.   dat  <ie  Landtvorll  hun  zyne  begeerte  met  beleefde  woor- 

den en  dienllige  redenen  doet  voordraagen :  dat  de  Staten 
daar  op  tydt  van  beraadt  neemen:  dat  daar  na  elke  Provin- 

tie voor  zich  fchrittelyk  antwoordt  inbrengt.  Indien 
de  Prins  of  zyn  Stadthouder  met  dit  antwoordt  niet  ver- 

„  genoegt  is ,  zoekt  hy ,  met  aanwyzinge  van  reden  en  recht , 
„  de  Provintiën  t'zyner  begeerte  over  te  haaien:  want, 
,,  naar  inhoudt  der  Privilegiën,  mag  hy  niet  anders  dan 
,,  redenen  gebruiken;  om  dat  het  aldaar  geen  gewoonte  is 

te  zeggen.  Sic  volo,  Jic  jubeo;  zoo  wil  ik,  zoo  begeere  ik  't. 
„  Dikwils  gebeurt  het  dat  den  Koning  (hy  Ipreekt  van 

Philippus  den  II. )  niets  van  al  't  geen  hy  begeert  in- 
„  gewilligt  word,  die  in  zulk  een  geval  gedult  moet  heb- 

ben,  zonder'er  meer  van  te  fpreeken,  alleen  bequaamer 
„  tydt  afwachtende:  maar  als  de  Prins  zedig  en  beleeft  is, 
„  fchoon  de  zaken  wat  lang  zomtyds  aanloopen,  komen 

ze  echter  meed  altydt  minnelyk  en  tot  yders  genoegen 
„  overeen.    Vermits  nu  de  Hooggemelde  Koning  Philips 
va»  Spanjen  niet  alleen  tyrannizeerde  over  de  conlcientiën , 
met  branden,  hangen,  moorden,  enz.  maar  boven  dien 
trots  handelde;  tegen  zyne  bezwoore  huldigings-artykelen 
en  \oofw%i!irAei\  ^AeSpaanfche  I»quifitie\ï\voeïde      's  Landts 
privilegiën  als  met  voeten  trapte,  beoogende  eene  Souve- 
raine  onbepaalde  magt  en  heerfchappye ,  hebben  de  State» 
va»  Nederlandt^en  met  een  die  van  Hollandt ,  zich  van  zyne 

gehoorzaamheit  ontflagen,  en  zich  t' zamen  verbonden  om 
*s landts  voorrechten  en  vryheit  te  befchermen,waar  in  zy 
ook  billyk  getriomfeert  hebben.  Zelfs  fpreekt'er  Balthafar 

'Balth.    ̂ yala,^ïeü&ent  vzn  'sKon'mgs.  ]e^eï  \x\  de  Nederlanden ,  in AyaU    dezer  voegen  van.  „  In  zulk  eene  ordre  gaan  de  zaaken  indien 

in  z.'^n    „  d'oppermagt  by  den  Vorll  ftaat:  maar  is  ze  by  't  Volk, hoehvan  „  of  by  de  Voortreffelykften ,  dan  Haat  het  vry  met  eenen 
denpUgt  „  Tyran  te  handelen  naar  Rechten,  ingeval  het  de  tyden 
des  oorl.  „  toelaaten:  indien  niet,  dan  is  't  geoorloft  hem  met  ge- 
Itb.i.        -welt  te  overvallen,  enz.    Een  andet  Spaanfihgezinde , 
Franc,    fpreekende  van  de  privilegiën  van  Brabankt  ,  (lelt  vaft; 
xa»<tr.  ingeval  de  Prins,  't  zy  door  gewelt  of  lift,  de  handt 

„  aan  de  privilegiën  van  Brabandt  quame  te  liaan,  willen- 

tai' ir  "  ^^r"'etigen,deó>i2#(?«  enOnderdaanen,na  behoor- 
num.  6.  "  'y'^^  proteftatie  ,  van  hunnen  Eedt  en  pligt  ontflagen 

*  „  zouden  zyn.  Het  is  vry  wat  aanmerkelyks,  dat,  daar alle  Landen  door  den  oorlog  elendig  en  arm  worden,  de 
f^ereenigde  Nederlanden  gehlocit  hebben ,  en  by  uitnemend- 
heit  hollandty  hy  den  oorlog  tegen  Spanje»,  tot  zoo  hoog 
een  magt,  rykdom',en  aanzien  gefleigert  is.  Na  de  Graaf- 
lyke  regeeringe  hHollandt  door  Stadthoudcrs  van  deGr.aaf- 
lykheit  beftiert.  Eerft  van  IVUlem  den  I.  Prinfe  van  Oranje , 
daar  na  van  Prins  Maurits,  WUlems  zoon;  na  zynen  doodt 
volgde  zyn  broeder  Prins  Frederik  Henrik  ,  dien  zyn  zoon 
Prins  IVillern  de  II.  volgde.  TulTchen  hem  en  die  van 
Hollandt,  inzonderheit  die  van  Amjierdam  ,  ontilont  eene 
tweefpalt  en  misverflandt  over  het  afdanken  vanKrygsvoIk 
na  den  Vrede  met  Spanjen,  in  't  jaar  1648.  Amjierdam  wil- 

de de  groote  afdanking  doordringen,  onaangezien  Prins 
W illem  en  eenige  Provintiën,  als  mede  verfcheide  Steden 
\' an  Hollandt ,  zulks  onraadzaam  vonden.  Amflerdar»  wierd 
daar  op  door  den  Prins  belegert:  maar  't  quam  haafl  tot 
een  verdrag,  en  eenige  van  de  Regenten  dier  Stade  wier- 

den van  hunnen  dienit  ontflagen,  da;  die  van  Amjierdam 
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dapper  In  *t  oog  en  in  den  krop  flak ;  fchoon  kortdaaf  na  de doodt  van  Prms;^;//^?«hier  op  volgde;  en  acht  dagen  daar 
na  de  geboorte  van  zynen  zooneVnns  14^, tlemde»  III.  Toen 
wierd  de  kans  waargenomen,  en  door  die  van  Amjierdam. nevens  andere //o/ZWz/c/èf  Steden  ,  de  overige  Provintiën  be- 

wogen om  het  eeuwig  Ediét  op  tc  rechten  ,  en  te  bezweereti 
de Stadthouderlyke regeeringe  te  vernietigen, en  in  der  eea- 
wigheit  niet  meer  te  zullen  gcdoogen.    Daar  door  bleef  ̂ ,V««, rrms  tVillem  de  III.  buiten  eenige  amptbediening  in  den  en^. 
Staat, ̂   tot  den  inval  der  Fra»fche»,  in  't  jaar  1672.  wanneer de  Prins,  op  het  hard  aandringen  eeniger  Provintiën,  eerft 
Veldtoverfte  en  Kapitein  Generaal,  doch  als  met  gebonde 
handen, en  met  uitiluitinge  van  het Stadthouderfchap , voor 
altydt  gemaakt  wierd.    Maar  door  een  oproer  onder  de 
Gemeenten  van  Hollandt,  ziende  dat  de  zaaken  wanhoopig 
Honden, wierd  de  Magiftraat  overal  genoegzaam  gedwon- 

gen het  eeuwig  Ediól  weer  te  vernietigen,  en  dus  raakte 
Hollandt,  nevens  andere  Provintiën,  op  niews  onder  de 
Stadthouderlyke  regeeringe  van  Prins  IVillem  de»  III.  niet 
alleen  gelyk  zyne  Voorouders , als  Stadthouder,  maar  met  , 
meerder  luider,  als  Erfdadthouder.   Hy  wierd  ook  nader-- 

handt  in  't  jaar  1689.  Koning  van  Engelandt,  enz.    Doch  ''"M^' doordien  hy  kinderloos  llorf,  in  Maert  lyoi.  is  Hollandt, nevens  eenige  andere  Provintiën  ,  andermaal  volkomen    f  _ 
buiten  de  Stadthouderlyke  regeeringe  geraakt.    Hoedanig  ̂ ^*7/ 
zich  dit  oproer,  boven  aangeroert,  toedroeg,  zal  men  op  cm  'di 
yder  Hollandtjche  Stadt  in  't  byzonder  vinden.  De  Hollandt^  antiq 
Jche  Steden  worden  yder  van  haare  Magiflraat  gercgeert,  Rtip.' 
die  het  toegedaan  is,  binnen  huar  gebiedt  keuren  en  ordon  -  Bat  ', 
nantiën  te  maaken ,  ook  laden  tot  noodwendigheden  der  zie' ook Steden  op  te  dellen.    De  Raden  bezitten  hunne  ampten  Valken. 
zoo  lang  zy  leeven.    Uit  hen  worden  de  Burgermeeders '»  *7» 
gekoren,  die  dan  t'zamen  de  Burger-regeeringe  waarneemen;  ""'r-wart de  Schepenen  de  Rechtbank.    Noch  hebben  de  Stedeii  ̂ ^rofa^ 
hooge  Raaden  ,  Penfionariflën  genaamt.    De  Rechtsple- 
ginge  der  Dorpen,  zoo  in  Ambachts-  als  Hooge  Heerlyk- 
heden,  is  ten  deele  by  de  Repubiyk  of  Graaflykheit,  ten 
deele  by  de  Edelen.  De  Houtveder  en  Meederknapen  hebben 
hun  eigen jagt-recht  over  de  Wilderniflen ,  enz.  de  Dykgraaf 
en  Heemraden  over  Dyken  en  Dammen, daar  byzonderlyk  ̂ j^'J'^J Hollandts  behoudt  in  bedaat.  Van  hun  aller  gewezene  von-'  L 
nilTen  magmen  zich  op  't  Hof  van  Hollandt  beroepen,  dat  "naarb 
ook  Zeelandt  erkent,  of  liever  daar  het  ook  deel  in  heeft,  "iecht  ' Veroordeelden  in  halszaaken  word  ook  appél  toegedaan,  dtr  RiJ- 
Behalven  't  Hof,  is 'er  noch  de  Hooge  Raadt,  enz.  daar  derfche 
de  Stadthouder  't Hooft  van  plag  te  zyn, die  ook  't  gebiedt  EdeU» 
over  de  krygsbezcttingen  had:  ook  dont  aan  hem  't  kiezen  en  Ste- 
van  Burgermeederen, Schepenen, enz.  uit  een  benoemt  en  del.  van 
hem  overgezonden  dubbel  getal :  ook  vergiffenis  te  verleenen  ̂ "ll. 
aan  misdadigers,  enz.    In  zommige  Holla»dt[che  Steden '"-^ 

zyn  twee, drie,  ook  vier  Burgermeedcrs ;  zie  de  Schryvers  l^l*^'^^" op  den  kant  aangewezen.  De  Graafiyke  regeeringe, begon- 
nen,  als  gezegt  is,  met  het  jaar  8Ó3.  (of  913)  eindigde  in  '^^7- 
't  jaar  1581.    De  Stadthouderlyke,  onder  de  Prinffen  van 
Oranje ,  eindigde  eerd  in  't  jaar  lóyo.  zulks  duurde  tot  het 
jaar  1672.  toen  Willem  de  III.  weer  Stadthouder  wierd, en 
eindigde  voor  de  tweedemaal  met  zyne  doodt,  in  't  jaar 

I  ycs-. 
HOLLANDIA,  HOLLANDT.    Het  is  ruim  ̂ /„w 

eene  eeuw  geleden,  terwyl  wy  dit  fchryven,  dat  de  naam  ijot. 
van' HOLLANDT  klinkt  tot  aan  beide  de  Aspunten,  Gtrm, 
en  naar  het  Ooden  en  Weden  in  het  ronde  met  allen  infer  '. luider  omvliegt;  hoewel  dezelve  niew  is,  en  onder  de  Part. \\, 
Batawers  en  Friezen  eerd  gehoort  lang  nadat  ze  Chrijle-  fol.  gi, 
nen  genoemt  zyn  geworden.  De  beroemtheit  van  dit  Landt, 
die  door  geene  volgende  eeuwen, hoe  afgundig  en  quaadt- 
aardig  ook,  zal  verduidert  worden,  vereifcht  dat  wy'er wat  naukeuriger,  omdandiger,  en  breeder  van  fpreeken. 
Na  dat  de  Franfchen  ,  die  van  het  flrandt  der  Noordtzee 
voortgetrokken  waren,  om  zich  meeders  te  maaken  van 

de  Wingeweden  van  het  RoomJ'che  Ryk,  de  Gaaien,  o{  Gal- liè»  ,  nu  lang  bezeten,  en  den  Chriltelyken  Godtsdienft 
omheld  hadden  ,  met  medelyden  wierden  geraakt  over 
hunne  oude  Gedachtgenooten ,  die  tóen,  onder  den  ge- 
meenen  naam  van  Friezen,  in  de  dik  de  duidernifle  hun  le- 

ven leidden,  tot  aan  de  Schelde  toe,  en  noch  verder;  heb- 
ben zy  erndelyk  hunne  gedachten  laaten  gaan  ,  hoe  ij 

de  toorts  van  't  Evangelie  ,   die  cenigen  tydt  te  voo- 
ren  van  de  Engeljche»  aangedoken ,  maar  kort  daar  na  weêr 
uitgedooft  was, onder  hunne  Gellagtgenooten  zoo  mogten 
doen  lichten,  dat  die  niet  wéér  konde  uitgeblufcht  worden. 
Maar  als  zy,  die  toen  het  oppergezag  onder  dit  volk  hadden , 
zich  tegens  dit  zeer  heilig  voorneemen  met  alle  magt  aaiï- 
kanteden,  op  eene  wreede  wyze  omgebragt  hebbende  de 
Leeraars,  die  Schutsgenooten  der  Franke»  waven ;  \sPipinsiSy 
als  Koningklyke  Stadthouder, gekomen  om  dit  fchelmduk 
te  wreeken:  en  na  hem  zyn  roon  Karei  Martel ,  zyn  klein- 

zoon Pipinus,  zyn  achter-kleinzoon  Karei  de  Groote;  zoo 
dat  zy  deFriezen  alle  magt  over  de  landen,  die  Wcdwaarts 
af  leggen  van  de  riviere  de  Kinhem ,  henomen  hebben  ;  hun 
Gemeenebed  op  een  niew,  behoudens  hunne  vryheit  ,  op 
zich  zeiven  gefchikc  hebbende  ,  afgezondert  van  de  gee- H  h  Ij  nen , 
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a-itcn  cn  bevertigt  is, doch  niet  eer  voor  dat 
Tv  liun  woordt  gcgcevcn  hadden,  dat  zy  de  leere  van 

■*£  Evangelie  niet  meer  ïoudcn  (luiten,  en,  ia  gevolge  hier 
van,  hadden  2y  eenige  veranderiuge  in  hunne  regccringc 
van  K.inl  lU/i  Groote»  aangenomen  :  die  dit  alles  ioo  be- 
llenit  hebbende,  het  gcheele  Laiidtfchap  in  verlchcidene 

ampten,  of  quartieren",  om  rechtspleging  te  houden,  ver- deelt heett  :  cn  uel  voornamelyk  dat  gedeelte  aan  dee- 
ïen  kant  van  de  rivier  Kinhem,  waar  over  hy  't  geheel  op- 

pergezag aan  zich  behouden  hadde.  En  omdat  zy,  die  hier 
liet  ampc  van  Rechters  bedienden ,  gemeenlyk  van  het  gevolg 
des  Keizers  (ex  Comitattis)  waren  ,  is  de  benaming  van 

C£.»jfj,Cirave,of  eigentlyk  Medegezel , in 't gemeen  gehou- 
den geworden  voor  eenen  algcmeenen  naam  vandcRech- 

tercn ;  en  is  overgegaan  tot  diegcenen,  wien  nadcrhant 
dit  Ampt  voor  al  hun  leven  met  het  erfrecht  is  opgedraagen. 

Van  deze  gewoonte  nu,  die  op  d'eene  plaats  ouder,  en 
op  d'andcrc  jonger  is,  liebben  alle  Rechtsbannen,ofGraat- 
lchappen(Co«w/(«r«;)en  by  gevolg  ook  dit  vanHOLLANDT, 
hunnen  oorlprong.  De  cerlle  van  de  Frtefche  Graven,  van  wier 
gehoorzaamhcit  de  Keizers  zich  altydt  verzeekert  hebben  , 
(die  in  hun  Ampt  latende  blyven,cn  hun  rechtsgebiedt  ver- 
grootende)  is  geweelt  GEROLFUS  ,  die  Gothofredus 
deu  Noorman  (die  Frieslandt  ̂   volgens  het  verdrag  van 
Keizer  Carolus  CraJJus,  in  bezit  hadde)  of  gevonden  of  ge- 

maakt heeft  tot  Amptman  over  zekere  Rechtsban  onder  de 
Ca»r>3cfaten:  en  dien  hy  in  het  jaar  885-.  belall  heeft  te  be- 
kleedcn  zoo  een  Gezantfchap,  het  welk  hy  kort  daar  na 
ondervonden  heeft  hem  tot  zyn  doodelyk  verderf  geltrekt 
te  hebben  :gelyk  dit  verhaalt  word  van  ̂ t"^/»»,  die  in  diety- 

.  dengcleeft  heeft,  en  van  dit  alles  byna  ooggetuige  is  geweelt. 
jiti  an-  j^^^  verder  deeze  Gerolfus,  na  het  ombrengen  van  zynen 

Heer  Gothsfredus,  deze  Rechtsban,  of  dit  Graaffchap ,  waar 
van  hy  tot  noch  toe  Graaf  of  Rechter  in  der  tydt  geweeft 

7ittm 
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was,  door  beleeninge  van  den  Keizer  zelfs, als  een  Leen- 
goede voor  altydt  gekregen  heeft,  is  heel  blykbaar  af  te  nee- 

men  uit  den  Giftbrief  van  Keizer  Artiulphus^  die  Opvolger 
is  geweeft  van  zynen  Oom  Carolus  Cr<?^«j,  gegee ven  in  het 
begin  van  zyne  regeeringe,  wanneer  het  de  gewoonte  is 
de  Leenen  te  verheften;  het  welk  geweeft  is  het  tweede 
jaar  na  dat  hy  Keizer  geworden  was,  na  de  geboorte  van 
's  wereldts  Heslant  889.    Want  in  dezen  brief  verklaart  hy , 
dat  hy  aan  Graaf  Gerolf,  die  al  te  vooren  een  getrou- 

we (fidelis)  dat  is  ,  een  Vafal  of  Leenman  van  Carolus 
CraJJus  wns,  niet  allereerft  dit  Graaffchap  als  een  erfelyk 
Leen  opgedraagen,  maar  alleen  eenige  niewe  giften,  of 
Leenen  binnen  deszelfs  uitgeftrektheit  gefchonken  heeft. 

Het  is  derhalven  Keizer  Carolus  CraJ/'us  ,  den  magtigften der  Naneeven  van  Karei  den  Grooten^  wien  het  Graaf- 
fchap, het  welk  twee  eeuwen  daar  na  met  den  naam  van 

HOLLANDT  begonnen  heeft  beroemt  te  worden, 
zvn  begin  en  oorfprong  verfchuldigt  is :  het  welk  op  het 

ailerhoogfte  het  jaar  ̂ i-xChr'tjlus  geboorte  SSf  bereiken  kan. 
Tkeoik-  In  de  Rechtsban  van  Gci^s/f  langs  het  ftrandt  van  dtNoordi- 
rirus.     zee  en  de  Maaze ,  byna  tot  aan  den  Rhy» ,  is  gevoigt  Die- 
jlnnal    derik^  dien  de  doorluchtige  Heer  'Johan  van  der  Dues  {Ja- 
liat.      KUS  Douza)  niet  zonder  reden  gift  dat  zyn  zoon  is  ge- 
Vlll.    weert;  omdat  Diederik  de  l^.  die  nu  in  het  vyfde  lidt  van 
fr.        hem  afftamde,in  zynen  Giftbrief  van  den  jaare  ioS3.zegt, 

dat  deze  zyn  liet-  Oudt-  Overgrootvader  gehadt  heeft  een 

En  zulks  is  gefchicdt  aanftonds  na 
dat  \\et  Ovcrmaafche Lotharingen ,  door  de  doodt  van  dcZoo- 
nen  van  Keizer  Arnulfhus ,  op  hem  verdorven  was.  In 
vyeike  omllandigheit  van  tydt  het  van  de  uiterfte  voorzich- 
tigheit  was  de  Grootcn  van  het  niewe  ryk,  door  gunftbe- 
wyzen,aan  zich  te  verbinden ,  iiizonderheit  die  op  de  Gren- 

zen woonden,  waar  van  Graaf  Diedcrik  een  was,  als  die 
de  bewaringe  der  Zeekuft  was  aanbetrouwt.  Volgens 
dit  alles  heeft  de  Hoog  Ed.  Heer  van  der  Does  de  jaartallen  ji„„al, 
ons  aldus  zeer  fchrander  weer  te  recht  gebragt,  dat  men  hu//, 
in  plaats  van  D CC C LX III.  dat  is,  8Ó3.  moet  ftellen  Ub.  y-, 
DCC  CC  XI II.  dat  is,  913.   Waar  door  men  met  het 
byvoegen  van  een  fchrapjeu  vindt  het  zelfde  jaar  ,  dat 
Carolus  Simplex  in  het  bezit  van  Lotharingen  gekomen  is. 

Gottefiedus  ff^'^endelinus ,  in  zyne  verhandeling  over  deSaxifche 
wetten,  doet 'er  noch  een  tiental  by,  en  houd  ftaande  dat 
men  leezen  moet  DCCCCXXIII.  den  i f  van  Zomer- 
maandt,  omdat  Ruiger  in  dezen  Giftbrief  Aartsbillchop  en 
Cancel lier  word  genoemt ,  en 'er  geen  van  deczen  naam 
in  het  jaar  863.  of  913.  den  Stoel  van  Trier  bezeten  heeft, 
maar  alleen  in  het  jaar  913.    Eveneens  als  of  de  Konin- 

gen van  Vrankryk  zich  van  geenen  anderen  Cancel  lier  had- 
den bedient,  als  van  den  BiUchop  vanTr/cr,  daar  men  on- 

eindige voorbeelden  vindt  die  blyk  van  het  tegendeel  gee- 
ven:  by  gevolg  heeft  dit  niewe  merktal  weinig  grondts, 
en  kan  ook  daar  door  van  misflag  overtuigt  worden,  dat 
Carolus  Simplex  den  ij'  van  Zomermaandt,  in  het  jaar  923. 
niet  is  geweeft  in  't  landt  der  Menapiers  (in  Menapiis:  te 
Bladel,  namelyk  ,  in  de  Meijerye  van'' s Hertogenbofch  *  )  aldaar  *  Pla- zaaken  van  ruft  en  vrede  verhandelende, maar  in  het  landt  della  i» 
van  SoiJJons,  in  eenen  vinnigen  veldtflag  vechtende  tegens  deKaar- 
Robertus  ̂ d\Q  zich  tegens  hem  voor  Koning  opwierp, en  dien  ten  uan 
hy  op  dien  zelfden  dag  met  zyne  eige  handt  doorftoken 

heeft,  gelyk  de  Abt  van  Pruim  verhaalt.  Diederik  nu  heeft  ̂ ^^''^ 
tot  Opvolger  gehadt  een  Zoon  van  den  zeiven  naame,  die  -^^''"S^ ook  eene  niewe  aanwinninge  gekregen  heeft,  gelegen  aan 
denWeftkant  van  de  M^^?/,  gelyk  de  benaaming  zelf  WAS- 
DA,  dat  is  ,  JDeflöcd  /  zulks  te  kennen  geeft  :  en  dat 
door  miltdadigheit  van  den  Koning,  die  Opperheer  was 
van  het  aan  dezen  kant  der  Alaaze  gelegen  Lotharingen. 
Niemant  die  eenig  verftandt  heeft  kan  ontkennen,  dat  zoo  Apud 
wel  de  naam,  als  het  jaartal  in  den  Giftbrief  bedorven  zy.  Doufam 
Ook  vindt  men  twee  merktekens,  indien  men  den  Gift-  Annal. 
brief  anderszins  voor  deugdelyk  en  echt  mogt  rekenen,  die  Holl. 
dit  beide  zeer  ligtelyk  aanwyzen  waar  te  zyn.    Het  eerfte  ̂ ' 
is  Hcmma  de  Koningin :  het  tweede  ,  het  jaar  des  Ryks 
het  XVI.  gevoegt  by  de  Xil  Indiéïie.Vzn  de  nakomelingen 
van  Karei  den  Grooten,  die  over  Germanicn  en  Lotharingert 

geregeert  hebben ,  vindt  men 'er  in  't  geheel  twee  die  eene 
Gemalin  met  name  Hemma  gehad  hebben,  namelyk,  Ludo- 
vicus  Germanicus ,  den  Zoon  van  Keizer  Ludovicus  Pius,  en 
Lotharius,  Koning  van  Vrankryk,  den  eenigften  van  dezen 
naam,  en  op  een  na  den  laatften  van  de  C<ïro/;»e»,  of  Nako- 

melingen van  Karei  den  Grooten.    Maar  het  XVI  jaar  van 
den  eerften ,  het  welk  zyn  begin  genomen  heeft  metBloei- 
maandt  854.  is  verzelt  geweeft  met  de  II  en  III  Indiélie^ 
geenzins  de  XII.  of  XV.  gelyk  uit  den  Giftbrief  verfchei- 
dentlyk  is  overgeteekent.    Doch  by  het  XV I  jaar  van  den 
anderen,  het  welk  geweeft  is  het  jaar  969.  naar  de  gemee- 
ne  tydtreekeninge,  word  zeer  wel  gevoegt  het  merkteken 
van  de  XII  Indidie;  by  gevolg  by  het  XV  jaar  de  XI 

Adan-  broeder  met  name  IValgerus:  en  Regino  Prumienfis  {Abt  van  1  Indiólie;  het  welk  het  jaar  968.  is  na  de  geboorte  des.  Ver ttumi Pruim)  fchryft  dat  Gerolf  gehadt  heeft  een  zoon  met  naame 
I^altgarius  j  die  beticht  wierd  Hertog  Everhard  vermoort 
te  hebben.  Ondertuflchen  is  dit  zeker,  dat  Diederik  de  L 
de  grenzen  van  zyn  oudt  gebiedt  uitgebreidt  heeft  door  ee- 

ne niewe  aanwinninge,  langs  het  ftrandt  over  den  Rhyn, 
tot  aan  Egmondt  en  de  Kinhem:  welk  landt  hem  een  ande- 

loflers.  Waar  uit  ik  oordeele  dat  het  baarblykelyk  is,  dat 
in  den  origineelen  brief  gefchreven  is  geweeft  LOTHA- 
RIU  S;  niet  LOTHO  WICUS;  dewyl  ook  niemant 
van  die  tyden  den  naam  van  Ludovicus  op  die  wyze  ergens 
gefchreven  heeft:  en  in  het  jaartal,  door  onachtzaamheit, 
of  verhaafting  van  den  Affchryver,  alleen  een  C  is  uitge- 

hb.  V. 

re  Koning /C^ar?/,  door  zynemiltdadigheit,  heeft  toegevoegt,  !  laaten,  en  gefchreven  DCCCLXVIIl.  in  plaats  van 
die,  gelyk  uit  het  geen  zoo  even  gezegt  is ,  blykt  laater  ge- j  D  C  C C  C LX  V  1 1 1.  zynde  een  misflag  die  gemeen  is, 
leeft  te  hebben  dan  Carci/a/Crtf^aj,  en  dus  te  meer  laater  dan  ;  en  ligt  te  verfchoonen.  Aangaande  Hcmma  is  het  klaar 
Carolus  Calvus ;  wien  echter  alle  de  Schryvers  voor  on- '  genoeg,  dat  zy  al  twee  jaaren  te  vooren  met  den  Koning 
7en  voortreffelyken  Ubbo  ,  door  eene  zeer  groote  ,  om  getrouwt  is  geweeft.  Daar  is  derhalven  geen  reden  om  te 
niet  te  zeggen  fchafrienswaardige ,  onbcdachtzaamheit ,  den  j  twyfelen,  of  LOTH  ARIUS  is  de  tweede  Begiftiger  van 
eerften  oorfprong  van  dit  Graaffchap  toegefclireven  heb-  '  Diederik  den  IL  Maar  toen  nu  het  regeerend  of  heerfchend 
ben;  hier  in  te  los  navolgende  den  Rymdichter  A/fAV  Stoke ^  '  gellacht  van  Karei  den  Grooten  uitgeftorven  was,  by  welk 
en  de  moeite  niet  neemende  om  de  Jaargetallen  van  de  i  geflacht  Diederik  ondervonden  hadde  dat  het  vaft  ftont 
Giftbrieven  ter  toetzc  te  brengen,  die  men  in  zoo  veelei  om  de  Friezen,  die  over  de  Kinhem  woonden,  de  voor- 
gelegentheden  bevonden  heeft  niet  recht  geftelt,  of  bedor-  j  rechten  van  den  grooten  Voorvader  ongekreukt  te  laaten, 
ven  te  zyn.  'tWelk  zelfs  ten  eerften  opflag  ware  blykbaar  |  behouden ,  heeft  hy  geoordeelt  dat  het  tydt  was  om  van  hun 
geweeft,  als  men  overdacht  hadde  dat  Carolus  Calvus,  zyn-  \  Landt  "ook  wat  af  te  fcheuren,  door  de  miltdadigheit  der 
de  Koning  van  Neujlriën  en  Aquitanièn  ,  ganfch  niet  het 
ininfte  in  Frieslandt  te  zeggen  heeft  gehadt  dan  na  de  doodt 
van  Koning  Lotharius^  of  na  het  jaar  868.  en  toen  zelfs 
alleen  over  dat  gedeelte  dat  aan  dezen  kant  der  Maaze 
gelegen  is,  doch  nooit  over  het  geen  over  den  Maasftraom 
lag;  gelyk  Aimoinus  zulks  aanwyft.  Welke  zaak  Heda  toen 
al  heeft  doen  twyfelen:  by  gevolg  is  het  ontwyfelbaar, dat 

^         Carolus  Simplex  de  fchenker  is  van  de/.e  gifte,  en  zulks  ter 
InHunv  ̂ ^'^^      voorfprake  van  Graaf  Ihgano,  gelyk  in  den  Gift- 

Ppijcgpl'hticf  zelf  ftaat,  die  toen,  gelyk  men  denken  kan,  in  gunft 
was  by  dien  Koning,  volgens  't  verhaal  van  Flodoardus  en 

hij}. 
franc, 
lib.  V. 

Keizeren  van  een  ander  Gedachte,  by  welk  de  gewoonten 
en  inftelliiigen  van  Karei  den  Grooten  niet  zoo  heilig, 
of  onfchendbaar  geacht  waren.  Hy  komt  dan  de  Keize- 
rinne  Theophania  (Gcmalinne  van  Keizer  Oito  den  //. ) 
aan  boort,  welkers  Znftcr  (Luitgardis)  hy  voor  zynen 
Zoone  Arnulphus  kort  te  vooren  ter  vrouwe  verkregen  hadde, 
en  bewoog  haar  ligtelyk  daar  toe  dat  zy  haaren  Zoone, 
Keizer  Otto  den  ///.die  noch  zeer  jong,  en  noch  niet  ont- 

went was  de  bevelen  zyner  Moeder  op  te  volgen,  aan- 

ried om  de  overige  Zeekuft,  die 'er  tullbhen  de  Kinhem  en 
den  yiiejlroorn  w'^as,  ook  onder  zyn  toezicht  en  befcher- 
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ttiing  te  ftellen.  En  door  deze  verfchalkende  ftreek  heeft 

hy  van  een  Vorfl:,  die  mildt  was  in  weg  te  fchenken,  by- 
na  in  het  begin  van  deszelfs  Regeeringe,  (als  die  hy  aan- 
gevaardt  heeft  met  den  aanvang  van  het  jaar  984.  volgens 
het  getuigenis  van  Lambertus  Schafnaburgenfts  ,  en  andere 
onder  de  Ouden)  geenzins  in  't  jaar  993.  (gelyk  verkecr- 
dclyk  in  denRym  Haat,  die  hier  tegen  deszelfs  zin  en  oog- 
merli  afgefchreven  is)  verkregen  hetiechtvan befchuttinge 
en  bewaringe  over  drie  Rechtsbannen  of  Graaffchappen  van 
de  zeekuft,  en  over  zommige  andere  landen,  gelegen  tuf- 
fchen  de  grenzen  van  't  Graaffchap  zyner  Voorouderen  en 
de  rivier  Hijla  ,  te  gelyk  met  SunKemere.  Waar  van  de 
Giftbrief  wel  niet  voor  handen  is :  maar  de  verklaring  van 
den  Keizer  zeifin  een  later  fchrift,  waar  by  hy  al  het  gee^ 
ne  hy  hem  te  vooren  als  Leen  te  bewaaren  gegeeven  had- 
de,  nu  als  eigen  erfgoedt  aan  hem  opdraagt;  daar  in  ande- 

ren zeer  verongclykende,en  een  quaadt  voorbeeldt  latende 
aan  de  Nakomelingen  ,  immers  zoo  veel  betreft  die  geene 
die  over  de  rivier  Kinbem  gezeten  waren.  Deeze  brief  is 

geteekent  in  het  jaar  na  de  geboorte  des  Hei/aKts  985'.  vol- 
gens't  getuigenis  van  Melis  Stoke ^  zynde  het  tweede,  na 

dat  0/?o  Keizer  geworden  was;  en  insgelyks  het  tweede 
voor  het  affterven  van  den  ftokouden  Grave.  Het  welk 
geweeft  zyn  de  waare  en  eigentlyke  oorzaaken  van  den 
oorlog,  die  zoo  veele  eeuwen  aan  een,  en  byna  zonder 
ophouden  ,  geduurt  heeft  tuflchen  deze  Hoofden  en  Befcher- 
mers  van  de  leekntt  ̂   die  HermanKus  CoKtra^us  Markgraven, 
{ Marchiofies )  noemt ,  en  tuflchen  de  xrye  Friezen,  en  die 
niet  geèindigt  is  dan  met  Graaf  Ja».,  zynde  het  laatfte 
mannelyk  Oir  van  dit  geflachte.  ARNULFUS  {Amoud) 
de  Zoon  en  opvolger  van  Diederik,  dit  gefchonken  goedt 

trachtende  te  bekomen,  heeft 'er  zyn  leven  by  ingefchoten. 
Echter  verhaalt  men  dat  hy,by  het  Erfgoedt  van  zynen  Va- 

der, noch  van  zyn  Moeders  erfgoedt  gevoegt  heeft  het 

landt  \3.n.lVaas  'ml^ laa-ader en ,  met  vier  aangrenzende  Amp- 
ten:  ja  Matthtcm  Vojfius  doet 'er  noch  meer  by.  Doch 
DIEDERIK  DE  111.  de  zoon  van /^r«a//«j,  heeft  door 
oorlogsrecht  zich  eigen  gemaakt  vier  Rechtsbannen  {Comi- 
tatHs)  in  HüUandt,  voornamelyk  beftaande  in  de  flukken 
cn  gedeelten  van  het  Graaffchap  Teijlerbandt,  dat  korts  te 
voeren  gefcheurt  was  ,  welke  flukken  de  BiflTchop  van 
Utrecht  ftaandehoud  dat  hem  toekomen ,  volgens  Teftament 
van  Anfridus,  den  laatflen Grave,  en  Bilfchop  van  Utrecht, 
het  welk  de  Keizers  ook  bevefligen,  gelyk  men  afneemen 
kan  uit  hetgeen  Beka  verhaalt;  en  Keizer  Henrik  de  11^. 
in  zynen  Giftbrief  van  May  des  jaars  1064.  DIEDERIK 
DE  IV.  pogende  met  de  wapenen  te  befchermen  het  geen 
zyn  Vader  niewelings  aangewonnen  had,  is  van  een  moor- 

denaar overvallen,  en  omgekomen  in  het  jaar  1048.  Zyn 
Broeder  en  Opvolger  FLORENTIUS,of  FLORIS , 
heeft  veele  moeite  aangewendt  om  de  giften  van  de  Ottous 
magtig  te  worden.  Maar,  naar  het  Weflen  toe  overal 
Overwinnaar,  word  hy  al  te  zorgeloos  teflens  van  zyn  le- 

ven en  overwinninge,  in  het  jaar  loói.  berooft.  Na  deze 
is  DIEDERIK.  DE  V.  TLoo\\\z.\\  Florentius ,  allerverfl 

in  het  landt  der  Fr/é'^É'»  gedrongen ,  tot  dichte  by  het  VUe: 
en  deze  heeft  allereerfl  den  tytel  van  HOLLANDT,  als 
van  een  Landt  dat  hydoor  de  wapenen  overwonnen  hadde , 
naar  de  wyze  van  de  oude  Keizeren,  boven  aan  het  hoofde 
van  zyne  Giftbrieven  gellelt;  zoo  dra  hy  het  geene  Kei- 

zer Henrik  de  III.  hem  benomen  hadde  ,  als  ook  dat 
waar  van  Hertog  Govert  met  den  Bult  zich  het  bezit  hadde 
aangematigt,  met  overwinfl  wéér  gekregen  heeft,  nevens 
de  geheele  Landtftreek  die  den  Dilichop  van  Utrecht  eeni- 
gen  tydt  te  vooren,  te  weeten  in  't  jaar  1064.  van  Keizer 
Henrtk  den  IV.  toegewezen  was.  Waar  aan  noch  heden- 

daags in  eene  nauwe  betekenis, en  met  ̂ anwyzinge  van  de 
luchtftreek,  de  naam  van  ZUYTHOLLANDT  gegee- 

ven wordt.  Onder  die  benaming  eindelyk  alles  in  eenen 
Jr^rtï  begrypende,  het  geen  hy  bezat  tuflchen  de  Maas  en 

de /C/'w^ew ; het  'weXWdeNoordtzee  van  vooren  befluit,enhet Stift  Utrecht  met  een  kleine  flrook  vmGelderlandt  van  ach- 

teren. Zonder  twyfel  met  dat  oogmerk,  op  dat 'er  in  het 
toekomende  een  onderfcheidt  zóu  zyn  tullchen  dezen  ouden 
en  den  niewen  Staat,  dien  hy  over  éeKinhem  in  Frieslandt 
poogde  aan  te  flellen.  Omdat  nu  dit  eigentlyk  genoemde 
Zuidt-Hollandt  gelegen  is  aan  den  benedenften  arm  van  de 
benedenfle  kil,  waar  aanPlinius  den  naam  van  HELIUM 
geeft  (gelyk  hier  boven  op  dit  woordt  getoont  is)  is  het 
2eer  waarfchynlyk  ,  dat  het  aangelegen  Geweft  zynen 

toenaam,  gelyk  het  gemeenlyk  plag  te  gefchieden',  van de  rivier  gekregen  heeft;  en  aldus  m  verfcheide  uitfpraak 
HOLLANDT  en  HELLANDT,  dat  is,  Landt 
aan  de  HEEL  (HELIUM)  genaamt  is;  dewyl  de 
woorden  HOL  en  HEL  van  een  en  den  zeiven  oorfprong 
cn  beteekenis  zyn,  volgens  het  geene  wy  hier  boven  nu  al 
aangewezen  hebben.  Het  zyn  zoete,  doch  onnoozele  zin- 
fpeelingen  die  men  afhaalt  van  de  Holligheit  van  het  landt, 
of  van  een  Bofchagtig  Geweft,  om  onderfcheidt  te  maaken 
van  de  omleggende  Geweften.  Dat  de  Ouden  echter  gemeent 
hebben,  dat  dit  landt  zynen  naam  en  oorfprong  van  de 
Boflchen  en  het  Holt  had ,  hebben  zy  door  de  menigmaal 
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herhaalde  fchryvinge  van  HOLT-LANDT  klaaf  en  du!- 
delyk  aangewezen :  doch  met  een  daar  door  te  kennen  ge* geeven,  dat  deeze  benaaming  niet  lang  tc  vooren  van  de 

\  Noormannen  n\t  HALLANDT  gcbtagt  was;  waar  van 
zy  immers  niet  onkundig  konden  zyn,  dfc  in  die  tyden  ge* leeft  hadden,  of  daar  dicht  aanquameii.   Het  is  al  te  on* 
gerymt  en  buitenfpoorig,  het  geen  zommige  verdicht  heb- 

ben van  Olenniies,  een  voornaam  Hopman  onder  de  Romei- 
nen, die  een  flegt  en  gering  pcrfoon  was,  dewyl  die  het 

gczach  niet  heeft  gehadt  over  de  Batawers,  zelf  niet  over 
'  de  Friezen  die  aan  den  Rhyn  lagen  ,  maar  over  hen  die 
aan  den  anderen  kant  van  het  P'lie  woonden,  en  die  by deze  zelfs  niets  anders  dan  ecnen  opfpraakelyken  naam  na- 
gelaaten  heeft.    Maar  al  genoeg  van  den  naam  ;  v/y  moe- 

ten verder  afhandelen  het  geen 'er  noch  overig  is  van  den 
volgenden  tydt.   FLORENTIUS  DE  II.  die  in  de 
regeering  gevolgt  is  op  zynen  Vader  Diedcrik  den  V.  ge- 
trouwt  hebbendé  de  zufter  van  Lotharius ,  die  naderhant 
Keizer  is  geweeft,  heeft  voor  zynen  Zoon  D/Wt-n'/J  den  VI. 
den  weg  ligtelyk  gebaant  om  zyne  magt  wederom  te  ver- 
grooten,  dewyl  zyn  Oom  de  Keizer  hem  geneegen  was. 
Deze  heeft  hem  dan  begiftigt  met  de  Graaffchappen  van 
Ooftergoo  en  Weftergoo,  tuflchen  het  Vlie  en  de  Lauwer s., 
die  niet  gering  zyn ;  te  niet  doende  de  gifte  van  Keizer 
Henrik  den  IV.  die  dezelve,  uit  de  verbeurde  goederen  van 
Egbert  den  Verweldiger,  den  Bilfchop  van  Utrecht  in  den 
jaare  io8ó.  toegewezen  hadde;  als  of  ze  Egbert  niet  had- 

den toegekomen,  maar  op  Diedcrik  den  V.na.  de  doodt  van 
1  zynen  vyandt  Govert  met  den  Bult,  die  dezelve  te  vooren 
I  onrechtvaerdig  bezeten  hadde,  door  recht  van  oorlog  ver- 
]  vallen  waren.    En  alhoewel  deze  begiftiging  van  Keiier 
\  Lotharius  den  II.  door  toeftemminge  van  alle  de  Vorflen 
idesRyks,  in  het  jaar  iii^.  bekrachtigt  is  geweefl;  heeft 
I  echter  Keizer  Conradus  de  III.  dezelve  in  het  jaar  ii^S- 
,  wederom  vernietigt,  en  weder  doen  flant  grypen  de  vori- 
I  ge  van  zynen  Oom  Henrik  den  IV.  zoo  noemt  hy  zynen 
j  Grootvader  van  Moeders  zyde.   FLORENTI  US  DE 
;  III,  Zoon  van  Die  denk  den  VI.  heeft  over  deze  verfchil- 
1  len  wederom  overhoop  gelegen  met  den  Bilfchop  vati 
'Utrecht,  waar  van  Keizer  Frederik  de  I.  in  het  jaar  Ii6ó. 
Idoor  zyn  tuflchenkomen, eindelyk  een  einde  gemaakt  heeft. 
.  En  aldus  heeft  men  riemen  gefnceden  uit  een  ander  mans 
leêr.    Onder  DIEDERIK  DEN  VII.  zynen  Zoon, 
en  zyne  dochter  y^</rt,is'er  geene  vermeerdering  bygekomen. WILLEM,  zyn  tweede  Zoon,  en  na  hem  deszelfs 
Zoon  Florentius  de  IV.  HOLLANDT  met  Zeelandt  vree- 
dig  bezittende,  hebben  de  Oojler-Friezen  ook  onder  hunne 
gehoorzaamheit  gehadt ,  terwyl  de  U'^efterfche  hunne  ou- de gewoonte  behielden.    WILLEM  DE  II.  zoon  van 

:  Florentius  den  IV.  -eindelyk  met  de  Keizerlyke  Majcfteit  be- 
kleedt ,  en  oordeelende  dat  het  onbetamelyk  was  lan-' 

ger  te  verdraagen  de  onhandige  flyfzinnigheit  der  14'^efter' 
Friezen,  valt  onvoorzichtig  op  hen  aan,  en  word  doodtge-» 
flagen.  Vervolgens  word  zyn  Zoon,  FLORENTIUS 
DE  V.  niet  zonder  roem  regeerende,  na  dat  hy  verfcheide 
Burgten  tegen  de  Friezen  opgerecht  hadde  ,  door  eenen 
t'zamengefpannen  hoop, van  zyneeigelandtzaten moortda- 

!  dig  omgebragt.    Eindelyk  is  in  JOHAN  zynen  zoon, 
den  laatflen  der  Graven  van  de  Friefche  afkomflc,  het  ge- 

'  flacht,  dat  vier  hondert  en  veertien  jaaren  lang  zeer  bloei- 
jende  geweefl  was,  niet  eerder  uitgeftorven  voor  dat  hy 
den  oorlog  tegens  de  IVeJl-Friez.e-n ,  die  drie  eeuwen  lang 
geduurt  hadde,  ten  einde  had  gebragt,  en  hen  onder  zyne 
gehoorzaamheit  gekregen  ,  gelyk  recht  hebbende  met  de 
Hollanders  ,  ja  in  de  zelfde  Staatsregeeringe  aangenomen 
zynde:  gelyk  zy  die  noch  hedendaags  gemeen  hebben,  met 
dienluifler  en  roem,  als  wy  in 't  begin  nebben  aangewezen. 
Graaf  JAN  is  geftorven,  volgens  't  getuigenis  van  Beka^ 
in  het  jaar  1299.  na  de  geboorte  des  Heilants,  den  29  Okto- 

ber, en  by  gevolg  in  het  uitgaan  der  eeuwe,  die  wy  ons 
ook  tot  een  eindtpaal  hebben  geftelt  :  omdat  de  volgende 
zaaken  weinig  verklaringe  van  nooden  hebben,  als  mee- 
flendeel  te  boek  gebragt  door  Schryvers  waar  in  de  oude 
geleerdtheit  weêr  heeft  begonnen  te  herleeven,  die  nader- 

hant door  de  grootfte  Mannen,  tot  den  tegcnwooTdigen 
tydt  toe,  byna  tot  aan  den  top  van  d'oude  hoogheit  opge- vyzelt  is.   De  grondt  van  het  landt  is  uit  zyn  eigen  aart 
niet  zeer  gelukkig,  maar  die  door  de  byzondere  kloeke 
bebouwinge  het  wel  tegens  de  vruchtbaarfle  houden  kan- 
De  vaarten,  rivieren,  zeeboezems,  havens,  en  de  Noordt- 
zee  zelve  zyn  bronnen  van  onafmeetelyke  rykdommen,  en 
van  eenen  ongelooflyken  overvloedt.  Dat  deze  nualtydt  en 
rykelyk  opwellen,  daar  van  zyn  de  voornaamfle  oorzaa- 

ken de  zonderlinge  vryheit,  en  de  fchrandere  arbeidzaam- 
heit  en  zuinigheit  van  het  volk,  zynde  giften  van  eenen 
baarblykelyken  goedtdoenden  Godt,  waar  door  de  hooge 
top,  die  in  den  koophandel  verkregen  is,  ligtelyk  zal  be- 

houden worden,  als  maar  de  winti  niet  geftelt  word  bo- 
ven de  eerbicdigheit  voor  den  zeer  gunftigen  Godt,  waar 

van  al  het  heil  en  welvaaren  afhangt.  De  byzondere  plaat- 
zen daar  in  de  Giftbrieven  van  gewaagt  wordt ,  en  die  van 

ons  elk  op  zyn  order  en  plaats  verhandelt  zyn,  hebben  wy 
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hier  willen  voorby  gaan,  als  die  van  elk  daar  konncn  na- 
gezien worden. 

Het  geen  de  Heer  /Utin^  hier  uit  den  Hcere  Joha»  va» 
Jer  DoiS  üMinexki ,  omtrent  de  misrekeniuge  der  oudheit 
van  den  naanie  Holland:,  vinden  wy  op  gelykc  wyze  aan- 
getekent  van  den  Heere  l'ictcrSchryver ,  in  zyiie  verklarin- 
«e  van  oiidt  Batax>ii-Uy  voor  zync  Aanmerkingen  op  ó.'  oude 
tlolLindtfihe  Kronyk,  omtient  de  Levensbefchryvingen  der 
Graven  van  HoIltwJt,  van  tol.  87.  tot  fol.  103.  Vooraf 
Zegt  de  Heer  Schryvery  dat  hy  altydt  groote  luft  en  begeer- 

te heeft  gehad  om  van  't  begin  en  den  eerlkn  oorfprong 
van  't  wyd vermaarde  Graatlchap  Hollandt  ,  en  het  geen 
'er  aan  hangt,  de  rechte  waarhcit  te  wceten;  waar  toe  hy 
dan  alle  Kronyken,  zoo  in-  als  uitlieemfche,  gedrukte  en 
gelchrevene,  die  hy  bekomen  konde  ,  heeft  byeen  geza- 
nielt;  doch  dat  hy  echter, tot  zyn  leetweien,  dit  zyn  oog- 

merk niet  heeft  konnen  bereiken.  3i)ocl)tan^  (fchryft  hy 
verder  in  zyne  taaie  )  ip  nUUl  Jjljf blcftcn /  öat  öCOOjfpjOnfl  Üail 

ïjft  (Ojanffi'ljnp  liaii  l^ollauD  niet  Ijcel  "msX  op  Ijct  ̂ acc 
c  c  c  L  X 1 1 1  Qljcflclt  mailj  luojöcii :  eiiöe  bat  Ijct  niet  Uiaa= 
fcljyiidif  CU  \^  öat  ïitavolusi  ilcj:  jri'ancoium/in  ö' >!DpD?acljt- 
23:iff  örnocnu/  foiiCic  gljcluccft  5i'n  Catolug;  €alVm§;/  gdyli 
nlS^  bu  üclc  Diflone-  cuDc  Ctjjonycfcöiyber^  Dan  öcfe  3tan= 

öcii/  ijcUoliljt'ui  öit  ftult  üaii  fommigc  uptljehnfcljc/  aei!tje= tcplicnt  luojïit.  JBcifhcc  \mtfie  öeii  niet  anöer^  cii  spii  gc^ 
Uioon  öan  öe  bliiii)c  ftacit  tc  fpelcn.  JDp  luat  iiaeröec  op  öe 
faccH  Icftfiibc/  en  laten  on^s  niet  licötelidt  om  öcn  Cljupn 
icuöcn  /  enDc  foiibcn  ooch  luiUen^  en  Vuetcns»  niemanbt  geecn 
op  bni  öoolVücilj  laten.  3Paarom  fal  ben  goctVutUigen  Uefec 

lierfiaen  ,  Ijoebat/  na 't  cloecU  enbc  Vicnuiftici)  oo:becl  bejS 
€belen  enbe  Ijoocljgeleerben  l^jeec  /  lijeec  ̂ oljan  Panbec  5DoejJ 
cnbe  .J^oojtluijclt/  be  ©onatncc  ofte  «©ifteu  bcg  >0?aeffcljapg; 
niet  en  i,s  gljcVueefl  »£arolu^  Calün^  gljefepbt/  niaec  een  an= 
öer  «Carolui;  /  gebpnacnit  iéimpleic  /  ConincU  Dan  ©?anchrijcft  / 
bie  begonnen  ijecft  te  regljeeren  int  jaec  d  c  c  c  x  c  v  1 1 1.  enbe 
ï)eeft  XXVIII  jacen  gljcregicct.  4ili)acc  acnglje|Ten  bit  fcljijnt 
tefrrijben  met  ben^atnm  be^  23?iEfs>/Vüefenbc  d  c  c  c  l  x  1 1 1 
foo  meent  be  felbe  J^cee  /  enbe  boe  tjp  leef  bc  mijn  infonbec 
Uiaerbe  ©Junt/  bat  Ijet  getal  beue  lanclUjept  üan  ti)ben  bec^ 
balfcljt  fonbe  fpn/  en  bat  men  biUicljt  d  c  c  c  c  x  1 1 1  beljoojt 
te  fcï)?uben.  JDclche  3Patum  op  fijn  ontbjemt^  gefctjieben 
fpnbe/tc  luetcn  albu^  D  [  [  [  [  X 1 11  ftan  llctjtelijch  aengefien 

toeröcn  boo?  D  [  [  [  LXl  1 1.  JJjet  fcljijnt  bat  b'  eecfle  uitfcl)?ö= Ijer/  niet  fcljaip  toeftenbe/  tjiec  bene  mifTepbt  i^.  ̂ 00  be 
p:incipacl  enbe  ozginele  23nef  ergljen^  mocljtc  gcbonben  Uiet:= 
Den  /  fonbe  miffctjien  befe  opinie  oePetligljen.  ïBant  boojüjaec 
fomen  met  becftant  Vuil  oojbcelen/moetmen  behennen  bat  bc= 
fe  ©onatie  enbe  «öbeigifte  niet  öeel  Voel  ( gelijclt  al^  ich  boo= 
ren  aeiigeroert  Ijebbe)op  be  tijben  ban  CalbusS  en  han  gepafi 
baerben/  enbe  bat  bien  bolgen§;  €albuö  niet  en  han  geluecji 
fijn  5^onateuc  ofte  <6ifteL  ©oojnauielicft  om  reben :  (Cen 
eecfien/bat  befe  Éanben  alfboen  luacen  niet  onbec  bc  Conin^ 

gen  ban  ©uncftnjcii/  maec  onbec  bc  Coningcn  ban  'Hiuftra^ fia :  enbe  ( om  nacchtec  enbc  nactbec  upt  te  bjucften )  onbec 
Slotljariu^  be  tlueebe/  «Coning  ban  3Currrap.a/  bc  ̂ one  ban 
ï-tcpfetj^  Eotljacp^  enbe  niet  onbec  Itarolu^é  Calbuj;  /  ïitoning 
V)an  ©jancïijcli :  bie  Ijicc  tc  lanbc  geen  gebiebt  enbc  gcnonct)= 
facm  niet  een  boet  lanbt^  Ijebbenbe/met  recljt  niet  en  mocl)te 

geben  ofte  aen  een  anbec  Vuccöfcljencïicn  't  geen  Ijcm  niet  toe 
en  quam.        tbjeeben/  bat  op  bic  tijbt  bc  3a.anben/  bic  bc 
5=)onatairi^  «özaef  ©icbericft  foubc  ontfangen  Ijebben  /  tio?t^ 
Daec  nac  ban  ben  ïtepfec  ïtarolu^  be  becbc/  bic  bc  «©jobc 
gcbpjiacmt  bja^  /  met  <0ifela  bc  23aflae«-bocljtei:  ban  iot- 
^anug  bp  3©alb2aba  geteelt  /  uptgegecben  3yn  gcluceft  aen 
een  fclicc  Oobofcibu^  bec  J)ojmanncn  ©ojfïc  enbe  sObeifre. 
3Dant  nae  bat  int  jace  dccclxxx  bc  jpenen  met  tjaec 
aenljangers»  befe  3tanben  üjcbccom  bpantlic  acntafiten  enbc 
fonbee  opljouben  becl  ̂ tcben/©o:pen/$icrchen  en  Clooftec^ 
terniclben  /  enbc  ben  Jtiljijn  en  ïiDael  opbacenbe  bc  .jêtabt 
3i5tmmegen  innamen/  en  bc  fclPe  flerch  machten  om  bace 
Vioo?  een  tijbt  tc  neflelcn  /  fonbec  bat  l)en  fulcr  honbe  belet 
lucrbcn.  J)ac  bat  fp  00c  int  jaec  d  ccc  lxxxi  op  be  HDlacm- 
fcljc  liurtcn  \i3aren  geballen/  enbe  ban  baec  met  een  guoote 
roof  bjcbctgelteert  3ijnbc  be  -^Sctitoe  plunbecben  /  enbc  bc 
^tabt|i5immegen  in  bjanbtfïahen/enbe  boojt^é  get)eel  Xotij= 
njcfi  (bat  \^  Hotöarij  njcfi)  beuïliepcn  met  ö'^ee  nemenbe 
al  Xuat  fp  bonöen/  enbe  allep;  rasecrenbe  cnbe  becbjocftcnbe. 
^ac  bat/  feggc  ih/  fp  bup?  met  roobcn  en  bjanben  onnpt^ 
fpicUeliclic  fcljabe  bcben  /  booznaemeliclt  bc  quaïticitn  aen 

ben  tiljijn  enbc  3Dael  gelegen'/  foo  öeeft  epnbelicft  bc  boo|= noembe  €acolu^  CeafTnê/  mt  jaec  d  c  c  c  lxxxih,  bc^  gc= 
nootbjucht  lljnDe/  met  ben  3?ioo^man  een  accooit  gemaeckt; 

cnbe  jijn  berb?agen/bat  bP  <ïl5obofribnj>  foubc  't  Clj^iflen  gc= 
ïoof  aennemen/  enbc  flcl)  laten  boopen/  bat  ïj»  ban  met  <&[^ 
fela/  be  SSaftartbocljtcr  ban  ïtenfec  JLotöaciujJ  /  ten  ljouloe== 
ïich  foubc  ïjebben  ©zieilanbt  met  bc  ̂ ètcbcn/  ï©o?pen/  enbc 
al  't  gene  bat  baec  toe  bcboo:bc,  (©elijcft  al^  gljetungen  %n= 
iiales  Jfulbcnfep;/  0egino/  eiibc  anberc.  3©elcl!c  ̂ ctjiijber^ 
ban  bic  ecubuc  onbec  be  naem  ban  ©jiefTant  ooft  l^ollanbt 

ibegiijpEn :  alp;  elbccé  aengeluefen  toozt.  '^tlbué  i^  Cïobcfri* 
öuG  t?eer  ban  ©Jicfiant  gebjceft.  jliaec  fijn  rijcft  en  buprbc 

uie't  lange:  Ujant  int  jaec  jd  ccc  lxxxv  of  lxxxvi,  al^  ÖP 
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metïjiigïjc  fijnjJïlJupjsbjouUjcn  bjoebcc  een  bccbont  niaccïUf/ 
cnbe  itcu  bpanbtlicU  flelbc  tcgljcnjï  ben  ïtepfce  Caiolu^  be 
4Ö^obe  /  ia  ijp  beur  bellcllnigc  besi  ilicpfcrü;  baomoenit  in 
b' opper  rijctiiiuc  baec  bc  tlljijn  cn  bc  WbzI  \\\  een  loopen/ui een  piactfc  boe  Ijcrifpiclj  gijenaemt/  öaer  nu  tjct  3r>o:p  *?ct= 
mijn  iji/  lifkhch  om  beu  ijalp  gljclijacljt :  al^  bat  Uiutlufuclj 
bp  bc  uoo.jnocuibc  ,ècl)JÜbei;ü  tc  lefen  isi'.  ̂ 00  bat  icu  fcgjeii Vuil  bat  bc  ilieufer  <3?aef  3E»ic0ciiflt  giüotelicr  te  hoJt  füiibc 
gebacn  geljabt  ijcbben/  flclj  onbcillaeubc  met  ïjet  VuecI)  gije= 
fcljonchcn/  ofte  ten  minflcn  te  leen  gljcgecbeu  lant/  foo  Vucu^ 
nirlj  jaeien  baer  nac/  ecu  anbec  tc  begiftigljen.  ©olgljt  ban 
Vuaericijijnelicli  bat  bc  3E)onatie  aen  ïDicberuh  gebacn  nae  be^ 
fe  tybt  gevucefl  fp.  (Cen  Vuaer  men  fcggcn  VuilDc  bat  t^ollant 
onbec  lD2ie|Tant  niet  en  moet  gijctchcnt  Voerben.  jiliaec  bit 
fcggcn  ( foo  bed  mijn  bcVuuft  ip ;  fal  niet  bebcflidjt  Uonncii 
bjciben  met  autl)cnnjcft  befcljept.  aDaciom  Vim  fulcr  /  lioo= 
ncnbe  met  goebc  recben  anberc»  beVnijfcn  /  bervóccpcn.  ̂ Dic^ 
re  meer/  obcrmibt|  in  bc  ̂ ift-25:ief  l^jollanb  Jiict  gljciiücnit 
cn  -Vücrbt:  maer  allecnlidt  uptgljeb.jucht  (iact  'tgcenc  aifbocii 
göcgecben  bJiert/  met  befe  Vuoojben :  ÜE  KEliCK  TüT 
HEC MUNDE  met  al  batter  recljtelicft  toe  bdjoojt /  ban 
be  plactjS  of  biemcn  Iject  SUTTHEliDESHAGE  tot 
FüRTKAPA  enbc  KINNEM  toe.  'JCnbecS  bjoiöt 
baer  niet  nptgcbjulJt.  ̂ èoo  bat  Ijct  mp  Vuonbcc  gljceft/  Vuaec 
upt  bc  CljJonycli-fcljjyPec^ï  mogljen  gbebifcljt  Ijcübcn/  bat 
«©?aef  5i)icbccicft  bc  ecrftc/  fu  gljcluecd  met  alleen  «öSzaef  ban 
ï^ollanb/  macc  oocft  ban  Sedanb  /  enbc  ̂ ^ecc  ban  ©iicflanö 
tot  bc  3lauVucr,é  toe.  %\\  Vuat  oubc  Cljartrcn  ofte  bed  ccc 
tjier  ban  noobe  i)crgamcnt-boccften  (iact  bit  gljcfdjjcbcn  * 
J>oo  bed  Ijet  l?cerfcljapppc  ban  ©?ic|Tanbt  acngaet/  iclt  acljt 
baec  niet  een  tittel  of  te  binbcn  ipf :  jac  Vuect  bat  bu  be  ©|ic= 
fcljc€t)?onijcli-fclj?ybcr|gantfdj  contrarie  gljcfcljJcben  buecbt. 
ièoo  bed  belangljt  Ijct  *©^acffcljap  ban  Eedanb :  Vuat  feftcc» 
Ijepbt  ijS  baer  anbecpi  af  /  ban  bat  Ijet  Jrorceft  IVASüA  (baec 
bc  5B>onaric  ban  €onincft  HoboVuych  af  fpjccdit )  gcfept  Vocct 
Eedanb  tc  Vuefen?  4|Bacr  Vuat  gdycftcnifTe  Ijcbbcn  befe  tvuee 
namen  met  ben  anberen  ?  C  ftonit  naerbcc  bp  bat  be  l^eec 
ban  |Öoo?tVüijcft  raemt:  te  bjceten/  bat  IVAsDA  mogljdicft 
't  Utanbt  MaxilVAES  fp/  in  ©laenbcrcn  pcbcc  bekent,  ©u^ 
»^  bp  öifHnac  5^icbcdcU  gljeVuccfl:  €>?aef  ban  Eedanb  ofte 
ban  't  jllanb  ban  9©ae^.  ©an  ü^ollanb  fdjynt  Vuat  mcccöcc 
fdtcrljcpt  te  Uicfcn  /  boo?  bien  HECMUND  E  ofc  EG- 
MOND  göcnoucl)  bdient  i^/  in  i^ollanb  (foomen  öat  ljup* 
benbacclt)j>  rekent )  gljelegen  /  niet  Vuyt  ban  be  .^tabtUllcmaec : 
baer  oock  KINNEM  :  Vuaec  of  ïtinnemer/  ïttinljcimcr/ 

cnbe  ICtccmcrlant  genacint  Vt3crbt.©oo?t^  b'  anber  tUJcc  plaet* 
feu  SUTTHERDESHAGE  enbe  FOK  TRA  PA  Vuoï* 

ben  bp  giffuige  g^cmcnnt  't  een  te  fpn  ï^illcgommcrbecck  / omtrent  tVucc  mijlen  ban  be  ̂ ètabt  i^aedem/  op  be  Voedj 

nac  3tcpben:en  't  anber  ©ooja-appcn  /  bp  Cafanbt  in  ©laen- 
beren:  ï^aer  nu  geen  ©oojrtappen  bekent  3yn/bat  ick  Uicct. 
lEiaer  ick  binbe©oojtcappen  in  een  25?icf  bau*0?aef  ïDillcm 
ban  l^eiicgouVücu  /  ban  l^ollanbt  /  etc.  in  be  teute  boo? 
©trecyt  gljegeeben  be^  bingeufbagfjc^S  booj  ̂ .  ̂janjj  bactj 
23aptifï  tc  mibfomcr/  int  jaec  m  ccc  xlv.  ̂ n  Vuelck  bc 
boo?uoembe  «t3?acf  bc  ̂ teben  5Bo?brccöt/  Eienc3ee/  iBib- 
bdbnrclj/  3Bdft/  3lepbeu  enbe  i^aeclem  opbjacdjt  cnbe  bc= 
Vuyfi  tot  betaelinge  ban  bjie  Ijonbert  pont  ouDer  grootec  (€0?= 
nepfe ';Sjaer,5S  lijfrenten/  bie  lju  om  fijn^  OojIocIj^  Vuillcu/ 
bat  ÖP  ojpnam  tegöeujj  be  ̂ tabt  ban  ïOtredjt  enbe  tcgljen^S 
bC'öoftbiicfeu/tcn  lafle  ber^tebenboojfcö^cben  berkoft  yab== 
bc.  S'l  öcn  eerden:  In  Zuytbevclant  de  Graelfelicke  Tol- 
ne  tot  Iheerfickeroirde :  de  Molenrenten  tot  Remburfwa- 
le:  't  land:,  tiende,  ende  pacht  tot  Schaftekyns  polre  :  de 
tienden  ende  renten  van  Voirtrap:  't  gheleyde  op  te  Hpn- 
te :  etc.  35efe  ©oojtcappen  5pn  oock  bekent  in  bc  öcken- 
boecken  ban  ben  uptgift  enbc  ontfang  be^  3E>oo?lucl)tigljeii 

Öooct)  geboren  i^ertocö^  'Hilbert  ban  25eijeccn/  öuVuacrt  cn^ bc  nac  oock  »©?aef  ban  ï^ollanbt/  etc.  5B)ie  nae  bolle  xlvi. 
jaer  regcecingj»  befer  Voecdt  oberlcbeu  int  jaec  m  c  c  c  c  iv. 
in  '^'ïBJabeu  l^aglje  op  't  l^of  inbc  Capd  begcabcn.  |ïae bie  tijbt  en  Vuojbt  ©oojtrappcn  niet  gljenoemt/  al^  fyube 
met  anber  Uanbeu  ban  Scdant  bcrbjonchcn.  ̂ oa  bat  te 

Cronyk-fdjjyber;^  int  aenVuijfcn  ban  FORTRAPA  foo  grof= 
fdijk  niet  bVoalcn  /  al^  Voel  dbcrs? :  flaanbe  nae  ecu  binck  al^tS 

be  blinbemau  nac  't  cp  beüe.  J)ii  bat  fp  SUYtHERüES- HA  G  E  it)illcgommccbeecft  uptlcggöen  /  kan  ick  niet  Vuij^S 
bJOJbeu  upt  bjat  argucringïje  fp  fulcp  boen.  JDant  baec  cii 
i^  gantfdj  gljecn  gliciuceufcyap  ba:i  clanck  oft  bctekeninge  iii 
bic  tVucc  namen,  i^ccc  ban  J)oo2tVoyk  meent  bat  met 
ZUrTHERDESHAGE  EupbcVubiibe  tc  berHaen  ij?/ 

een  3E>o}p  ober  't  cplanbt  JiBarckcn  omtrent  IBonickcbam 
acn  be  éupbersec  geiegen.  ̂ 00  bat  »02acf  5^icberickji  3laur 
foubc  begrepen  gcVuccli  5pn  enbc  ofgefcljepben  met  befe  geen* 
feu  ten  sloften  met  gnubcrVuoubc/  ten  <5>upben  met  ©oo::« 

trappen/  ten  Jfioojben  'met  ïilutidm/  enbe  ten  IDcfien  met be  Ecc.  3Daut  bat  3un  ïi)ecrfdjapppc  fonbe  gcftreckt  Ijcbbcn 
tot  bc  jlauVücr^  toe/  fpn  blauVuc  bloemen.  JDclck  Vup  met 
goebc  reben  becVuerpen  :  nacbien  geen  l^antbdl  baer  af  bei* 
mdt/  maer  ter  contrarie  b'  €>pöjadjt  2^?ief  ten  Wt^ïcw  fixw 
Ijdm  b'uptcrfïc  lemijt  ftdt/  cn  baec  biipten  niet.  53at  110^ 
tQir.  IKacc  of  nac  't  geboden  ban  be  i^za  ban  i^oojtvuyk/ 

Supts 
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Euptïjatbe^jagc  .jêupberVuoube  fp/  ctt  Ran  Icft  tiict  bafïclicït 

feggni  /  nocljtc  oocft  niet  Hcötelich  VoeöECleggeti.  3Be  tieclïan- 
öige  %ef€t  macö  felf  oojöedcn/  cnöc  fpn  epgm  goetbunchcn 
neö?uii[icn.  iCot  Uieïcft  cpnbe  ich  tjicr  bpüoegen  fal  een  25?ief 

Uaii  (üoninch  lEuulfu^  gegeVien  in  't  jacc  d  c c c  lx xxix , 
baec  ooh  ZUTTHERDESHAGE  genoemt  toect:ïoaec= 
om  fp  bienen  fal  tot  onbercecljtinge  bet  gmtec  bie  befe  faeft 
tajat  naei;öei:  fal  toillen  onbccfoeken.  ̂ Deselüe  bectaalt  lupbt 
albu^: 

In  den  naame  der  heylge  ende  onverfcheyae 

'Dryvuldigheyt. 

ARNVLPHVS 
Koningk, 

die  nu  2,yn  ende  na- 
kenlyk  ty:  hoe  dat 

By  der  gehengenifle  Godts, 
Allen  geloovigen  der  Heylige  Kerke, 
maels  wezen  zullen,  willen  wy  dat 
ons  getrouwe  ende  eerwaerdige  Graef  Gerolf  onze 
Goedertierenheyt  gebeden  heeft,  dat  wy  hem  eenige  din- 

gen ons  toebehoorende  in  eigendomme  fouden  willen  gee- 
ven.  Tot  wiens  gebede  wy  voorbodig  zynde,  hebben  ge- 
•willekeurt  dat  zulks  gefchieden  zoude.  Want  wy  hem 
gegeeven  hebben  tuflchen  Ry  n  ende  Z  u  i  t  herdeshage 
in  zyn  Graetfchap  in  Northa  ende  Osprehtashem 
een  boflche,ende  een  bouwakker;  Bodokelo  een  hoeve: 
In  Albruck  twee  hoeven  :  In  H o r n u m  een  hoeve : 
In  Hevi  een  manfe  :  ende  Theole  een  manfe:  in 
Aske  een  manfe:  ende  al  wat  rechtelyk  tot  die  zelfde 
hoeven  ende  manfen  behoort:  met  huizen,  fchuiren, 
dienltluidcn  ,  velden,  Weylandt  ,  zaylandt  ,  beemden, 
bolfchen  ,  Wateren,  ende  Watervlieten:  met  molens, 
Tificheryen,  Wegen  ende  onwegen  die  men  gaat  ende  we- 
dergaat,  datter  is  ende  niet  en  is,  gebuuwt  ende  onge- 
bouwt :  met  al  zyn  aanhang  ende  bylage  dat  rechtelyk  tot 
de  voorfeyde  hoeven  ende  manfen  behoort.  Ende  over- 
luiks  hebben  wy  geboden  dat  deeze  Brief  zoude  gemaakt 
werden:  By  dewelke  wy  willen  ende  ernftelyk  gebieden, 
dat  de  voornoemde  onze  VaiTael  van  deze  tydt  af  voort 
eeuwiglyk  een  vrye  ende  veylige macht  hebben  zal  van  alle 
deze  dingen,  te  behouden,  te  verfchenken,  te  vcrkoopen  , 
te  vermangelen,  of  daer  met  te  doen  wat  hem  believen 
ïal,  zonder  yemandts  beletten.  Ende  op  dat  onze  Gifte- 
brief  des  te  beftandiger  zy  ,  ende  in  toekomende  tyden 
waarachtiger  gehouden  werde  ende  deunder  opgelet,  zoo 
hebben  wy  die  met  onze  eighen  handt  onderteykent,  ende 

geboden  datmen  't  met  onfe  vingerling  fegelen  fouden. 

Heer  Arnulfs  teyken  des  alderonverwimelicften  Kotitughx. 

lek  Afpertus  CaKcellier  in  der  ftede  van  Otmaer  ,OverJie  Cap- 
fellaen ,  heb  dit  overlezen  ende  gefchreven.  Gegeeven  daegs  voor 
de  Nonas  Augufli ,  int  jaer  ons  Heeren  DCCC  LXXXIX,  op 
ten  V 1 1  Indtéiie  zyns  Keizerryks.  Gedaan  tot  Franconofurth. 
Saliglick  in  den  naeme  des  Heeren.  Amen. 

5^efe^  <J5erolf^  en  gcbeiiïit  nfemant  ban  onfe  €ö?onrjcft- 
fcli)?pUEC^.  5^an  alleen  H  lluctcuc  ban  bc  Ctijm-€lj?oni)cU/ 
bie  oocït  fepbt  bat  tjp  <©?aef  ban  ©Jieflant  bja^.  ̂ pn  Ujoo^ 

ben  in  bc  öefct)?Öbinge  ban  5^iebecich  b'  eerfie  <©jaef  lupbcn £übu^: 

IN  dees  Diedericx  tyden,  als  ick  vant. 
Was  een  Graue  in  Vriefland, 

Die  Gherolf  met  namen  hiet, 
Ende  wan,  alsmen  befchreuen  fiet, 
An  Koninc  Arnout  van  Vranckenlant, 
Dat  hy  gaf  bofch  ,  merfch,  ende  zant. 
Dat  finen  Graeffchap  lach  ghelaghe, 
TufTchen  Ryn  ende  Zouthardeshage, 
Viffcherijen  en  ander  renten, 
Ende  quitet  hem  van  parlementen. 
Doe  fchreefmen  v i ii  c  l x x x  i x  jaer 
T'incarnation  Gods,  dats  waer. 

'       Defe  Gherolf  die  hier  Graue  hiet, Men  vint  van  hem  anders  niet, 
Dan  hem  gaf  te  Vrancken  voorde 
Koninck  Arnout  dat  mine  woorde 
Hier  te  voren  hebben  ontbonden. 
Lichte  hi  ftarf  in  finen  ftonden 
Sonder  kint,  ende  onfe  Grauen 
Worden  Heeren  van  fijnre  hauen. 
Want  icker  anders  niet  of  vernam, 
Wat  hi  was ,  of  wat  van  hem  quam  , 
Dan  fine  Hantvefte  t'Egmonde Wilen  lach  in  ouder  ftonde. 

ï|antbefïe/  bact  Ijp  of  fpjeccftt/  \$  be  gene  bie  top  boo* 
ten  Qljeftelt/  enbe  alberecrft  ojj  be  ̂ Duptfclje  tonge  gcb?acljt 
tebben.  5^efc  bJ0?t  gebonben  in  oube  €l)?onijhen  met  be 
fiant  in  Jfïancöön  gefcö?eben/  bie  booj  ben  ̂ ebei;lantfcöen 
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€röcï)  cnbe  Cutïjcl  fCgmonb  in  bc  Xibiarpcban  be  'ilijüpe 
te  fien  bjaren.  Cen  ban  öte  <fi;t)|onijc(5en  tjcb  icïj  gcojunclit 
bat  feec  out  bjasi/  al^  bat  cpnbicijDe  int  jaec  m  cc  iv.  Itcbtec 
aent  epnbe  bja^  onöec  anbece  Defe  i^antbefie  gefclj:ebcn. 
5Biie  boozbjaec  niet  te  bergeef^  alöaec  üeluaect  \^  geüjcefi. 
ïIDant  men  becmoet  bat  befe  <©?aef  (öetolf  öe  ©aöer  is  ban 
»<3?aef  5^icbericli/  enbe  niet  ̂ igi^öett  i>?ince  ban  %.\mdi^ 
nien/  berce  gefocljt.  25p  Kegino  Cljjonyh-fcijzijbec  booiöcii 
op  öet  jaec  v,  ccc  lxxxv.  al^  'Hlniüafrabeiic|i  aen  ben  ïtepf 
fee  fearel  ban  löobcfnöu^  ben  li^oonnan  gefonben/j3croifü^ 

enbe  <£5acboïfug;  «iÖJabcn  ban  Bjieflant  genoemt.  <ii)ie  felf  ü'e geeft  ongï  op  Ijet  jaec  d  c  c  c  xc vi  1 1  te  hennen/  bat  be  iDo;|i 
ó^becljacDiis'/^oonban JIBcgmacbuji  /op  bec  jacljtfijnbeoma 
geb?acljt  i^  ban  ÏDaltgacing;  be  ïDjic^/  De  ̂ oon  ban^i^ecol* 
fu^.  3Pefe  3©altgaciug  bp  Ulegino  /  \^  ( mijn^  oo2beelg( )  Die 
bp  anbere  genoemt  bJccbtaBalgeuujj/töjabe  ban  iCepfiecuant. 
J©ant  JïDaltgeciu^  en  ai>algeru^een  naem  ij).  «öelijliecbJij?? 
al^  (©tgartu^  enbe  (©tgecu^:  t^ungaciu^  enbe  0ungenig/ 
etc.  ̂ \xl  \$  »©ecolfugf  gebjceft  be  IDabec  ban  SBaltgaciu^/ 
enbe  55ieberich  be  25?oeöec  be^  felben  JDaltgarö  /  foo  iji  ban 
ooch  (öecolfu^  gebjecft  ©abec  ban  5i)iebecicH.  31" boegfjen  / 
bat  be  ̂ ètam  ban  *0?aef  35iebecift  /  foo  bic  bp  be  Cljjonijcft- 
fct)?ijbcr^  acngctogen  bjcrbt/ban  mcrheliclic  balfcljcpbt  macfj 
befcljulbicljt  Vuo2bcn  /  enbe  upt  ongebalfctjte  bocdicn  anbers» 
bctoeect:  IBiffcbien  ijS  Ö^ieberich  b'  oublie  ̂ oon  ban  •öccoU 
fug;  gcbjecfl:/  nac  't  geboden  ban^auUujïlBecuk/in  fpn  Ie* 
ben  Cljjonijcli-fcljjijbcc  ban  I|ollanbt  enbe  «©elbcilanbt/  foa 
bat  Ijp/  alcee  met  eenige  pavciéelcn  in  bc  quarticren  nu  JDeft- 
©jieflanbt  genoemt/  begiftic^t  fpnbe/oocli  fucccfTeuc  gcbjcefl 
iji  ban  fpn  ©abec  4Bccolfus>  /  in  alfulchc  partijen  /  alji  bc 
jèabec  alöaec  bencffen^é  anbece  <0?aben  ( bjant  bit  3ianbt  op 
bie  tijbt  bcel  «ïB^abcn  tjabbe/  alji  «Öacbolfu^/  bu  iSegiiio  ge* 
noemt/  enbe  anbere)  b)a,ö  berittcnbe :  anbec^  en  blijkt  niet/ 
Ijoe  ©liciTanbt  aen  bc  <©?aben  ban  ]|]folla!ibt  gehumen 

ten  cpnbe  3©algeruj»/  bc  jonchfle  ̂ one/  uoclt  niet  en 
foubc  fpn  nac  fpnjï  Ï£)aberö  obeclijben  fonbec  tjooge  l^cerlich* 
Öept/  i^  bcflelben  ipaullu^  jlBccula^  geboden /bat  €"crolfii^ 
tfpnen  beljoebc  gdioft  Ijeeft  ban  bc  ̂ ^abcn  ban  €lccf  IjeC 
^5jaeffct)ap  ban  Cepflerbant.  SInüoegljen  bat/  om  te  ue^ 
tluprcn  /  be  tbice  ̂ onen  ban  <6ccolfu^  «iö^aben  ge\i3cert  firn  / 
b' outfie  5Biberilt  ban  ©jieflaiibt/  bp  erfbed/  enüebp  ©o= 
natie  ban  een  goebe  pactije  bc^é  ianbtj»  /  bat  nu  fóoilauDC 
gefegtbjcrt/  mctbcdoop  bc^  tijbt^  grooter  enbe  bjut-gien- 
figec  gebjojben :  be  jonchfie  aBalgcrup;  /  tiI5?acf  ban  ((ileplicr^ 
bant  /  bp  bjcge  ban  hoop.  3Bat  tjtcc  af  \^  of  niet  fal  öc  bec=^ 
ftanbigc  lücfer  onbertaflen:  enbe  foo  Ijp  pet  feUerbec  ijceft/ 

ong;  bat  gdieben  mebe  te  beden.  Eeftcriidi  't  geen  in  bc  gcoo* 
te  j|ollanbtfcöc  Cljjonijlfi  bclangenbe  b'  infïdlinge  enbe  b'  op^ tccl)tinge  be^  »©jaeffcl)ap  ban  ïi^ollanbt  bpgcbiocïjt  bjcrt/  i^ 
( mijnjï  oo?bed^ )  feec  ongerijmt.  5E>aec  bjojt  gefept/  oat  op 
bc  50acöbaert  te  25labdlc  opter  ïtempen/  beur  uptfcljJijbinge 
ban  Conindi  ütard  bc  Calutoe  gcl)ouben  /  onbec  anbec  lif ee= 
een  oodi  gebJceft  fpn  be|  ̂ au^  *iI5efantcn/  bie  bjdhe  3loan= 
ne^  bc  adjtfte/op  bie  tijbt  bjefenbc  te  ilBent^  aen  beiuïi)ijn/ 
afgebaetbicöt  Ijabbe  om  boo2  5^ieberlft  ban  €.  Cacolu^  be 
Caluttie  't  «ïBjacffcljap  ban  l|ollanbt  te  beboibcren.  iBacc 
ban  befe  5^act)baert  te  25label[c  optec  iftempen  bp  €.  ï'tarel 
bc  Calubjc  gdjouben/bjojbt  bp  geen  geloof  biaccbigc  t^ifiori* 
fcöjijberg;  öefdjept  gebonben :  J^odjtc  int  jaec  d  ccc  £  x  1 1 1 
b3a^  geen  %<!sd\\\\t^  ̂ au^  ban  öomen:  iBaec  ben  ̂ tocï 
befat  op  bic  tijbt  45icolau§i  be  eerde/  enbe  nac  öem/  int  jaec 
D  ccc  Lxvii.  t^aDjianu^  be  tbjeebe:55en  bJddicn 31oan= 
ne^  be  acljtfie/  int  jaer  »  ccc  l  x  x  1 1  gebolgt  iu :  batmeti 
felicclijli  bjcct/  enbe  bacr  goet  befdjept  of  i^.  J>oo  battjp 
booj  negen  jaren  telBcnt^  niet  enftan  gebjcejl  fpn  al.^Pau^. 

©oojbec  bat  fp  feggen  /  bat  ï^agano  ( in  b'  €>pb2acl)t-;32icf 
genodtit )  foubc  gebjeefi  fpn  «iBkcf  ban  ftldn  Croijcn  ( bat  fu 
niet  berfiaen  /  bjant  't  i^  Colonia  Ccaiana )  of  ban  gancmi 
gelegen  op  ben  Cïtjijn  tufTcljen  be  ̂ tcbeii  i^upsJ  enbe  Clccf : 
JBacc  ïian  bat  bodj  mebe  bjaer  gemaeht  bjcrben  ?  JDefgdijli 

bat  ?B>ieberift  be  joncftftc  25?ocbec  b)a^  enbe  31Dalger  b'outfle 
<©2aef  ban  €epflerbant/  en  bepbe  ̂ onen  ban  ̂ êigi'ibert/ 
^iince  ban  Iquitanien :  enbe  bat  ï^agano  ban  IjaerbccJlKoc^ 
öer^  bjegen  ïjacr  (©om  bja^/  en  bcrbolgenji  ooh  25:oeöci: 
banoEmma  be  l^upgbionbjc  ban  ftoninch  3LobobJtjch :  HBaer 
mebe  fullenfp  bit  goet  boen?  ̂ êp  feggen/  bat  5Dieberili  nier 
berften  en  toaé  of  begaeft  met  eenige  Hanbcn :  55acr  tegen 

fept  bc  ï^anbüefl/  DE  KERK  TVT  HECMUN- DE  met  al  datter  rechtelick  toe  hoort  gebruycken  foude 

gelyckerwys  hy  fyne  ander  goeden  in  erfrecht  dede,  ctc. 

'§>^  feggen  bat  «Ö5?aef  ̂ Dieberift  gcgecben  \f  't  gcljcdc  lanbt 
ban  $?ollanbt  met  een  bed  ban  s0oft-©?iefïanbt  tottcc  riebieie 
"itauUicrg;  gdjceten  /  loopcnbc  tot  5i5odtum :  3ï>acr  nocijtanS 
öe  ïl^anbtbcfï  nodj  ©jieiTanbt  nodj  ooch  ll^ollanbt  fdf  niet  cii 
noemt,  ̂ p  feggen  /  bat  nae  be  3Bacljbacrt  be  ïtepfcr  ftarc! 
be  ïltalubjc  fdf  in  perfoon  <0?acf  50icbcrih  gelept  foube  ge= 
baen  Ijebben/  enbe  bat  Ijp  Ijicr  met  ben  25urdj-»!5?abe  ban 
ILepben  enbe  ben  li^cec  ban  ©alchcnbnrg  Ijceft  moeten  ftrij^ 

ben/  etc.  iieber/  fegt  mijn/  bJie  ter  bjn'dt  tjeeft  befe  Xmv^ 
fer^  tocöt/  enbe  bit  oojlog  op  bc  ©ollanbcrji  enbe  Dnefën 

aengeroect?  ̂ iicrgenj»  en  binbtmeu  fulhé  ban  in  bc  rtoffccr- 
bJinhd  ban  2ian  'öcrbjantjï  ban  Jiepbcn/  enbe  bic  Ijcm  bal- 

Hhh  3  Qcn. 
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Öfii.  go.  SSfïui/  bi'  fiiim-Cljiomjdt/  ciiöc  bc  oubc 
lui-r  l)oiiöat  cnbi-Difr  laivu  luct  öcljauc  gffcljjclicncijjonijli/ 
barr  tcU  Ijuv  Hüoitii  af  iji^jouni  Ijcü/  cii  luclDcu  tult.f  nier. 
5?!:  oücli  uanbcDillovif /  ofcc  bed  iTi  faüd/Uau  öc  ijrootc  cn 
hliuiii'  liüomcn  öni  top  nf  tc  Doulufii  /  nict  ni  Mittm  tc  |p:cc= 

lu-ii.  3Dc|V  la  ijniomcn  iinr  iJIituji  Ujbmp'/  bic  iii  fpn  crrllc 
faOi-di  HiUüiiarum  ;ib  Urbc  coiidita  l'alc.t  lunL.Taiquinius 
Superbus,  bic  bc  |VUcn|ïc  jTanindi  bcv  nomciuifii  luajï/  l)cr= 

i)aelr:  iPant  al^i'  bcxtus  l  arquiuius,  bu"3idj  Ou  bc  <i3abi= 
iiiTü'  Üi'liOfdK  i)aöbf  /  cubc  mi  oUcc  Ijacc  IjciTfdjtc/  ecu  %e= 
Oait  rot  ilonicn  acu  IV»  Dabcc  ben  Coniiich  L.  Tarquimus 

isupcrbui,  öiioMDni  Ijabbc/  om  tc  luctcn  U,iat  óp  gcbacn  luil- 
bc  ijfbücii :  bc  «ConmcU  nut  ben  ïcflact  in  ben  tl)uini  ge= 

naen/  enbe  Ijeeft  met  Ijem  ben  Ijof  beucliianbdcnbc/ fonbci* een  XuooJbt  te  f>.ijedien  /  bc  3aerOoUen  üan  bc  Ijcul  of  mancop 

afijcilaöèn.  5Pc  ILcijaet  /  lanij  nae  antluoojbt  oeVuadjr  ljeü= 
biiibe/  en  nict  üci-\iiecVicnbc/  reppbc  Vuebci-om  nae  f;in  l?ccc/ 
bie  funij  Daber.ö  mceninge  Vod  uciftaenbe/  üed  lian  bc  «iBa^ 
tijuéró  bebe  ombienijen/  ere.  ̂ ler  ccnpV  Itefcr/  luat  on,ö 
Uiija  gemadit  lucit.  lenbcc!  Ijoc  onOebaditclieli  loert  bn 
fonimioen  een  bmc  ijcfdisclicn :  met  Vuat  üuiilc  Ijoetcn  loopt= 
incn  oüec  bc  «öefdjicbcnilTen  ber  oubc  tijben! 

VVy  hebben  nutbaar  geacht  den  niewsgierigen,  en  oud- 
heitsminnenden  Lezer  deze  ganlche  twiltrede  van  den  ge- 

leerden P.Schryver^over  de  naamsoorfprong  van  Ilollandt^ 
hier  in  eene  volgreex  by  te  voegen,  zoo  wegens  de  groot- 
heit  van  't  onderwerp, hamelyk ,  het  aanzienlykfte  deel  der 
pWeenigJe  Nederlanden ,  als  omdat 'er  verfcheide  zaaken  in 
worden  uitgepluilt,  die  tot  nader  veritant  en  ophelderinge 
van  de  Hiltorie  dier  tyden,  en  ftavinge  van  des  Heeren 
Alungs  meeiiinge  konnen  Qrekken;  en  laaten  wy  hem  hier 
7yne  eige  taaie  fpreeken,  zonder  eenige  veranderinge,  ge- 

lyk  wy  doorgaans  Melis  Stuke  en  Jan  P'eldenaar  doen,  waar aan  niemant  met  reden  zich  kan  rtooten,als  dat  ten  bewy- 
le  ftrckt  der  onvernille  waarheit,  gelyk  ze  uit  diens  groo- 
ten  Schrwers  pcnne  voor  meer  dan  loojaaren  is  gevloeit. 
HOtLANDlNUS  ( ADRIANUS  )  een  Hollander: 

Hy  is  Iheologia:  Doélor  geweeft,  en  Carthufer  Monnik  bin- 

nen Si.  Gccrtruidenberg:  heeft  een  groot  T'heologifch  boek 
gcfchreven,  te  Keulen  in  't  jaar  1471  gedrukt. 
HOLLE,  een  Dorp  in  Gelderlandt,  onder 't  quartier van  Arnhem  \  doch  gering. 
HOLTENA;  zie  ALTENA,  en  ALIDA  VAN 

POELGEEST. 

H  O  LT  R  E  K  A.  Aldus  vindtmen  by  Heda  in  een  Gift- 
brief van  Keizer  Henrik  den  IV.  van  den  jaare  1064.  In  een 

ander  affchrift  HOLT  ER  O.  Dit  nu  word  aldaar  ge- 
noemt  Curtile,  in  het  Neêrduits  een  ficntljof  of  £tCnteni)C/ 
waar  toe  verfcheide  opkomüen  behooren.  Men  heeft  een 
Dorp  byna  van  den  zelfden  naam  aan  denWellkant  van  het 

2^,  by  den  hals  van  het  Haarlemmer  Meer,  ïl^OUtrift.  Doch ik  7.0U  niet  durven  verzeekeren  dat  dit  hier  gemeent  word. 
HOLWERT,  een  der  14  Dorpen  der  Friefihe  Griete- 

nije  li^eft-Dongerdeel,  in  Oojlergoo.  Leit  aan  de  Noordtzee, 
of  de  Wadden,  tegens  over  Amelandt.  Heeft  op  den  ze- 

venden September  eene  vermaarde  Paerde-  en  Jaarmerkt, 
die  van  veele  in-  en  uitlandtfche  Kooplieden ,  voornamelyk 
van  d' Eilanders,  doch  meefl:  van  d' overbuurtfche 
iiVr/,  bezocht  wordt.  Dit  Dorp  heeft  eenen  zeer  hoogenfpit- 
zcnTooren ,  van  de  Kerk  af  llaande  en  tegen  't  Ooften,  geheel 
ftrydig  met  alle  andere, die  naar 't  Weiten  ftaan,gebouwt, 
en  in  het  jaar  1661  verniewt,  die  den  Zeevarenden  tot 
eene  Baake  verürekt.  Voor  een  gedeelte  geneert  het 
het  zich  met  de  vifchvangft  ter  zee,  daar  Leeuwarden  voor 

een  deel  mee  gefpyft  wordt.  Het  binnenfte  van  't  dorp  is 
beüraat,  en  metfraaije  huizen  voorzien,  waar  onder  eene 
aanzienlyke  State,  Brandtjlede^oi  Aylva  genaamt,  met  ee- 

nen vierkanten  Toorn, voor  omtrent  eene  eeuwe  gebouwt 
van  den  Hoog  welgeboren  Heere  Hejfel  Meekema.,  Baron 
•van  Aylva.,  in  zyn  leven  Kolonel  van  een  Regiment  Voet- 

knechten, en  Gouverneur  van  Koeverden.  Door  de  Zee- 
vaart is  hier  ook  geen  gebrek  aan  koop-  en  eetwaaren. Het 

dorp  is  groot  en  oudt;  en  draagt  zynen  naam  (als  Schota- 
nus ftelt)  niet  van  eenen  Holle  .,ó\q  hier  op  een  Weerdt,  of 

hoog  Eilandt  zou  gewoont  hebben  ,  gelyk  Ubbo  Emmius 
meent,  maar  betekent  het  woordt  Hol-wert  zoo  veel  als 
Heilige  l^'^eerdt :  vjnm  in  't  oudt  Fnefch  zeide  met  Hollig  voor 
Heilig.  D'oudc  Legenden  verhaalen  dat  S.Ludger.,'m  d'eer- fte  bekeeringc  van  Frieslandt  tot  het  Chriftengeloove,  hier 
wonderdadig  eenen  blinden  zou  ziende  gemaakt  hebben. 
Verfcheidene  Staten  vanEdelen  leggen  onder  het  klokfl.ig 
van  dit  Dorp,  als  Hania,  TjeJJens,  Bolta.,  enz.  en  is  't  het 
eerfte  dezer  Grietenije;  de  Kerk  en  Predikant  ftaan  onder 
't  Claffis  van  Dokkum. 
HOLWIRTH.  Van  deze  plaats  maakt  Menco  gewag 

op  het  jaar  1248.  Hedendaags  word  Holvjierde  genoemt  een 
dorp  met  een  hoogen  toeren,  geheel  van  gebakken  fteen 
tot  aan  den  bovenden  fpits,  leggende  byna  op  den  kant 
van  de  Eems,  een  uur  van  Appingadam ,  naar  het  Noorden. 
/fZ/r/Vaj  fchynt  deze  plaats  ï)c[eU)lirb  te  noemen.  De  ver- 

volger van  Menco  noemt  dezelve  llalwirth,  dat  is,  Heilige 
Hoogte;  gelyk  i^ciUiJlO  en  tjcilijjdcc. 

H  O  N  HO  O 

HOMADE,HOEMADE,een  Dorp;  zie  HOOGMADE. 

HOM M  ERTS,  een  der  28  Dorpen  van  de  friej'che 
Grietenije  W^imbritzeradeel ,  in  IVeftergoo. 
HOMOET,  of  HOEMOËT,  een  Dorp  mGelder- 

laudt,  onder  het  quartier  Niewmeegcn  in  de  Over^Betiiwey 
maar  van  geen  groot  belang:  want  in  dc  fcliattinge  van 
389Ó  guldens,  des  jaars  if-^y.  de  Ovcr-Betuwe  opgelegt, 
betaalde  Homoet  (een  der  23  of  24  Dorpen  in  gedachte 
Over-Betuvje)  in  die  voorfchrevcn  fomnic  niet  meer  dan 
48  guldens,  1 1  ftuivers  6l  penningen.  Pontan. 
HONDS WYK,  HONSWYK,  een  Dorp  onder  Celdtrf. 

't  Sticht  van  Utrecht:  't  heeft  voor  dezen  onder  de  Heeren  gefchied. 
van  Kulcmburg  gehoort.    Want  toca  de  Aniptman  van  '  dcxl. 
Heer  Jafpcr  van  Kulemburg  te  Honswyk,  in  't  jaar  1492.  cc-  57» 
I  ne  galge  opgerecht  hadde  ,  voorwendende  halsgerechtig- 
heit  aldaar  te  hebben,  heeft  ze  de  Billchop  van  Utrecht  om 

!  verre  doen  fmyten  :  doch  wierd,  naar  ingenomen  kenniffe 
i  van  zaakcn  ,  gevonnilt  ;  dat  aan  den  Biflchop  het  dorp 
Honswyk  wel  in  voordeeligen   eigendom  overgegceven 
was ;  maar  het  halsgerecht  niet.  Naderhant  verkocht  Floris 

de  II.  Grave  van  Kulemburg  het  recht  van  't  zwaerdt  aan 
de  Staten  van  Utrecht.  Zie  op  FLORIS  DEN  1 1.  GRA- 

VE VAN  KULEMBURG.  Het         heeft  t' zamen 
met  Hondswyk  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claf- fis van  Rheencn  en  Wyk.  Houve. 
HONGERSD YK  ,een  Dorp  in  Zeelandt,  bewefter  Schelde , 

op  het  Eilandt  IVolfersdyk,  dzt  in  't  jaar  85-0  bedykt  wierd. 
HONINGEN,  een  Huis  of  Slot  by  Rotterdam,  in  dc  Houve 

Heerlykheit  van  Kralingen,  door  den  oorlog  verwoed;  zie  Handv. 
op  KRALINGEN.  Kror^ 
HONNEPE;  zoo  noemt  het  Keizer  Otto  de  III.  in  1  deel, 

xynen  Giftbrief  van  den  jaare  996.  Keizer  Henrik  de  III.  'i4^ 
in  den  zynen  van  het  jaar  1046.  HUNNE.    Lotharius  dc 

II.  in  het  jaar  11 34.  HONNIPE.   Het  is  een  plaats  aan  -^'""2 
het  riviertje  de  Hunepe,  waar  van  de  benaming  haaren  oor- 
fprong  heeft;  daar  Johan  Izadk  Pontanus  verhaalt  dat  in  het 

jaar  1272.  een  Nonnenkloofter  ,  van  de  Bernardiner  order,  fT' 
is  opgerecht,  het  welk  hedendaags  genaamt  word  (Ccr  ̂ "^  " 
ï^onncpe/  of  T'HONNEPE,  leggende  een  halve  gemee- ne  duitfche  mvl  boven  Deventer. 
HONSELAARDYK,  HUNTSEL AARDYK,  Leeuw. 

legt  by  Naaldtwyk  in  't  Bailjuuwfchap  van  Delflandt;  het  is  Bat.  til. 
een  Kafteel  daar  weleer  de  Hofhoudinge  der  Edelen  van  /"•  1*89. Naaldtwyk.,  Maarfchalken  van  Hollandt,  op  was.    Het  is 
daar  na  aan  de  Graven  van  Aremberg,  uit  den  (tamme  van 
Naaldtwyk  gefproten,  gekomen;  die  het  aan  den  Prins  van 
Oranjen  verkocht  hebben :  't  word  nu  't  Huis  te  Honfelaardyk 
geheeten ;  en  heeft  zynen  naam  van  het  overoude  en  zeer 
vermaarde  Kafleel  HUNSEL,  weleer  de  woonplaats  van 
den  Heer  diens  naams  ontleent.    In  eenen  brief  van  Lub- 

bertus.  Abt  van  £^wW,  gedagtekent  in  't  jaar  1261.  word 
van  HUNSEL,  als  van  eene  aanzienlyke  plaats,  ge- 

waagt.   Prins  Frederik  Hendrik,  Heer  van  Naaldtwyk  en  Goudhg- 
IlonfeJaardyk,  heeft  het  oude  Slot  HUNSEL,  desgelyks  ven. 

al  't  bygelegene  Gevaarte,  zeer  heerlyk  verniewt  opgebouwt. 
HO  NT.  Dus  word  de  vreeflelyke  wyde  waterfcheur 

tuüchen  Vlaanderen  en  Zeelandt  genaamt:  echter  verbaftert; 
zie  op  HOTZOND. 
HOOFT  (PIETERCORNELISZOON)  vermaart  door 

fchrift,  poezy ,  en  geleerdheit ;  geboren  te  Amjierdam ,  in  't jaar 
15-81.  zyn  Vader  was  Pieter  Corneliszoon,  oudt  Burgermee- 
fter  aldaar  :zync  Moeder  dochter  van  den  Heer 
Blauw.  Hy  hadde  te  Leiden  geftudeert,  was  tot  de  Dicht- 
kunft  genegen,  die  in  hem  wierd  voortgezet  door  de  ou- 

de Amjlerdamfche  {in  liefde  bloeijende)  Rhetorykkamer ,  merke- 
lyk  door  hem  verbeetert :  als  ook  de  taal-  en  dichtkunli  naar 
dien  tydt,  vermits  hy'er  een  lidt  van  was.  Na  dat  hy 
Frankryky  Italiën,  enz.  doorreift  en  bezocht  hadde,  quam 
hy  in  't  jaar  1602.  weer  te  Amjierdam:  oeffende  zich  in  de 
Hiftoricn  en  dichtkunlt,  van  welk  laatfte  hy  eenige  toneel- 

fpclen,by  den  anderen  gedrukt, uitgaf.  Hy  wierd  in  't  jaar 1609.  Drolt  van  Muiden,  en  trouwde  Chrijiina  van  Dorp; 
die  in  't  jaar  1624.  overleedt,  na  dat  hy  drie  kinderen  by 
haar  gewonnen  hadde :  hertrouwde  aan  Leonora ,  dochter  van 
Arnoudt  Hellemans,  voornaam  koopman  en  Kolonel  van 
de  Burgerije  tM;«;iycr/>^«  geweeft ;  toen  weduwe  van  Jtta 
Baptift  Bartolotti.  Vermits  hy  't  leven  van  Henrik  de  Groot., 
Koning  van  Vrankryk ,  hoogdravend  befchreven  hadde , 
heeft  zyn  zoon  Louis  de  XIII.  hem  geadelt,  en  met  de  Gerard 
Ridderorde  van  S.  Michiel  begiftigt.  In  zynen  ouderdom  Brands, 
wierd  hy  zeer  van  het  Flere^yn  geplaagt,  daar  by  met  gra- 
veel,  koortzen,  ontftelteuiirc  der  maage,  en  andere  pyn- 
lykequaalcn  overvallen.  In 't  jaar  1Ó47.  woonde  hy  de  ̂ - 
begraafnilfc  van  Prins  Fredenk  Henrik  by :  maar  llraks  daar 
na  wierd  hy  gevaarlyk  ziek  aan  buikloop  en  koortzen,  die  ̂ ^^^^^ 
hem  ten  huize  van  zynen  fchoonzoon  nan  der  Meyde ,  ̂ji^g/^ 
oudt  Burgermeeacr  van  Rotterdam,  en  lidt  der  Gecommit-  laat/lèn 
teerde  Raden  van  Hollandt,  den  21  May  1Ó47.  naar  't  graf  dmk. 
fleeptcn;  juift  elf  dagen  na  de  lykrtatie  des  hooggedachten 
Vorfts;  oudt  67  jaaren  min  11  dagen.    G.  Brandt,  Remon-  jjem 
Jïrants  Leeraar ,  ftelde  zyne  lykredcn  op,  die  door  Adam  van  BranJ 
Cermes ,  vermaardt  Tooneelift ,  uitgefproken  wierd ,  en  ylini  ibid. 

daar 



Gualth. 
e^uerift. 
Catal, 

pl. piann.in 
Ctrm, 

pa^.iio. 

Idem 
Brand 
ibid. 
fol.  15. 

'Idem 
Catalog. 

Houve 
2  deel, 
fol.  3Ó6. 

houve. 

Idem 
HoHve. 

Houve 
Jiandv. 
JCronyk 
»  deel, 
fol.  367, 

Houve 
z  deel, 
fol.  366 

Houve 
I  deel, 
fol.  96. 

Picards 
Drerjih. 

Houve. 

'Altivg J'ar:  1 1, 
fol.  96, In  Hen 
rko. 

H  O  O 

daar  op  wierd  lyn  Treurfpel  van  Gcrard  van  Velfen  ge- 

fpeelt.  Zyne  Nederla»e^tJ'che  HidoTic ,  hoewel  hooggeacht, heeft  een  zwaare  ftyl,  die  dikinaals  vry  hardt,  üyf,  en  ge- 
tocht is ,  inzonderheit  valt  hy  den  v?einiggeoeftcnden  moci- 

jelyk  om  zyne  nicvvbedachte,  hervormde,  onduitfche ,  en 
uit  het  kerkhof  opgehaalde  en  verniewde  woorden.  Zyn 
vertaalde  Tacitus  heeft 'er,  hoewel  in  een  fchoon  kleedt, 
mede  vry  een  fcherp  angeltje  van;  zyne  Poezyen  zyn  in 
een  zndci^^iafit ,  nevens  eenige  brieven,  vertalingen ,  Hen- 
rik  de  Groot,  en  de  rampzalige  verheffingen  van  den  huize  van 
Medicis,  gedrukt.  Belangende  de  Religie,  daar  in  wierd  hy 
meer  voor  polityk ,  dan  zich  aan  ecne  bindende,  gehou- 

den :  de  Remonjiranten  achten  hem  zeer  hoog.  Gedachte 
Brandt  geeft  van  hem  deze  getuigenifle ;  „Hoe Uitenbogaarts 
„  Kcrkelykc  Hiftorie  hem  fmaakte  leeftmen  in  zyne  brie- 
„  ven.    Zyn  oordeel,  aangaande  de  burgerlyke  en  kerke- 

lyke  oneenigheden  hier  te  lande,  kan  de  lezer  uit  zyne 
„  fchriften  merken,  ook  uit  zyne  inzichten  over  der  /Im- 
Jierdammercn  twift  met  hunne  Predikanten,  belangende 

„  het  uitzetten  van  den  Predikant  Smoutiits,  en  't  zitten  j 
„  der  Wcthouderen  in  den  Kcrkenraadt.    In  het  fluk  van 
„  Godtsdienft  was  hy  zeer  oneenzydig,  en  een  vyandt  van  | 
„  lichtvacrdig  veroordeclen.  Alle  nauwgezetheit,  hardig- 1 
„  heit,  en  verdrukkinge, ter  zaake  van  't  geweeten  en  ge- 1 
„  loof,  was  hem  tegen  de  borll:.   Hy  maakte  ook  zwarig-  i 
,,  heit  om,  in  't  bedienen  van  zyn  ampt  als  Droflaart,  de  | ,,  plakaaten  tegen  de  Roomsgezmden  llreng  uit  te  voeren. 
„  Hy  hieldze,uitfpoorigzynde,  wel  in  ordre  ;  maar  liet  hen 
„  echter  in  flilheit  met  hunne  vergaderingen,  zoo  veel  als 
„  eer  en  eedt  lyden  konden, begaan, zonder  voor  die  oog- 
„  luikinge  by  uitkoop  ofgifte.den  ganfchentydt  zyner  be- 
„  dieninge,  eenen penning  te  willengenieten.  Voorts  pryll 
hy  hem  van  rechtvaerdigheit,  onbaatzuchtigheit ,  heusheit,  1 
en  zich  gehouden  te  hebben  aan  de  deftige  en  OMde  Ho  Handt-  \ 
fche  eenvoudigheit ,  zelfs  ook  in  kleediiige  ,  zonder  die 
t'elkens  naar  de  uitheemfche  ligtvaerdigheit  en  zwierte  ver- 
wiffelen.    In  zyne  jeugdt  had  hy  ten  zinfpreuke;  Het  kan 
veranderen:  maar  naderhant ;  Omnibus  idem.    By ,  of  voor 

allen  de  zelfde.   Hy  floeg  zeer  nauw  acht  op  't  bewaaren  en  | onderhouden  van  zyne  gezondtheit,en  was  zeergeregelt  in  I 
't gebruik  van  fpyze  en  drank.  Hy  brilde  vroeg  om  zyn  ge- 1 
licht  te  verfterken ,  kon  dieshalven  oudt  zonder  bril  lee- 
zen.    Hy  las  en  fchreef  ftaande.    Wat  Gualth.  OucnJiad\ 
van  hem  oordeelt  is  niet  waardt  hier  in  te  laffen.  | 
HOOG  APPELSCHE,  eene  Buurt  in  de  Friefche\ 

Grietenije  Siellingwerf ,  onder  't  quartier  Zeveyiwolden  :  zy  j 
behoort  onder  't  dorp  Appelfihe',  zie  op  APPELSCHE. 
HOOG  BLOKLANDT;  zie  BLOKLANDT. 
HOOGELANDE,  een  Dorp  mZeelandt,  bewefter 

Schelde,  op  het  Eilandt  IVakheren,  in  't  jaar  83S  bedykt.  ' 
HOOG  ELTEN  en  LEEG  ELTEN;  zoek  i 
ELTEN.  I 
HOOGE  MEDEN,  een  Dorp  inde  Groninger  Om- \ 

rnelanden ,  onder  het  IVeJlcrquartier. 
HOOGE  M  I E  R  L  E ,  een  Dorp  in  Brabandt ,  onder  I 

de  Meijerye  van  ̂ s Hertogcnbofch.    Toen  voortydts  geheel 
Brabandt  eene  jaarlykfche  fchattinge  van  140000  guldens  \ 
opbrengen  molt,  llont  de  Meijerye  daar  in  op  19379  gul-; 
dens  t6  ftuivers  3  penningen  gcfchat ;  daar  in  was  het  quar- 

tier Onflcrvjyk  (een  van  de  vier  deelen  dezer  Meijerye)  ge-  I 
zet  op  490i  guldens,  10  Üuivers  3  penningen;  waar  toe! 
het  dorp  Hooge  Mierle  loó  guldens  13  Huivers  geeven  molL 
Het  ander  dorp  de  Laage  Mierle  78  guldens,  10  Huivers, 
6  penningen. 

H  0  0  G  E  R  H  E  I  D  E  ,  een  Braba-^dtfch  Dorp  in  't 
Marquifaat  van  Bergen  op  den  Zoom;  doch  't  moet  gering  | 
ïyn :  want  toen  geheel  Brabandt  jaarlyks  ecne  fchattinge 
van  140000  guldens  opbrengen  moft,  was  hgt  landt  van 
Bergen  daar  in  op  3050  guldens  7  duivers  gefchat :  daar  in 
dxoeg  Hoogerheide  (een  van  de  tien  dorpen  desMarquifaats) 
niet  meer  dan  24  guldens  12  Huivers. 
HOOGE  S  WA  LU  WE,  een  Dorpen  Heerlykheit 

onder  het  Bailjuuwfchap  van  Zuidt-Hollandt,am  den  Moer- 

kant, of  de  Langejiraat.  De  Prinfi'cn  van  üranjen,  Stadt- houders, enz. voeren  onder  hunne  titelen  de  Heerlykheden 
van  Hooge  en  Laage  Swaluvje.  De  Kerk  en  Predikant  (taan 
onder  't  Claffis  van  Dordrecht;  zie  voorts  op  LAAGE SWALU  WE. 

HOO  GE-V  EEN,  een  Dorp  in  Drenth  ,  onder  het 
Dingfpil  Diever-Echten  en  Hoogeveen,  hebben  t'zamen  ee- 

.  nen  Predikant  in  gemeenfchap  ,  ftaande  onder  't  Claffis 
van  H^efterveldt. 
HOOG  E-V  EEN  een  Dorp  in  Zuidt-Hollandt ,  onder 

't  Bailjuuwfchap  van  Rhvnlandt. 
HOO  G-H  OU  T  WOUD  E  is  een  zeer  beroemt  Dorp 

.  van  Wefl-Frieslandt :  Beha  noemt  het  een  f^illa,  dat  is,  een 
Stcedtje  ,  of  Hofiladt;  befaamt  door  het  omkomen  van 
Keizer  IVillem,  Grave  van  Hollandt  ;  hedendaags  Oout- 
VuOUb;  by  welke  plaats  ook  fcherp  gevochten  is  tuHchen 
de  Hollanders  en  Friezen  ,  in  het  jaar  1282.  wanneer  de 

laatfte  een  zeer  zwaare  nederlaag  kregen ;  volgens 't  verhaal van  Melis  Stoke. 
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HOO  G-K  AR  SP  EL,  een  Dorp  in  Noordt- Hollandt ,  n^uve onderhoorig  aan  Enkhuizen:  heeft  Kerk  en  Predikant, 
ftaande  onder  het  Enkhuizer  Claffis. 
.  HOOGMADE,  HO  E  M  A  DE ,  HO  M  ADE ;  het  coudh 
is  eene  Heerlykheit  en  Dorp  in  Rhynlandt.    Grave  l^illcm  uouve'. van  Hollandt  (ook  Roomfch  Koning)  vereerde  die  Heerlyk- 

heit den  Heere  van  Boelgeeft :  heeft  Kerk  en  Predikant 

ftaande  onder  't  Claffis  van  Leiden  in  'Hedex.-Rhynlandt. HOOGSTWüUDE,  HOOGSTWOUT,  en  muvt 
HOOGTWOUDE,  een  Dorp  in  Noor  dt- Hollandt,  1  deel, 
heeft  Kerk  en  Predikant ,  ftaande  onder  't  Claffis  vanHoom.  fol.  iio. 
M.  van  der  Houve  ftelt  Hoogwoude  ccn  Bailjuuwfchap  on- 

der Medenbtik. 
HOOGVLIET,  een  Dorp  in  Zuidt- Hollandt ;  met  Jdem 

Kerk  cn  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis  van  Schielandt.  ̂ ouve'. 
HOORHUIZEN,  een  Dorp  in  de  Groninger  Omme-  idem 

landen  ,  onder  het  quartier  van  Hunfingo  ;  daar  legt  het  ilid. 
adelyk  huis  Tamminga-Burg. 
HOORN  ,  eene  fterke  welbewoonde  Stadt  met  eene  ̂ -  de 

groote  Haven,  gelegen  in  'tZuidt-Oofterdeel  van  Hollandt  Raèy 
aan  de  Zuiderzee.    Van  den  oorfprong  dezer  plaatze  word  Diiiion. 

dit  berecht  gegecven.  Toen  de  Stadt  P'roonen ,oï  f'erona,hy  Geogr. 
Alkmaar,  ten  gronde  was  gegaan,  was 'er  in  den  dyk  eene 
groote  Sluis,  met  eenen  overtoom  aan  de  Ooftzyde  van 
den  Royjlecn,  daar  nu  de  merkt  van  Hoorn  is,  dienende  tot 
eene  binnen-waterloffinge  voor  de  landtlieden  ;  ook  om 
met  een  fchuit  daaglyks  naar  en  van  de  zee  te  vaaren :  daar 
lag  noch  wat  Voorlandt,  meeft  riet  cn  overblyfzels  van  'c 
landt  waar  op  het  wechgefpoelde  dorp  Dampten  geftaaii 
hadde :  doordat  Voorlandt  liep  zeekcre  kil  (nu  de  Haven 
van  denNicwen  dam)  in  zee,  taamelyk  diep,  en  veilig  voor 
de  fchepen  die 'er  aanquamen.    Het  landt  zelf,  daar  nu  de  Th.Ve- 
Stadt  Hoorn  legt,  was  laag  en  moeraffiig,  vol  kleine  Mee-  liusindt 
ren,  meer  om  riet  en  biezen,  dan  iets  waardiger  voort  te  befchr. 
brengen:  maar  dat  inwaarts  lag  was  zeer  vruchtbaar,  en  "^^^ 
bezet  met  fchoone  Dorpen  ,  die  geenen  bequaamer  weg  tot  Woor». 
de  zee  dan  die  Sluis  hadden:  dagelyks  vloeiden 'er  veele  ̂ '"xhorn vreemdelingen  toe  om  van  de  inwoonderen  mondtkoft  te 

koopen.   Drie  Broeders  van  Hamburg  quamen 'er  veeltydts 
om  hunne  gebrouwe  bieren  te  flyten :  zy  ziende  de  goede  '^''J^^i 
gelegenheic  der  plaatze,  en  den  grooten  toeloop  van  men-  ' 
fchen ,  bouwden  'er  ydcr  een  huis  tot  Herbergen ,  om  dus  Q^"^iif den  aftrek  hunner  bieren  beter  voort  te  zetten:  die  drie  j„^eO. 
huizen  wierden  in  't  jaar  1310  opgerecht,  en  zyn  de  eerfte  //.  jcrc», 
der  Stadt  Hoorn  geweeft.    Een  van  die  heeft  noch  in  'tjaar  Leeuw. 
lyóo.  geltaan.    Het  was  opgemetzelt  van  zeer  groote  ou-  Bat.  ill. 
derwetfche  gebakke  fteenen.    Voor  aan  de  gevel  ftont  ce-  enz^ 
ne  fteene  lantaerne,  daar  men  's  nachts  licht  in  zette,  tot 
eene  baake  voor  de  aankomende  fchepen  by  duiftere  nach- 

ten. Ter  oorzake  van  deze  Herbergen  wierd  de  plaats  noch 
meer  bezocht,  niet  alleen  van  Hamburgers ,  die  hunne  waa- 
ren  alhier,  tegen  boter  en  kaas,  quamen  verruilen:  maar 
ook  van  Eiderjlhenen  Deenen,  dieper  hunne  Often  bragten, 
welke  zyaan  de  omgelegene  Landt- en  Steêlieden  verkoch- 

ten.   Daar  door  wierden 'er  meer  huizen  by  gebouwt,  en 
't  wierd  een  groot  Dorp.    Belangende  den  oorfprong  des 
naams  Hoorn,  daar  omtrent  zyn  de  gevoelens  verfcheiden. 

Eenige  willen  dat  het  den  naam  van  't  kruidt  Domphoorn 
dat  daarin  menigte  groeide,  gekregen  zou  hebben :  het  word 
'er  ook  noch  gevonden,  zynde  de  ftam  eene  holle  pyp, 
die ,  wat  befneeden ,  den  kinderen  voor  eenen  Hoorn,  om  op , 
of  in  tc  blafen,  dient.    Anderen,  dat  dit  niewe  Dorp  en 

buurt  als  de  Hoorn  van  't  verdronken  dorp  Dampten  was, 
en  Dampter-Hoorn  eerft  genaamt  geweeft  zoude  zyn,  enz. 
Anderen  weer,  dat  in  eene  der  drie  Herbergen  een  Hoorn 

uitgehangen,  of  in  de  gevel  gcftaan  zoude  hebben.  "Junius meent,  dat  deze  plaats //oar^gcheten  wierd  naar  de  haven  of 

,  Hoornsvjyxe  gekromt :  dc  Schryvers  die  't  van  den  over- 
vloedigen  leeftogt  willen  af  haaien,  en,  als  een  Hoorn  de! 
Overvloedts  ■aanmerkende ,  den  naam  daar  van  trekken ,  fchry- 
ven  dichtkundiglyk.    Omtrent  het  jaar  1323.  wierd  de  eer-  Veliuj 
fte  Parochikerk  binnen  Hoorn  gefticht,  S.  Cyriacus  toege-  Boxh. 
wydt,  enkclyk  van  hout,  en,  aleens  als  de  huizen,  met  Leitno. 
riet  gedekt.   Zes  jaarcn  daar  na  raakte  ze  door  den  bli.xem 
in  kooien ;  daar  door  bleven  de  inwoonders  van  Hoorn 
4ojaarenlang  zonder  kerk:  maar  na  dat  de  koophandel 
wat  begon  te  wakkeren,  hebben  zy,  In  het  jaar  1341.  den 
Nievjen  dam  gemaakt,  van  den  ouden  dyk  af  tot  den  mondt 
van  gedachte  haven  of  kil,  echter  met  geene  huizen  betim- 

mert. In  'tjaar  i35'ó.  verkreeg  de  Stadt  haare  Handtveften 
van  Hertog  IVillem  van  Beijeren;  vermits  zy  hem  geholpen 
hadde  in  den  oorlog  tcgens  zyne  moeder,  de  Keizerinne 

Margareta  ,en  de  Kaheljauvjfchen.  Gemelde  Hertog //''/'//«/z , 
Grave  van  Hollandt ,  heeft  by  Handtveft ,  gegeevcn  in  'sGra-  Hettnsk. 

vcnhage  in 'tjaar  i35'ó.  op  Donderdag  niS.Marten,  den  BarAr^ 
burgeren  van  Hoorn  deze  privilegie  vergoft:  Dat,  wanneer  ̂ """^ 
een  hunner  Poorteren  zynlyf  met  recht  verbeurt  hadde,  hy  A^i-^oï* 
niet  meer  tegens  den  Heer  verbeuren  mag  dan  de  helft  van  ̂ ''^°/y' 
zyne  eigendoms  goederen:  d' andere  helft  moet  blyven  zy- 
nen  Wyve  ,  of  zynen  wetachtigcn  Kinderen,  of  zyncn  x-jc-r'. 
rechten  Erfgenaamen.  In  het  jaar  i3'^)9-  wierd  de  Parochi- 
kerk  herbouwt,  ter  plaatze  daar  ze  noch  ftaat:  zy  wierden  lefchr. 

door 
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door  de  Inwoonders  van  Scbaerwou  geholpen :  want  hunne 
kerk  ook  verbrandt  zyndc,  gaven  7,y  aan  die  van  Jloorn 

klokken,  kelken,  en  andere  licraaden  uit  den  brandt  gc- 
rcdt,  nevens  een  groot  7Urfru-«bceldt  ,  dat,  op  liet  hoog 

Üutaar  gcplaatll  ,onze  Licvel  'roHiu  van  Schaerwu»  genoemt 
wierd.  In  het  jaar  1404.  wierd  het  cerftc  lleene  koor  ge- 

maakt ,  nevens  het  kruiswerk  van  de  groote  kerk  ,  dat 
voorheen  van  hout  was.  In  't  jaar  1410.  en  vervolgens 
is  Jloor»  zeer  met  niewe  gebouwen  en  llraaten  verbectert. 

In  't  jaar  1416.  wierd  de  Stade  met  aarde  wallen  omringt, 

daar  een  ryk  burger,  genaamt  Lambert  Cruyf,  ot'  Cr ttyjl ,  het meelk'  verlchot  aandeede:  zyn  zoon  Ja»  Cruyf  hcvondt. 
zich  binnen  ter  Goh,  daar  vrouwe  Jacoba  toen  haar  hot 
hield.  Hy  de  gemelde  Prinles  over  llraat  ziende  gaan,  zeï 
eenvoudig  en  zonder  erg;  „  Is  het  niet  jammer,  dat  men 
„  zulk  eene  fchoone  en  edele  Vorftinne  zoodanig  handelt 
„  als  of  't  eene  gemeene  vrouw  ware?  Hy  beklaagde  daar 
door  haren  ftaat,  als  zynde  byna  uit  ganfch  llullandt  ver- 

dreven. Ecnigen,  die  woorden  gehoor:  hebbende,  bragten 
't  aan,  als  hadde  hy  de  Gravinne  van  Hollandt  voor  eene 
hoer  uitgemaakt.  Hy  word  daar  op  gevangen  :  zyn  Vader 
komt  te  ter  Gute,  met  meeninge  van  hem  met  groot  geldt 
te  loflfen  ;  maar  de  Gravinne  liet  hem  't  hooft  afflaan.  De 
Vader,  Lambert  Crttyf,  daar  door  aan  het  harte  geraakt, 
komt  weêr  te  Hoorn.,  verhaalt  alles  omflandig  aan  de  Ma- 
gillraat  en  Burgcrye,  die  daar  op  t'zamen  beiluiten  Vrou- 

we Jacoba,  daar  zy  het  tot  zoo  lang  toe,  tegen  de  Kabel- 
jauwfchen ,  meedc  gehouden  hadden,  teverlaattn,  en  den 
Hertog  Philips  van  Burgundicn  toe  te  vallen,  als  gefchied- 
de;  het  geldt  dat  hy  voor  zyn  zoons  leven  geboden  hadde, 
gafhy  tot  meerder  verfterkinge  der  wallen  van  de  Stadt. 
Het  bragt  ook  niet  weinig  toe  tot  het  verdere  bederf  van 
Vrouwe  Jacoba:  dit  viel  voor  in  't  gedachte  jaar  1426. 
Hoorn  heeft,  boven  alle  andere  Steden  van  Il'^ejl-Frieslandt, wel  het  meefte  van  de  Hockfihe  en  Kabeljanvjjche  partyen 

geleden,  inzondcrheit  in  't  jaar  1482.  toen  't  van  dcKabel- 
jauwj'che»  ftormenderhant  ingenomen  wierd,  en  nochGeef- telyic  noch  Wereldtlyk  verfchoont,  al  wat  hun  voorquam 
floegenze  doodt,  pionderden  alles,  vermoorden  de  Prie- 
flers,  en  gingen  barbarifch  te  werk.  Niet  minder  heeft 

ook  Hoorn  geleden  in  den  Gelderfchen  oorlog  in  't  jaar  15-18. 
In  het  jaar  1408.  heeft  IVillem  van  Beijeren  ,  Grave  van 
Hollandt ,  den  Bailjuuw  van  Medenblik  veele  Dorpen  onder 
zyn  gebiedt  onttrokken,  en  onder  het  Rechtsgebiedt  van 
Hoorn  geilelt.  In  het  jaar  1436  heeft  Hertog  Philips  van 
Burgiindièn  noch  meer  andere  daar  bygevoegt ,  zoo  dat  nu 
aan  Hoor»  onderhorig  zyn  de  Dorpen  Averhorn  ,  Bcets, 
Berkhout,  Banjaart ,  Bethleem,  Binnewyzen ,  Groejlhuize» , 
Hauwen,  Hensbroek,  Muboxwou  ,  Oudendyk  ,  Ocfiblokkcr , 
Oojlerbek,  Opmeer ,  Opdam ,  Swaag,  Schellinkhout ,  Scbaerwou , 

Spanbroek,  !■( 'aggenum ,  IFeJiblokker ,  If^ejlwoude ,  IFydeneJJe: alle  groote  en  zeer  fchoone  Dorpen,  en  de  boeren  daar  in 
woonende  ryk  en  welvarende:  ja  zoodanig,  dat,  toen  de 
Kapitaale  leeningen  ove'c  Hollandt  ingevoert  wierden,  ten  laf- 
te  van  de  Ingezetenen  die  boven  de  3000  guldens  gegoedt 
waren,  alleen  twee  huislieden  in  het  geheele  dorp  Binne- 
vjyzen  gevonden  wierden , die  van  de  fchattinge  vry  waren: 
en  nochtans  was  het  goedt  van  deze  twee  weinig  minder 
dan  3000  guldens.  De  helft  van  de  Stadt,  langs  den  zee- 

kant, is  met  goedt  paalwerk  en  eenen  dyk  bezet,  die  be- 
kleedt, of  liever  bepoot  is  met  wier,  daar  de  meefte  dyken 

in  IVeJï-Frieslandt ,  om  de  kracht  der  zee  te  breeken,  mede 
gedekt  zyn  :  om  dat  ze  de  aarde,  enz.  zeer  vaft  houdt 
en  bindt;  zie  op  WIERINGEN,  naar  dat  kruidt  zoo  ge- 
heeten.  De  Stadt  is  rykelyk  van  Kloofters  voorzien  ge- 
weert:  In  't  jaar  1375'.  wierden'er  dat  van  St.  Hieronymtis 
en  St.  Agniete  gedicht:  1388.  dat  der  Regulieren,  by  of  aan 
de  Stadt,  naderhant  zoo  vergroot  en  verbeetert,  dat  het 
onder  de  fchoonfte  en  rykfte  Kioollers  van  ganfch  Neder- 
landt  getelt  wierd:  in  't  jaar  1400.  de  drie  Kioollers  van 
S.Catharina,  S.  Cecilia,  en  S.  Geertruidt:  in  't  jaar  1408. 
'r  Kloofter  van  de  //  Maagdt  Maria:  in  't  jaar  1426.  of 
daar  ontrent,  de  Kerk  van  de  laatflgenocmde  Maagdt; 
andere  noemen  'teen  byzonder  Vrouwen  Kloofter :  in 't 
jaar  1464.  dat  van  S.  Maria  Magdalcna:  in  't  jaar  T468.  van 
S.  Clara:  kortom,  in  alles  waren 'er  acht  Monnikken-  en 
zeven  Vrouwe-kloofters  binnen,  en  dan  noch  twee  buiten 
de  Stadt.  In  het  jaar  1481.  verteerde  een  groot  deel  van 
de  Stadt  door  eenen  feilen  brandt.  In  het  jaar  15-08.  is 
Hoorn  zeer  vergroot,  en  de  vellen  zyn  met  toorens  voor- 

zien geworden.  In  't  jaar  i5'78.  wierd  de  niewe  Haven 
begonnen,  en  de  Stadt  andermaal  uitgeleit.  Tuffchen  de 
eerfte  en  tweede  vergrootinge  zyn,  in  't  jaar  1570.  op  den 
1  November, de  Dyken  in  Hollandt  doorgebroken;  een  in- 

breuk zoo  deerlyk,en  met  den  naam  van  Allerheiligen Floedt 
bekent:  toen  was  Hoorn  zoodanig  met  water  overltolpt,  dat 
de  Stadt  daar  in  fcheen  te  zwemmen,  en  te  zullen  vergaan. 

In  het  jaar  1586.  wierd  de  I4''ejlfriefthe  munt,  met  gemeene 
toellemminge,  te  Hoorn  aangellelt,  (van  waar  ze  op  yder 
levende  jaar  naar  Enkhuizen  overgaat,  en  naar  diergelyk 
verloop  wederkeert)  en  penningen  gellagen,  hebbende  dit 
omfchrift  aan  de  eene  zyde;  Niewe  munt  der  Heerlykheit  va» 
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^^eJl-FrUslanclt;  op  d' andere,  Godt  is  onze  Sterkte  en  Hoop. Dus  heeft  Hoorn  het  zoet  en  zuur  beproeft ;  echter  blykt 
het  door  den  aanwas,  dat  de  voorfpoedt  over  den  tegen- 
fpoedt  met  zege  gepraalt  heeft;  de  Zeevaart  brengt 'er  den 
meellen  rykdom  en  't  welvaren  toe: ook  legt  de  Stadt  zeer 
vermaakelyk.  Ten  tyde  dat  de  Stadt  eerft  bewalt  wierd, 
begreepze  het  belle  deel  der  Stadt,  gelyk  ze  nu  legt;  doch 
veel  kleinder  en  zeer  onregelmaaiig,  hebbende  eenen  groe- 

ten uithoek  aan  de  Noordtzyde,  waar  door  de  L.  trouwe- 
Kerk  ,  met  de  Noorderpoort  ,  als  van  buiten  aangelaft 
llonden.  By  de  ecrilc  vergrootinge  in 't  jaar  1508.  wierd 
Hoorn  in  eene  ovaale  of  eironde  form  gcbragt;  d' omvang 
buiten  beliep  toen  804  roeden,  of  1125-0  houtvoeten,  van 
welke  804  roeden ,  300  ruim't  grootde  derde  deel  aan  zee ;  en 
5*04.  de  twee  andere  derde  deelen  uitmaakende,aandelandt- 
ïyde  lagen:  zoo  bleef  de  Stadt  tot  op  't  jaar  15-7Ó.  wanneer 
'er  aan  de  üollzyde  eene  niewe  Haven,  met  een  goedt 
fluk  landts  aangemaakt  wierd.  In  't  jaar  1608.  is 'er  op 
niew  eene  haven  aan  de  Zuidt-ooilzyde  opgehaalt,  en  in  't 
jaar  lóio.  met  inflaitinge  van  een  goedt  deel  van  den  klei- 

nen Uiterdyk,  aan 'de  Sradt  vaft  gehecht.  Evenwel  is  ze  ̂ ^//^^ met  deze  tweede  uitlegginge  niet  grootcr  in  den  omgang 
geworden  dan  omtrent  105-0  roeden  of  14700  houtvoetcn ;  Hoorn. 
zoo  dat  ze  maar  eene  middelmatige  Stadt  van  grootte  is. 
Drie  Kerken  zyn'er,  de  Hooftkerk,  dtf^rouwe-  en  de  S.An- 
thoniskerk.  Het  landt  rondtom  Hoorn  is  zeer  weelderig  en 
ongemeen  vruchtbaar :  de  boeren  daar  omtrent  zyn  zeer  ryk, 
als  boven  in  de  Kapitaale  leeninge  van  't  dorp  Binneivyzeft 
aangewezen  is.  Kaas  word 'er  in  zulk  een  ovcrvloedt  ge- 

wrongen, dat  omtrent  het  jaar  161 2.  op  eenen  weeklyken 
merktdag  15-0000  ponden  op  de  Waag,  en  nu  en  dan  noch 
meer  gewogen  zyn;  ook  komen 'er  op  eenen  merktdag 
zoo  veele  wagens  van  d' omleggende  Dorpen  in  de  Stadt, 
dat 'er  in  't  begin  dezer  eeuwe  op  eenmaal  weinig  minder 
dan  looo  getelt  wierden  ,  alleen  door  de  Noorderpoort 
in-  en  uitrydende ;  men  reekene  daar  eens  by  door  de  andere , 
enwat'er  niet  al  met  fchuiten  ter  merkt  komt.  Echter  word 
al  het  zuivel  dat 'er  komt  verkocht, 'tzy  aan  den  burger,  of 
aan  de  buitenlieden,  die 'er  zich  veele  laaten  vinden.  Binnen 
de  Stadt  plag  een  fterk  Kafleel  te  flaan,dat  door  de  boeren, 
wegens  zeekere  fchattinge  oproerig  geworden, om  verre  is 
geraakt.  Hoorn  leevert  brave  manfchap  te  lande  ,  maar 
voornamelyk  ter  zee  uit:  zulks  betoonden  zy  genoegzaam 

in  het  jaar  15-72.  op  dc  Zuiderzee  tegen  de  Spaanfche  Vloot 
onder  den  Grave  en  Admiraal  Bojfu,  dien  zy,  toen  de  an- 

dere fchepen  vluchtig  wierden ,  bezetteden,  en  zoo  hardt 
aantatlten,  dat  hy  zich  met  zyn  Admiraalsfchip  over  en 

gevangen  molt  geeven.  In  't  jaar  15-72.  begaf  Hoorn  zich mede  aan  de  zyde  van  den  Prinfe  van  Oranje.  In  het  jaar  Brwm, 
15-73.  wierd  aldaar  het  Collegie  van  de  Gedeputeerden  der  .^ggr 
Staten  van  IVeJi-Frieslandt  aangellelt.  Voor  het  jaar  1416.  scriver. 
voeren  die  van  Floom  en  Enkhuizen  alleen  met  kleine  fche-  pag.  38. 
pen,  Slabbaarts  genoemt,  ter  Haringvangfl ;  vermits  men  39. 
in  dien  tydt  den  haring  niet  dan  verfchof  gerookt  gebruik- 

te: maar  na  dat  H'illem  Beukelfs  van  Biervliet  het  kaaken en  zouten  van  den  haring  uitgevonden  had,  hebben  ze  al  van 
dien  tydt  af  zich  van  Buizen  bedient.  In  het  jaar  1399.  Idem 

of  1400.  wierden  de  gaten  van  Texel  cn  't  f^lie,  door  hoo-  Itruim. 
gen  vloedt  en  geweldige  itormwinden,  vry  grooter  dan  te  ibid. 
vooren:  veel  overgebleven  landt  wierd  afgefpoelt,  en  de 
Zuiderzee  veel  ruimer;  hier  door  kregen  Hoorn,  Enkhui- 

zen,^.u.  andere  aan  Zuiderzee  leggende  Steden  bequaame 
diepte  en  ruimte ,  om  met  zwaare  fchepen  uit- en  in  te  kon- 
nen  vaarcn,  dat  den  koophandel  deed  wakkeren,  en  haar 

merkelyken  welvaart  toebragt;  hoewel  die,  in 't  vervolg 
van  tydt,  weer  zichtbaar  vermindert  en  verflapt  is. 
HOORN,  HORNA:  hoewel  deeze  hedendaags  de  AUtng 

voornaamft^  KoopÜadt  is  van  geheel  IVeft-Frieslandt ,  tuf-  mt. 
fchen  de  Kinhem  en  het  ̂ //V, die,  met  Enkhuizen  en  Meden-  Germ. 
blik,  uit  de  oude  Staatregcering  noch  veele  voornaame  en  infer. 
byzondere  dingen  heeft,  vindt  men  echter  niet  dat  iemant  P^rs  11. 
daar  van  meldt  voor  het  eindigen  van  de  dertiende  eeu-  fo^-  9^. 
we,  want  men  befpeurt  dat  het  in  't  begin  van  de  veertien-  97« 
de  eeuwe  eerll  zoo  volkryk  is  geweell  dat  het  een  Paro- 

chie uitmaakte.    Het  heeft  den  naam  gekregen  van  de  ge- 

legentheit,  om  dat  het  legt  aan  den  binnenllen  bogt  van  't V Itemeer,  daar  het  zich  als  een  HOORN  in  het  landt 
uitRrekt;  het  welk  geene  onaardige  piffing  is  van  aanzien- 
lyke  Mannen.    Tot  dus  verre  de  Heer  Alting.  (Maar 
miffchien  komt  deeze  benaming  niet  zoo  zeer  van  het 
Neérlandtfch  woordt  HOORN,  hoewel  de  Hoorn  het 
wapen  van  de  Stadt  geworden  is  ,  als  van  het  Friefche 
woordt  HORN,  dat  is ,  een  tó,  bogt,  wyk;  gelyk  de 
Heer  Alttng  deze  beteckenis  in  acht  neemt  op  het  woordt 
HORNU  M.    Want  aldus  zeggen  de  Friezen;  in  hoeken 
cn  bomen,  dat  is,  in  hoeken  en  winkels.  En  dit  komt  met  de 

gelegentheit  vry  beter  overeen  als  die  van  een  HOORN, 
volgens  de  befchryvinge  van  den  Heere  Alting  zelf._)  Zie 
hier  meer  van  boven  op  het  woordt  HOORN. 
HOORNAAR,  een  Dorp  in  het  landt  van  Arckel,  of  Van  der 

onder  Gorincbem ;  met  Kerk  en  Predikant,  llaande  onder  Houvt. 't  Claffis  vaa  Gorinchem,  
HOORN 
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HOORN,  (IN  DEN)  een  Dorp  op  het  Eilandt 
Texel,  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het  Clalïïs 

van  Alkmaar,  in  Noordt-Hotlandt. 
HOORN,  (MIDSLANDEN)  een  Dorp  op  ter 

Schelling;  heeft  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  't  Claffis van  Enkhutzen.   ^  ̂  ̂ 
HOORN;  (NIEWEN)  ïie  NIEWENHOORN. 
HOORN;  (OUDEN)  zie  OUDENHOORN. 
HOORN;  (OUDTS)  zie  OUDTSHOORN. 
HOORNSTERZWA  AG,een  der  19  Dorpen  van 

de  Friefche  Grietenije  Schoterlandt,  in  het  quartier  der  Ze- •venvjolde». 
HOPPERS,  een  Slot  of  adelyk  Huis  tn  Frleslandt,  in 

het  dorp  Hentelum,  onder  de  Grietenije  Hemelumer-Olde- 
vaart  en  Noordtvjolde ,  in  't  quartier  If^ejicrgoo. 
HORNE,  (TER)  een  der  zes  Dorpen  van  de  Frie- 

fche Grietenije  Utingeradeel ,  onder  de  Zevenwolden. 
HORNE,  (TER)  een  Slot  of  Huis  in  het  dorp  En- 

glum,  onder  de  Friefche  Grietenije  Menaldumadeel ,  in  het 
quartier  IVeflergoo. 
HORNUM:  dit  woordt  beteekent  een //oe-^, die,  fchie- 

lyk  omdraaijende,  de  fcheidpaal  van  Suthardefga  heeft  ge- 
maakt, dicht  by  Delft,  naar  het  Weften ;  alwaar  het  noch 

hedendaags  den  naam  behoudt.  Het  is  een  van  de  acht 
Renthoven  (Hoeven,  Hobce)  die  Keizer  Araulphus,  in  het 
jaar  889.  aan  den  Grave  van  Hollandt  gefchonken  heeft. 
HORSEN,  een  Dorp  in  't  kleine  landt  Batenburg, 

onder  Maas-lf^aal,  \n  Gelder  landt.  Toen  in  het  jaar  ij'47. 
geheel  Gelderlandi  cn  Zutphen  eene  fchattinge  van  75000 
guldens  moften  opbrengen ,  was  het  quartier  Niewmeegen 
(een  der  vier  quartieren)  in  die  fom  op  2,4342  guldens  ge- 
fchat;  daar  in  moft  Maas-lf^aal  (een  der  zes  deelen  van  't 
Niewmeegfch  quartier)  3896  guldens  'aften;  waar  in  Hor- 
flen,  t'zamen  met  Batenburg  en  Leur  (het  getal  van  alle 
Dorpen  in  Maas-lVaal,  met  de  nu  genoemde  daar  in  begrepen, 
komt  op  21  üf  22. )  moft  dragen  413  guldens ,  19  Ituivers. 
HORST,  of  TER  HORST.  Omtrent  de  Gr^^^?, 

aan  den  voet  van  den  Steile»  Heimcrsberg ,  op  het  affchei- 
den  van  de  vryheit  van  li^ageniyigen ,  en  te  gelyk  van  Gel- 
derlandt,  is  het  een  zeer  beroemt  Kafteel  geweeft ,  gebouwt 
door  Gothofredus  van  Rhcencn,  Biffchop  vm Utrecht,  op  den 
Stichtfen  grondt ,  omtrent  het  jaar  iifS.  tegen  de  ftroope- 
ryen  der  Gelderfchen.  Het  is  een  groot  gevaart  geweeft ; 
want  de  bloote  puin, van  den  afgebroken  duiffteen, heeft  in 
onzen  tydt  omtrent  10000  guldens  algebragt.  Hertog  Ka- 
rel  van  Gelder  nam  het  in  't  jaar  1527  in,  en  liet  het  Hech- 

ten. Van  't  Kafteel  Tarthorfi,  door  de  Gelderfchen  tegens 
dit //öry?  opgerecht,  zie  TART  HORST. 

HORST,  eene  Heerlykheit  'mG'elderlandt,  in 't  landt 
van  Kejfel,  onder  't  quartier  van  Roermonde.  Toen  Gelder- 
landt  en  Zutphen  in  't  jaar  i  j'47.  eene  fchattinge  van  75-000 
guldens  moften  opbrengen ,  was  het  quartier  van  Roermon- 

de (een  der  vier  quartieren  van  dit  Vorftendom)  daar  in 
gefchat  op  19071  guldens;  daar  in  laftte  het  landt  van  Kef- 
fel  (een  der  zes  deelen  van  dat  quartier)  1716  guldens  10 
ftuivers  3!  penningen:  in  welke  fom  het  Dorp,  of  deze 
Heerlykheit  (een  der  8.  of  9  Dorpen)  draagen  moft  669 
guldens  8  ftuivers  ji  penningen. 
HORSTA  SUPERIOR,  Opperhorfl.  Dit  is  een 

Burgt  van  BilFchop  Godefredus,  in  den  jaare  ii5'7.  tegens  de 
Gelderfchen  gebouwt,  het  welk  den  toenaam  van  Upper  ge- 

kregen heeft,  tot  onderfcheidt  van  een  ander,  gelegen  op 
den  oever  van  de  Nederi'^f^^,  genoemt  IfJeöECljOJIl.  Het 
is  geweeft  een  zeer  vaft  en  fterk  Kafteel,  op  het  welk  de 
Biflchoppen  gewoon  waren  hunne  fchatten  te  bewaaren; 
gelyk  het  Perkamenteboek  van  Utrecht  getuigt.  Men  vindt 
hier  van  zeer  dikwyls  gewag  by  alle  deSchryvers  van  deze 
tyden.  Het  heeft  gelegen  vyf  gemeene  Duitfche  mylen 
van  Utrecht;  en  een  halve  van  het  Steedtje  Rheenen,  daar 
men  noch  overblyfzelen  van  den  naam  vindt. 
HOSTERBACH.  Buchelms  getuigt  dat  hy  een  Gift- 

brief heeft  van  den  jaare  824.  waar  in  HOSTERBACH 
gefchonken  wordt  aan  de  Kerke  van  Utrecht;  in  plaats  van 
welke  benaminge  Heda  heeft  ï^cifierbact).  In  den  Gift- 

brief van  Keizer  Frederik  den  II.  wordt  dezelve  OOSTER- 
BEEKE  genaamt;  welken  naam  de  plaats  nu  noch  be- 

houdt, leggende  in  het  quartier  van  de nauwelyks 
een  halve  gemeene  Duitfche  myl  beneden  Arnhem. 
HORSTIUS,  (GISBERTUS)  GYSBERT 

VAN  HORST,  geboren  te  Amfleldam,  een  vermaart 
Medecina:  Dodor  te  Romen,  daar  by  wel  ervaren  in  ande- 

re konften  en  wetenfchappen.  Cunradus  Gefnerus  getuigt 
van  hem  zeer  groot  behulp  in  zyn  werk  gehadt  te  hebben. 
Ook  fpreekt  G.  Rondeletius  met  grooten  lof  van  hem.  Hy 
heeft  een  boek  van  Turpetus  en  Tlynpfia  gefchreven  ;  ftorf  in 

't  jaar  155-6.  te  Romen,  daar  hy  by  zyn  leven  in  zeer  hooge waarde  was,  en  in  S.  Maria! s  kerk  begraaven  legt 
HORTENSIUS,  (L AMBERTUS)teMo«//iör?, 

een  Steedtjen  in  't  Sticht  van  Utrecht,  geboren;  hy  heeft  te 
Z/eaï;e«  eerft,.  daar  na  te  Parys  in  de  Griekfche  taaie  geftu- 
deert :  ook  de  GefchiedenilTen  van  Utrecht  befchreven ,  ne- 

vens de  onluften  in  die  Stadt,  tot  de  overgifte  aan  Keizer 

HOT  HOV  HOU 

435 

Karei ;jih  mede  den  oproer  der  IVederdooperen  \nHollandt, 
en  te  Munfier ;  daar  by  noch  d'  oorlogen  van  Keizer  Karei  den y.  m  Duttjchlandt.  Hy  woonde  te  Naerden  in  Hollandt,  daaf 
hy  een  vermaart  Latynfche  School  hadde.  Gelukkig  ont- 
quam  hy  de  Spaanfche moordt ,  by  't  innecmcn  van  Naerden,  ia 
'tjaar  15-72  geplecgt.  Om  zyne  geleertheit  en  Latynfche taalkunde,  beriep  de  Magiftraat  van  Delft  hem  tot  Reöor 
in  haare  Z/rt/^»/*-^^  Schoole,  met  eene  heufche  vermanin- 
ge,  van  zich  voor  Bacchus  en  zyne  Gezellen  te  wachten: 
waar  op  hy  tot  antwoordt  alleen  deze  woorden  fchreef  j 
Gylieden  zoekt  eencn  Engel ;  Ik  ben  een  menfch,  Hy  ftorf zeer  oudt. 

HOTZONDT,  nu,  door  verbafteringe , de Hondt  ge- 
noemt.  Niet  lang  na  het  jaar  980.  liet  Keizer  Otto  de  II. 
eene  Watergraft  of  vliet  zeewaarts  aan  graaven,  en  wel 
met  fluizen,  enz.  voorzien;  naar  hem,  by  de  Latynfche 
Schryvers,  Foffa  Ottoniana,  in  't  Duitfch  Hot-zondt,  dat  is, 
üt- ,  of  Ottos-zondt,  genoemt.  By  oudts  plag  men  de  H. 
veel  te  gebruiken  voor  een  vokaal,  als  in  Hadrianus,  Hie- 
rufalem;  ook  gefchiedt  het  noch  dagelyks  in  Zeelandt.  Het 
vvoordt  ZW;,  ofZundt,  beteekent  een  groot  water ,  zulks 
zietmen  aan  Zundt-of  Zondtvbet,  d&t  is, IVatervloct.  De  ge- 

dachte Watervliet  heeft  300  jaarcn  met  zyne  dyken,  dam- 
men. Huizen,  enz.  beftandt  geweeft  tegen  de  zwaare 

zeën  en  ftormen ;  tot  dat  eindelyk  in  'tjaar  1377.  de  vol- le zee  alles  overftelpte  en  overweldigde, makende  tuftcherl 
Vlaanderen  en  Zeelandt  die  vervaarlyke  fcheure  welke  men 
noch  heden  ziet,  en  den  HONDT  noemt:  want  tuf- 
fchen  Zeelandt  en  Vlaanderen  plag  in  oude  tyden  znlk  eene 
holle  zee  niet  te  zyn  als  nu.  Veele  Schryvers  willen,  dat 
een  groot  gedeelte  van  Zeelandt  voortydts  aan  Vlaanderen 
vaft  was;  en  dat  de  Vlamingen  uit  dien  hoofde  aanfpraak 
op  Zeelandt  gemaakt  hebben.  Boxhorn  getuigt,  eene  Landt- 
kaarte  van  Vlaanderen  .en  Zeelandt  gezien  te  hebben,  ge- 

maakt ten  tyde  van  Guido  de  Dampiere,  Grave  van  Vlaan- 

deren, in  'tjaar  1274.  overeenkomende  met  eene  diergcly- ke  Kaarte  en  opfchrift,  beruftende  onder  den  Raadt  van 
Vlaanderen  te  Gent,  daar  het  volgende  in  geleezen  wordt. 
„  Anno  980.  v/aren  de  Dyken  doorgraaven  iniichén  Vlaan* 
„  deren  en  Zeelandt,  by  Keizer  Otto,  dat  men  noemt  de 
„  IVielingen,  eertydts  genaamt  de  Ottos graft,  tot  Gent  iiï 
„  de  Schelde.  Anno  1173.  was  zoo  grooten  opperwater, 
„  dat  de  dyk  doorbrak  tot  £)«»i»2e,  datmen  daar  naar  noemt 
„  Hondts-damme .  Anno  1377.  den  12  November, ten  tyde 
„  van  Gr2i^i Lodewyk  van  Male,  braken  de  dyken  aan  de 
„  Wielingen  deur  ,  ende  verdronken  deeze  navolgende 
„  Prochiën;  De  Piet ,  de  Stidt  Biervliet ,  IVillemskloofler ,  Bon- 
„  tylle,  Roufelare,  ijendyke,  Ellemaere,  Schoondyke,  Gaeter" 
„  nijfe,  S.Niclaes,  S.Margriete,  Ooflmaxske ,  S.Jans ,  S.Ca- 
„  teiyne;  Hamer  e ,  C  aude  kerke ,  Watervliet,  Nievelle ,  Huy 
„  gevliet,  Bouchoute ,  Volfnerboeke .  Deze  twee  Watersnoo- 
den  zyn  wel  de  voornaamfte,  welke  zulk  eene  breedte 
van  zee  tuiTchen  Zeelandt  en  Vlaanderen  gemaakt  hebben. 
HOVE;  (LAMBERT  VAN  DEN)  zie  HOR- 

TENSIUS. (LAMBERTUS) 
HOUDNA  is  een  adelyke  Hofftadt,in  het  quartier  van 

Hunfingo,  waar  onder,  benevens  meer  andere  plaatzen, 
behoort  het  dox^  Werdupa,  van  Graaf  Rotgarius  in  'tjaar 
838.  gefchonken  aan  de  Kerke  van  Utrecht.  Hedendaags 
behoud  het  zonder  blazinge  den  ouden  naam  OUDEN-A, 
OUDAAN,  leggende  op  den  rechter  oever  van  de  Vecht, 
eene  gemeene  Duitfche  myl  en  een  halve  beneden  Utrecht. 
HOUGNINKE  is  geweeft  een  Dorp  met  een  Kerk , 

die  den  naam  gehadt  heeft  van  25otteïJ>&erh  /  welke 
Biftchop  Burchardus ,  in  het  jaar  1105.  geoordeelt  heeft  dat 
onder  die  van  Slydrecht  behoorde.  De  moeder  is  noch 
in  wezen,  maar  de  dochter  word  nergens  gevonden;  om 
dat  dezelve  door  de  wateren  van  den  jB\t§hQ§  verzwolgen 

is.  Echter  is'er  noch  een  klein  lapjen  van  haar  rechts- 
gebiedt  over  tuflthen  de  verdronken  landen  aan  dezen  kanc 
IBerlueöam/  tuifchen  i|arbi!i)ctidbt  en  (©icffciiDam /  draa- 
gende  den  ouden  naam  van  het  ̂ mpt  V»an  iioilluniïligeil, 

HOUTEN,  een  Dorp  in  't  Sticht  van  Utrecht,  eene 
myl  van  die  Stadt,  onder  't  Goy.  De  Kerk  en  Predikant  van 
Houten  en  'i  Goy  ftaan  onder  't  Claffis  van  Rheenen  enWyk. 
HOUTRYK,  een  Rechtsgebiedt  in //o//é?W^,  onder- 

fcheiden  van  dat  van  Polanen;  doch  deze  beide  wierden 
van  oudts, en  worden  noch  tegenwoordig,  in  eene  Recht- 

bank bedient  van  drie  Schepenen  ,  die  alle  jaar  afgaan. 
HoHtryk  ftrekt  zich  ten  Ooften  van  den  Ban  van  Polanen, 

over  halfwegen  tot  aan  den  ban  van  Sparwoude,  en  't  Hof- 
Ambacht  ten  Weften ;  aan  de  Zuidzyde  word  het  van  't 
Spiering- Meer  bekabbelt;  aan  de  Noordtzyde  van  den  hoo» 

gen  Sparrendamfchen  dyk  tegen  het  2"befchermt;  recht  te- 
gen over  Houtryk,  in  't  T,  legt  het  Eilandt  Rtiigoordt,  be- hoorende  voor  de  eene  helft  onder  den  Ban  van  Houtryk ^ 

voor  d' andere  helft  onder  dien  van  Wefl-Zaane».  Houtryk 
is  een  vry  Ambacht. 

HOUWEN  INGEN,  is  een  vandeDo.'-pen  ia  Zuidt- 
Hollandt  onder  Dordrecht  geweeft ;  doch  mede  in  den  groo- 

ten Watervloedt  van  'tjaar  1421  verdronken,  en  200  ge- 
bleven. 
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4U  HOU  HOY  HUB  HUE  HUG  HUI 
H  O  U  WE  R  A  H  U  S  U  M.  De  Kerk  van  deze  plaats 

is  verbrandt  iii  het  jaar  1247.  niet  door  toeval,  maar  door 
vyaiidilyke  handen,  die,  om  dit  fchelnilluk,  van  den  Bif- 
fchop  gedoeint  lyn  in  een  boete  van  hondert  Mark  Ileer- 
lings.  Ik  geloove  niet  dat  zy  ooit  weer  is  opgebouwt, 
om  dat  men  hedendaajjs,  ter  plaatze  daar  de  naam  van 
ï)0llluc  en  HOUWtRZYL  noch  overig  is,  op  den 
rechteroever  van  het  benedenüe  gedeelte  van  AeHunfmgis^ 
geen  het  minfte  overblyfzel  eener  Kerke  meer  vindt. 
HOUWJERT,  HOLWERT,  een  van  de  veer- 

WinJ'em.  tien  Dorpen  in  de  Fricfche  Gx\^\.Qn\']Q  U'^eji-Dongerdeel  ̂   in 
't  quarrter  Oojlergou.  De  Jaarmcrkt  aldaar  is  tamelyk  ver- 

maart; zie  hier  van  breeder  op  de  gewoone  benaminge  van 
HOLWERT. 
HOVKINCK,  een  oudt  Slot  of  adelyk  Huis  in  het 

Landtfchap  tvjentb  ,  onder  Overy£el^  in  't  Gerecht  van fol.  168.  üctrnarfe». 
HUBRECHT  DUIFHUIS,  Paftoor,  enz.  2.ie 

DUIFHUIS.  (HUBRECHT) 
HUESDEN;zieHEUSDEN. 
HUESSEN^  HUYSSEN,  HUSSEN,  is  een 

onflerk  Stecdtjen  met  een  oudt  Slot  in  de  Opper-Betuwe , 
aan  den  Ouden  Rhy»,  die  kort  daar  na  in  den  hedendaag- 
fchen  Rhy»  loopt,  noch  geen  uur  van  de  Stadt  Artihem ; 
doch  behoort  onder  het  Noordt-weller  gedeelte  van  het 
Hertogdom  Kleef:  echter  is  deze  plaats  voortydts  Gelderfcb 

geweert,  't  welk,  nevens  veele  andere  oude  befcheiden, 
ook  daar  uit  blykt,  dat  Relnald  van  Naffauw ,  nchtde  Grave 
van  Gelder  en  Zittphe»^  in  't  jaar  i^if.  Herma»  Mo»ik, 
burger  v&n  Hueffe» ,  beleent  heeft  met  zekere  zyne  huizin- 
ge,  llaande  aldaar  by  de  Minderbroederen ;  onder  beding  dat 
Montk  en  zyne  Erfgenaamen  den  Grave  of  zyne  Nazaaten, 
te  Huejfen  zynde,  ftaliinge  voor  de  paerden  moften  verzor- 

gen, als  ook  met  kelders,  kamers,  bedden,  en  lynwaat 

voor  lyn  gezelfchap;  en  't  huis  mede  glas-  wand-  en  dak- 
Ponia».  dicht  te  onderhouden.  Ook  htch  Eduard  de  I .  derde  Hertog 
Celdtrf.  van  Gelder^  aan  Machtild  van  Gelder ,  na  haar  mans  doodt ,  in 
gefchied.  piaatzc  van  haar  huwelyksgoedt  weer  te  geeven,  haar  toe- 
^  deel,  gelegt  haar  leven  lang  't  Slot  en  d'inkomften,  Thienden, 
fol.  it}.  Tollen, en  Gerechtigheden  der  SteA&n Huejfen  tn Emmerik^ 

met  de  Lymers:  want  ook  heeft  Emmerik  voortydts  onder 

Zutphen  geftaan.  Toen  de  Franfchen ,'\v\.  het  jaar  1672.  200 plotzelyk  in  den  Vereenigden  Staat  vielen,  was  dit  Steedtje 
vol  gepropt  van  gevluchte  landtlieden,  en  in  het  uiterfte 
gevaar,  van  door  de  voorbytrekkende  Fraw^^f»  geplon- 
dert  te  worden;  maar  de  Heer  Barendt  Feeren,  Advokaat 
en  Schepen  aldaar,  waakte  vlytig  voor  hunne  behoudenif- 
fe,  en  had  ze  voorzien  met  een  Franfche  Sauveguarde  uit 
de  Stadt  Kleef:  hy  hadde  ook  van  zyne  Hoogheit,  IVillem 
den  III.  Prinfc  van  Oranje,  eene  fchriftelyke  ly^aï/^^war^/^ 
bekomen  :  door  dat  middel  bleef  Huejfen  behouden  By 

gevolg  is 'teen  misflag  van  verfcheideSchryveren,die  zeggen 
dat  het  uitgeplondert  zoude  zyn.  In  het  jaar  15-98.  wierd  het 
van  Grave  Ma:trits  van Naffauw ,  enz.  ingenomen ,  nevens  het 
Slot  Lohithy  zynde  het  Kleefjche  Tolhuis,  in  dien  tydt  on- 

der de  Schryvers  met  den  naam  van  HeriCpich  bekent. 
HUGEMERKE  en  HUGEMÉRCHER.  Al- 

dus hebben  de  Heeren  van  IVerum  genoemt  de  vette  lan- 
den aan  den  mondt  van  de  Htinfingis,  die  voor  dezen  zich 

zeer  wydt  uitftrekten  ,  doch  hedendaags  niet  2eer  groot 
zyn,  om  datze  niet  lang  geleden  gevoegt  zyn  by  Midach, 
en  met  Langwolde  en  Fredewolde  het  derde  quartier  uit- 
maaken  tulTchen  de  Eems  en  de  Lauwers,  het  welk  den 
naam  draagt  van  het  JlDefiecquaCtier.  BifTchop  Alfndus 

noemtze,  in  't  leven  van  Ludgerus,  Hugmerthen.  Ubbo  Em- 
mius  wil  de  bebouwers  dezer  landen  liever  Hummerkers., 
{Hummercios^  noemen.  Zy  7.elfs  noemen  hunne  landen 
J^UHlfierlanbt.  Het  oorfprongkelyk  woordt  betekent  t\- 
genüyk  Hugoos-Mark,  (^Hugoms  Marchia  feu  Marca)  dat  is, 
eene  bepaalde  Landtftreek,  of  Rechtsgebiedt. 
HUILPA:  dit  is  een  plaats,  volgens  't  verhaal  van 

yjlfridus  van  Mimigernefort ,  in  het  leven  van  Ludgtrus,  aan 
den  Weftkant  van  den  Tjfelflroom,  tegens  over  Deventer; 
alwaar  zy  die  toen  niewelings  tot  Chriflus  bekeert  waren, 
een  Bedehuis  gefticht  hebben  ter  eere  van  Lebuinus.,oiLiaf- 
winus:  hedendaags  zou  ik  meenen  dat  deze  plaats  WULP 
of  WELP  word  genaamt. 
HUINEBEDDEN,  zyn  Steenhoopen ;  men  vindt 

'cr  veele  in  Drenth.  L.  Smids,  in  zyne  Schatkamer  der  Neder- 
landtfche  Oudtheden,  zegt  ze  meer  dan  eens  gezien  te  heb- 

ben, meer  dan  eens  daar  boven  op  geweeft,  en  beneden 
door  gekropen  te  zyn.  Dat  het  zyn  ïeer  groote  keijen, 
met  menfchen  handen  op  malkanderen  geftapelt,  en  van 
zoodanige  grootte, dat  ze  niet  dan  met  handen, als  van  ee- 

nen  Herkules,  o f  Herkale£'en,  hthhen  konnen  bewogen  wor- den: hy  befchryft  ze  verder  te  ftrekken  van  het  Ooften  tot 
het  Weden,  achtien  of  twintig  treeden  lang,  en  vyf  of 

Drenth,  2es  treeden  breedt:  dat  de  kleinfte  onder  leggen,  om  de 
Outh.  grootften  te  draagen;  daar  van 'er  eenige  negen  vademen m  den  omvang  hebben:  dat  ze  in  het  Weften  meerendeels 

eene  vierkante  openinge  hebben,  daar  men  met  een  gebo- 
gen hals ,  of  op  de  kniéa  binnen  kaa  kruipen. 
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Hy  ïegt  verder;  dat  men  ze  in  cn  op  verfcheide plaatzen  ̂ . 
vindt  ,  noemt  eerft  Drenth  ;  zommige  op  ruime  woclte  „/^/^ 
heiden, zommige  op  bouwakktrs  en  zaailanden,  als  meede  5 
in  bolFchcn,  aan  wagenwegen,  onder  het  een  of  't  ander  H-ond.r. Dorp;  als  te  Anloo,  Annen,  Balla,  Bcntbem,  Burger,  en  derZeea 
verfcheide  andere  Dorpen  meer,  daar  by  hem  genoemt;  /W.  511. 
ook  dat  men  ze  insgelyks  in  Overyfel  en  H'eftfalen  vindt,  y  Men^ 
Sluhtenhorjl ,  daar  van  fpreekende,"  noemt  het  Kloofter  te  ftngain 
^Jfen,  en  de  daar  bygelege  Duivelshutte  ̂   daar  zy  ze  Reuzen-  Saxa 
bedde»  heeten.  agri 

Ook  vindtmen  ze  aan  de  Elbe,  by  Maagdenburg  en  Hal-  Trent. 

berfladt:  insgelyks  iü.MekkeleHburg,d^3.i  zcti'enden-kerkhoven  Slicht. 
genoemt  worden.  Gelderf. 

Ja  men  ziet  xe  ook  in  de  Noordelyftfte  deelcn  van  ̂'f^^'^^- 
Duitfchlandt ;  op  Schoon  en,  en  elders  in  Denemarken,  Zwee-  l  i  'rT den,  en  Noorweegen,  daar  men  ze  (ïegt  hy)  niet  zonder %V 

vzinge  van  verre  ziet, op  zeer  hooge  en  fteilc  Steenrotzen.  ' 
Men  ziet  ze  zelfs  in  Engelandt,  omtrent  Sahbury,  met  den 

naam  van  Stone  henge  :  daar  L.  Smids  zegt  eene  groote ^/j' Kaart  van  te  konnen  vertoonen  ,  enz.    Hy  vraagt  verder  cimhr. 
wie  ze  op  malkanderen  geftapelt  heeft.''  Geene  Hunnen ,  p^p^'^óh, 

{Hungaaren)  want  het  is  genoeg  bekent  dat  die  nooit  ver-  Rifi.in' der  dan  tot  aan  Keulen  gekomen  zyn ; maar, ïegt  hy'er  by,  colloq. 
Huinen,  dat  zyn  Reuzen :  't  geen  echter  niet  aangenomen  word  junior. 
van  den  Hcere  Adr.  Reland  en  anderen ,  die  door  Huinen ,  idem 
Steenen  verftaan;  daar  toe  het  Engelfch  Stone  henge,  ten  be-  LSmidt 
wyze  van  Steen,  bybrengende:  ten  ware  men  beweerde  en  pai.^i6. 

bewees,  dat  zy  ook  hy  Salsbury,  in£»^^/<z»^^f,  hunne  begraaf-  i'icard 
plaatzen  op  zulk  eene  wyze  opgerecht  hadden.   Smids  ge-  3^ 
looft  dat  het  Reuzen  zouden  geweeft  ïyn,  dat  het  Keltifch 

woordt  Huinen , ReuTjen ,  groote  fterke  mannen,  als  andere  c-jwfcrf. 
Herkulejfen , betekent.  Voegt'er  ook  by,  dat  gewiffelyk  dat 

ophoopen  van  fteenen  door  menfchen  handen  gefchiedt  .q'"^' 
moet  zyn:  want  wat  werktuigen  zou  men  zich  in  afgelege    '  ' Heiden  en ontoegangkelyke Woeftynen  konnen  inbeelden, 
daar  't  door  gefchiedt  ïoude  ïyn?Op  eftene  gronden, zaai- 

landen, heijen,  ïou  men't  noch  konnen  bedenken:  maar 
hoe  in  Noorweegen  ,em.  op  fteile,en  fchier  ontoegangbaarc 
klippen  en  hoogtens  ?  Smids  \rza.gt  verder;  of  deze  fteen- 
hoopen,  Huine-bedden ,hy  der  voorvaderen  tyden,  altaaren 
of  graffteden  mogten  geweeft  zyn }  mogelyk  beide.  Ver- 

haalt verder,  hoe  dat  die  zwaare  Steenhoopen,  onderop 
kleine  Keifteenen,  die  ftraatswyze  als  een  grondt  zyn  ge- 
legt,  ruften;  dat  onder  die  kleine  keijen  gegraaven  zynde, 
verfcheide  ronde  potten  ftonden,  ïeer  ruuw  en  plomp  ge- 
vormt,  bruin,  blauw,  of  donkerroodt  van  verwe,  zom- 

mige twee,ïommige  vier  ooren  hebbende,  doch  wat  moei- 
te men  toen  aanwendde,  om  zulk  een  afch-kan  of  pot 

(want 'er  was  niet  dan  afch en dootsbeen in) geheel  uit  den 
grondt  te  krygen  ,  ïy  vielen  alle  in  fcherven,  niet  dan 
been  en  afch,  als  gezegt  is,  uitftortende. 

Na  dit  uit  des  Heeren  Smids  befchryvinge  getrokken,  en  SmiJs 
aan  wylen  den  Heere  Profeffor  Adr.  Reland    Utrecht  ver-  d.p, 
toont  te  hebben,  berichtte  ïyn  Edt.  my,  dat  de  Grave  van  i75' 
Kniphuizen , verder  onder  die fteenhoopen  latende  graaven,  3*4- 
daar  verfcheide  geheele  potten  gevonden  enuitgehaalt  hadde;  3^^'* 
dat 'er  ook  een  was  by  den  Heer  van  Engelen,  gewoon  3^o- 
Stadts  Doftor  alhier  te  Utrecht,  waar  van  gemelde  Heer 

Doöor  my  d'eere  heeft  gedaan  van  ïe  te  doen  zien;  be- 
richtende my  met  een  fchriftelyk.  Dat  het  eene  doodbujfe  der 

HUNNEN,  o/  (het  zyn  zyne  Ed.  eigen  woorden) 
W  E  N  D  E  L  S  was ;  bevond  ze  tvnee  voeten  breedt ,  en  twee 
voeten  vier  duimen  hoog  te  zyn,  zonder  den  hals,  daar  twee 
ooren  aan  fcheenen  geweefl  te  zyn :  onder  was  geen  voet ;  maar 
eindigde  met  eene  Jpitze  punt :  gedachte  Heer  Doólor  toonde 
my  een  diergelyke  van  gedaante  (  zoo  men  voorgeeft )  der  Romei~ 
nen:  dit  laatfie  potjen  was  niet  gebakken,  maar  in  de  zon  ge- 
droogt  ,  witachtig  grauw ,  zeer  ligt  van  flof ;  de  eerjle  der  Hun- 

nen was  wel  tachtig  maal  grooter ,  en  zoo  zwaar  van  flof,  dat 
een  fierk  man  die  niet  wel  zou  konnen  optillen:  wat  bruinder 
grauw  dan  dat  der  Romeinen.    Om  den  randt  flont  O  VA  R- 
T I  U  S  ;   mogelyk  de  naam  van  eenen  Overfien  der  H  U  N- 
N  E  N.    Deze  afchpot  van  eenen  dooden  is  voor  eenige  jaar  en 
uit  een  Berg  in  Drenth  gegraaven ,  op  welks  top ,  in  eene  won- 
derlyke geflalte ,  overgroote  fleenen  gelegen  hadden,  fy  de  landt- 

lieden aldaar  H  U  N  N  E-B  E  D  D  E  N  genaamt.    Met  den 
bovengemelden  Heer  Profeifor  Reland  nader  over  Huinen 
reden  voerende, meinde  ïyn  Ed.  Huinen,  Steenen  te  beteke- 

nen, ^eene  Reuzen,  gelyk  de  Heer  Smids  ftelt.  Evenwel 
zie  ik  dat  Slichtenhorfl  zegt ,  dat  dc  Huinenbedden  van  de  In-  Slicht. 

zaaten  daar  omtrent  .^ea«^»-^e^/i/e»geheeten  worden :  brengt  "»^'"'- 
ook  by  de  Meurfjen  tooren  te  Didam, dizr ,  toen  ïe  afgebro-  ̂ ""J^^ 
ken  wierd,  een  doodt  lichaam  in  gevonden  wierd  in  vol-  l^/^  ' komen  wezen,  bloot  op  ftroo,  dat  echter,  zoo  haaft  j/f^ 

Metzelaars  daar  by  quamen,en  't  aanroerden , van  een  viel  . 

en  verftoof:  wat  zy  daar  by  of  rontom  vonden,  zie  boven  ̂   ̂'  '  * op  DIDAM.  Welk  lichaam  hy  gelooft  geweeft  te  zyn  van 
eenen  Veldheer  of  Bevelhebber  der  Huinen:dnar  uit  fchynt 
te  blyken  dat  Huinen  hy  hem  voor  geene  Steenen,  maar 
voor  menfchen  aangezien  zyn  ,  en  mogelyk  ook  voor 
Reuzen ,  om  dat  hy  zegt  ,  dat  de  ingezetenen  omtrent 
het  Kloofter  te  AJ/èn  en  Duivelshuttt  ̂   de  gedachte  Steen- 

hoo- 
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ioopen,  Reuten-hedden  noemen  ;  by  gevolge  fchynt  SUcke»- 
hortl  niet  vreemdt  van  gevoelen,  Hutnen  voor  Reu- 

zen neemende.  Ook  zou  't  mee  het  bovengezegde  van 
Mckkelenburg  ,  daar  ze  Wenden-kerkhoven  hieten  ,  Ichynen 

beveftigt  te  worden  ,  dat  het  Menfihen  zyn  ,  en  Httinen 

geene  Steenen  maar  l^oJkeren,  die  met  de  bf  enden  ̂   Noorman- 
ften,  en  andere  Noordtfche  Volken,  in  deze  en  andere  lan- 

den gekomen*  aldaar  zoodanige  Graflieden  gefticht  heb- 
ben, als  zy  in  hunne  landen  gewoon  waren  voor  Veldt- 

heeren  en  Grooten  op  te  rechten.  Zie  noch  veel  meer  van 

deeze  verwonderlyke  Steenhoopen,  en  verfcheide  gevoe- 
lens daar  over,  boven  op  't  woordt  DRENTH. 

HUITINGOA,  is  eene  Landtllreek  waar  in  leit 

deadelyke  Hofftadt  ̂ <B^^■S^%|  waar  onder  behoort 
het  dorp  ll'^erdupa',  't  welk  Graaf  Rotgarius  in  het  jaar  838. 
gefchonken  heeft  aan  de  Kerke  van  Utrecht.  Het  is  een  ge- 

deelte van  de  oude /faf/&er/,  bevattende  de  ftreek  die 'er  is 
tuflchcn  de  Vecht  en  het  quartier  f/ehite,  van  den  Rhyn  af 
tot  aan  het  FUemeer^  waar  van  het  ben  eden  fte  gedeelte 
noch  hedendaags  den  naam  heeft  van  GOYLANDT. 
Doch  het  is  duifter  en  onbekent,  waar  van  daan  die  bena- 

ming van  H  U I T I N ,  die  'er  wel  eer  aan  gehangen  heeft , 
gekomen  is. 
HULKESTEIN,  een  Slot;  zie  op  ALTENA. 
HULS  EN,  een  Dorp  in  Brabandt^  onder  de  Meijerye 

van  \  Hertogenbofch  y  behoorende  onder  Mierlo  doch  van 
geen  groote  aangelegentheit :  want  toen  voortyds  geheel 
Brabandt  eene  fchattinge  van  140000  guldens  jaarlyks  moft 
opbrengen,  daar  toe  de  Meijerye  19379  guldens,  16  Huivers 
3  penningen  lalhe,  en  in  welke  fom  het  c^a^nicT  O ofterwyk 
(een  van  de  vier  quartieren  der  Meijerye)  draagen  moft 
4902  guldens  10  ftuivers  3  penningen;  ftont  Hulfen,  een 
van  de  26  of  zy  Dorpen  dezes  quartiers,  daar  in  niet  hoo- 
ger  dan  op  S9  guldens  j-  ftuivers  3  penningen,  het  laagfte 
van  alle  de  andere  Dorpen  behalven  Berkele  cnlVeJlerbeerj'e. 
HULST,  eene  fterke  Stadt  in  Nederlandt^'m  het  üof- 

terdeel  van  V laaKderen ,  grenzende  aan  't  landt  van  IVaas., 
tuflchen  laag  landt  en  moerail'en;  't  heeft  een  tamelyk  ge- 

biedt, Hulfier-Ambacht  genaamt.  Daar  zyn  Schryvers  die 
willen  ,  dat  d' overoude  naam  van  deze  plaatze  geweeft 
zoude  zyn  HUN-  of  HUNNEN-LUST,  daar  na  HU- 
LUST,  eindelyk  in  HULST  verandert.  Dat  de 

wreede  Natie  der  ̂ w;^»^»  verfcheide  maaien  'm  Duitfchlandt  ̂  
Vrankryky  enz.  geweeft  zyn , is  genoeg  bekent ;  dat  zy  zich 
ook  in  Celderlandt  hebben  neergezet,  zal  blyken  onder  het 
woordt  HUNNEN-SCHANS.  Anderen  evenwel 

ontkenen  liever  dien  naam  van  't  gewas  HULST,  in  't 
Latyn  AQUIFOLIUM,  in  't  Hoogduitfch  JDalb-öiHel 
genaamt,  om  dat  het  daar  zeer  menigvuldig  wies; waarom 
ook  het  overoude  Stadts-wapen  met  een  huljita.k  en  bla- 

deren afgebeeldt  zoude  zyn.  In  het  jaar  I5'83.  had  de  Her- 
tog van  Parma,  door  verraadt  van  Servaas  van  Steelandt  ̂  

3ailjuuw  van  't  landt  van  bVaas.,  het  Slot  van  Rupelmondt ^ 
het  Steedtjen  Axel  ,  en  ook  Hulp  onder  Spanjen  gebragt. 
De  Staat  was  veel  aan  het  miflén  of  bezitten  van  huijl 
gelegen:  Grave  Maurits  veinsde,  of  liet  blyken,  het  oog 
op  A'^ïViüOTÉ'fge»  te  hebben  in  het  jaar  ij'91.  ook  hadde  de 
Prins  van  Parma  geene  andere  gedachten,  of 't  zou  daar 
gelden  ,  liet  dieshalven  alle  zyne  zorge  over  die  plaatze 
gaan:  maar  Prins  Maurits  lonót  met 'er  haaft  4000  Soldaa- 
ten  in  fchepen  af,  nevens  7  Cornetten  te  paerdt  door  Bra- 

bandt: voorfpoedig  zeilden  de  fchepen  de  Schelde  op,  en 
landden  in  Vlaanderen.  -Den  19  September  rukte  hy  onver- 

wacht voor  Huljl verre  buiten  Parmd's  gilTinge,  flux  ver- 
overde hy  de  Sterkten  IVHjenoordt  en  Magdalene ,  j  a  werd  zelf , 

doordien  de  Gouverneur, 3^ero»)'»je>S'?r)'ïi?«/,  even  te  vooren 
op  geleide  van  voorraat  daar  uit  getrokken  was,  den  24  van 
die  maandt ,  en  alzoo  binnen  zes  dagen  meefter  van  de 
Stadt.  Het  verlies  daar  van  koftte  den  Spaanfchen  Kapitein 

Cajiillo.,  die,  in  't  afweezen  van  den  Gouverneur,  't  ge- biedt hadde,  den  hals.  Prins  Maurits  veroverde  ook  noch 
binnen  het  zelfde  jaar  den  21  üétober  Niewmeegen ,  daar 
Partna  zoo  bekommert  voor  was  geweeft.  Alzoo  de  oor- 

logslaften  den  Staat  zwaar  vielen ,wierd 'er  befloten,om  't 
geldt  te  fpaaren  ,  alleen  de  Grensplaatzen  te  bewaaren, 

eenig  volk  af  te  danken,  en  een  deel  van  't  overige  tot 
verfterkinge  van  de  Engelfche  Vloot  af  te  fcheepen;ook  ee- 
nige  manfchap  naar  Vrankryk,  tot  ontzet  van  Kameryk,  te 
zenden:  de  reft  beftont  byna  alleen  in  bezettingen,  zoo 
dat  Grave  Maurits  geen  2000  mannen  by  zich  hadde  om  op 
's  Vyandts  voornemens  te  paffen.  De  Kardinaal  en  Aarts- 

hertog Albertus,  deeze  gelegentheit  waarneemende,  doet 
htttjl,  door  den  Overften  la  Barlotte^  en  den  Heer  van 

Rhofay.,  die'er  voor  fneuvelde,  belegeren,  in  'tjaar  if^ó. 
Zy  wierden 'er  meefter  van  by  verdrag,  na  dat 'er  60  Over- 
Iten  en  j-ooo  Soldaaten  voor  gebleven  waren.  En  noch 
zouden  zy  de  plaats  zoo  ligt  niet  gekregen  hebben,  indien 
niet  eenigen  ,  dien  't  minft  betaamde ,  tegen  de  betutginge  van 
den  klockmoedigen  Matthias  Hcldt ,  den*moedt  hadden 
laten  zakken,  yoris  Everhard^  Grave  van  Solms^  anders 
een  braaf  foldaat  in  't  veldt,  was 'er  Gouverneur  binnen, 
cn  Kolonel  Piro»  zyn  Stadthouder;  beide  gequetft, hadden 
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al  negen  felle  ftofmen  afgcllagen,  wHden'er  daarom  gce-  M  -^H* 
ne  meer  afwachten.    Kort  voor  het  veroveren  van  HulJl,  ̂ 7^' 
hadde  Aartshertog  Albertus  ook  Calais  cn/lrdres  ingcno-  ̂ 73- 
men,  en  met  deeze  drie  overwinningen  zyne  Landtvoog-  ̂ -  ̂* 
dyfchap  begonnen.   Ter  geheugenille  zyner  overwinuin 
gen  deed  hy  eenen  penning  flaan,  hebbende  op  d'ecne  zy 
de  zyn  borftbeeldt , met  dit  omfchrift :Albertu3  D.G. 
S.  R.  E.  Card.  Arch.  Tol.  Arciiijd.  Austri.*. 
Dat  is  :  Albertus ,  door  Codts  genade  Kardinaal  van  de  H.  Room-  ̂ 

fchc  Kerke  ̂ Aartsbijfchop  vanTalcdo  ̂   Aartshertog  van  üojlenryk.  Medaft'. De  andere  zyde  verbeeldde  den  platten  grondt  van  Calais^  Hifint! 
Ardresy  en  Hulfi\  en  daar  boven  ftont  Veni,  vidi,  vigit  yag.  73* 
Deus:  Ik  qnam ,  ik  zag.,  Godt  won  het.  Huljl  bleef  na  dien  Fr.  La' 
tydtin  handen  dct  Spaanfchen  tot  het  jaar  1Ö45'.  Toen  qcam  narii 
Prins  Fredrik  HenrikvooT  de  Stadt,  vry  laat  in  't  jaar,namelyk,  fafcic. 
den  ó  Oftober;  de  graft  der  Stadt  was  108  voeten  breedt,  ̂ iftor. 
en  6.  of  7.  voeten  diep,  echter  wierd  de  Gouverneur  ge- 
nootzaakt  de  Stadt  den  4  November  over  te  geeven.  De 
Staat  liet  daar  over  eenen  Gedenkpenning  flaan;  op  d'eene 
zyde  zagmen  den  platten  grondt  der  belegeringe,  daar  bo- 

ven twee  kinderen  houdende  het  Staten-vjz^^n  y  en  daar 
boven;  Nunc  sepes  horp.  ijda  rusco.   Het  is  nu 

een  haag  vol  doornen \  aan  d'  andere  zyde.  D.  O.  M.  E.  R.  S. 
Ann  Chr.  MDCXLV.  F.  H.  Aur.  Pr.  postquam 
Vic  TRICES  Bat.  legio  nes,  ausu,  post  recu' 
PERATAM    LIBERTATEM,    INAUDITÖ,  FOS9A.N4 
UNAM,  FLUVIOSQUE  QUATUOR,  PER  IPSA  FLAN* 
DRI^  VISCERA  TRAJECISSENT,  HULSTAM  INT  RA 
MENSIS  SPATIUM,  ^STATE  JAM  ADULTA,  C  I  N  X  I  T, 
oppugnavit,    ad    BEDITIONEM  COMPULSIT. 

Dat  is.    T'oegewydt  den  allergoedtjlen  y  allergrootjlen  Godt  ̂   ̂'^  ideni 
de  RepMyky  in  het  jaar  1645'.  Na  dat  de  zeegeryke  benden  der  ̂ i^^f 
Batavieren ,  door  eene  ongehoorde  onderneeminge  (federt  het  pag.iópi 
herkrygen  der  vryheit )  eene  graft  en  vier  Rivieren  in  V  midden 
van  V laanderen  overgetrokken  waren  ,  heeft  Frederik  Henrik  ̂  
Prins  van  Oranje  yHulJl  belegert  .^beflormt  yen  binnen  een  maandt 
tydts  genoodtzaakt  zich  over  te  geeven ,  onaangezien  het  jaaf- 
gety  alreedts  vry  verre  verhopen  was.  De  woorden  nunc  fepes  y  idet» 
enz.  zullen  veelen  wat  duifter  voorkomen  ,  zy  zyn  uit  iLii. 
Columella^  en  hebben  hunne  betrekkinge  op  den  tuin,  die 
door  Hulfl y  en  zyne  fterkte  op  onze  uiterfte  grenzen,  na 
als  gefloten  is,  en  den  ingang  van  den  boomgaart,als  met 
eene  haage  van  Hulji  en  doornen  bezet.    In  het  jaar  i45'2. 
overvielen  die  van  Gent  de  Stadt  Halfiy  die  zy  plondetden, 
en,  behalven  de  Kerk,  verbrandden:  doch  allengskens  iS 
ze  wéér  herftelt.   Onder  des  oorlogs  onheilen  tuffehen  de  Monf. 
Kroon  van  Spanjen  en  onzen  Staat ^  heeft  ze,  behalven  de  iuGtfUf. 
belegeringen  over  en  weer, al  vry  veel  door  den  moedtwil  f'l.  321^ 
der  Soldaaten  moeten  üitftaan  :  ook  hebben  de  landen, 
door  het  doorfteeken  der  Dyken,  aldaar  lang  onder  water 
gelegen.    In  het  Kerkelyke  ftaat  Huljl  onder  ̂ et  Claffis 
van  Zuidt-Bevelandt  in  Zeelandt. 
HULST,  is  in  het  jaar  II  oj*.  haar  de  tydfrèekeninge  AWmi 

van  de  geboorte  desZaligmakers,  maar  een  dorpjegeweeft,  tjot. 
hebbende  een  klein  Kapelletje,  het  welk  Burchardus ,  ceri». 
Biffchop  van  Utrecht,  gebragt  heeft  onder  S.Salvatory  of  infef. 
<©Ubt-|ï3uilfïeC.  Men  weet  niet  ter  deege  wanneer  het  t*)t  Pan  i*, 
een  Kerk  en  tot  een  Stadt  geworden  is.   Immers  zyn  die  fol.g^* 
van  het  geflagte  van  Liedekerk  hier  voor  veelc  eeuwen 

Burggraven  geweeft.    Het  is  't  hooft  van  de  vier  Ampten van  V laanderen:  de  plaats  is  hedendaags  onder  den  Staat 
der  Vereenigde  Nederlanden y  leggende  vyf  uuren  gaans  van Gent. 

HULST,  (ABRAHAM  VAN  DÊR)  ?s  gefeofcö 
te  Ar/ijierdamy  in  het  jaar  1619.  Na  veele  jaaren  ten  dien- 
fte  der  Vereenigde  Nederlanden  ter  zee  geweeft  te  zyn  ,  wierd 
hy  van  trap  tot  trap  verhoogt,  en  eindelyk  Vice-Admiraaï 
van  't  Collegie  ter  Admiraliteit  tot  Amflerdam.  In  het  jaar 
lóyó.  quam  hy,  als  Kapitein  op  het  Oorlogsfchip  de  Landt- 
many  voerende  iwee-en-veertig  ftukken ,  en  met  hondert 
vyf-en-vyftig  koppen  bemant,  mede  op  de  reede  van  Dant^^ 
ztk^  daar  groote  blydfchap  over  d'aankomfte  der  Neder» landtfche  Vloot  betoont  wierd,  alzoo  daar  door  detZwedeif 
toeleg  op  Dantzik  wierd  geftuit,  en  de  vryheit  der  vaart  in 
de  Ooftzee  verzekert.    In  het  jaar  lójS.  voer  hy  onder  den 
Vice-Admiraal  de  Ruiter y  ZXs  Kapitein  op  het  fchip  Hilver-  ttanift 
fur/iy  ophebbende  vyftig  ftukk&n  ea  170  mannen,  naar  de  leven 
kuft  van  Portugal.   Hy  droeg  zich  in  alle  voorvallen  zeer  -^andi 
omzichtig  en  manhaftig,  zoo  dat  hy  eerlang  Schout  by  ■R«''"' 
nacht  wierd,  daar  hy  zich  zoo  loftelyk  in  queet,  ds«  hy,  /""'•  99* in  't  jdar  1665-.  van  Schout  by  nacht  tot  Viee-Admiraal 
van  de  Staten  van  Hollandty  in  plaatze  van  den  Luitenant 

Admiraal  ComcUs  T'romp y  onder  het  Collegie  ter  Admira- liteit van  Amflerdamy  verkoren  wierd.  Hy  voerde  toen  het 
rchip  Hilverfur/f  met  68  ftukken  en  by  de  drie  hondert  veer- /j;^ 

tig  eeters  bemant  ;  naderhant  ook  het  fchip  Amflerdam.  ' 
Deze  zyne  verhooginge  tot  Vice-Admiraal  gefchiedde  kort 
na  dien  ongclukkigen  flag  in  Junius  voorgevallen,  daar  in 
hy  zich  zeer  dapper  gehouden  en  gequceten  had.    Onder-  Iden 
tuffehen  was  de  Vloot  binnen  den  tydt  van  omtrent  acht  407. 
weeken  wéér  in  zee  gebragt,  beftaande  in  drie-cn-negentig 
fchepen  van  oorloge,  en  van  alles,  zoogcfchut  als  man- 
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fchap,  enz.  wcl  voonicii;  loo  dat'er  groote  verwachtin- 
ge  was;  echter  wierd  in  dat  jaar  niet  uitgerecht.  In  't  jaar 
1Ó66.  voerde  onzc  Vicc-Adniiraal  het  fchip  de  Spicgfl,  oi\- 

.  der  't  Elquadre  van  Cornelis  Tromp.  De  V  loot ,  onder  den 
'  Admiraal  Generaal  de  Ruiter  in  tee  geraakt,  wierd  den  11 
Junius  die  der  En^eljlbeu  gewaar.  'Tromp  raakte  kort  na 
den  middag  d'eerrfe  in  't  gevecht,  wierd  rauw  van  de  En- 
gc'jlhen  onthaalt, maar  betoonde  zich, naar  gewoonte,  on- 
derfteunt  van  A,  vu»  der  lluljl  en  andere  rloofden ,  on- 
vertzaagt  en  dapper.  De  Hrydt  van  dien  dag  wierd  door 
den  nacht  gefcheiden ,  doch  den  volgenden  dag  begoii  ze 
weer,  toen  wierd  hy  in  dien  hcftigen  zeeflag,  in  t  jaar 
166Ó.  op  den  twaalfden  Junius,  doodelyk  getrbftcn,  wan- 

neer hy  den  Luitenant  Admiraal  Trompa  die  op  het  fchip 

van  Kapitein  'Jakoh  Swart  was  overgegaan,  nevens  de  Ka- 
piteins de  h'aas,cn  van  Amjïel ^  trou  byllant  deede,  en  zeer 

vierig  en  üoutmoedig  op  de  Engclj'chen  inboorde  ,  daar het  200  heet  toeging,  dal  de  Heer  Admiraal  de  Ruiter^ 
genoodtzaakt  was  hen  ter  hulpe  te  komen.  In  dit  gevecht 
voerde  de  Vice- Admiraal  -van  der  Huljl ^  als  gezegt  is,  het 
fchip  de  Spiegel^  lloeg  lang  tegen  drie  kloeke  Engelfihen, 
die  zyn  fchip  t'eenemaal  reddeloos  fchooten:  zyn  groote 
maft  raakte  over  boort,  had  vyf-en-dertig  dooden  en  zes- 
en-zeftig  gequetften.  Hy  ,  die  zich  geduurig  heldtdadig 
hiel,  en  in  't  grootfte  vuur  onvertzaagt  den  vyandt  tegen 
ging,  wierd  toen  met  een  musketkogel  in  zyn  flinker  borft 
ooüdtgefchoten ,  en  zeer  beklaagt  naar  Amjlerdam  gevoert 

HUL  HUM 

[landt  van  W^aas.,  het  Bifdom  Gem^  cn  het  gebiedt  van  Adr- 'denbnrf.   De  naamen  van  deze  vier  Amb.ichten  zyn,  //«/- 

[//fr-  Axel-  AD'enede-  cn  Botuhonter-Arnbacht.    Onder  ilulfi hoorcn  la  ,  onder  Axel  7,  onder  Ajjeuede  7,  en  onder 
BoucLiute  ̂   Dorpen;  tc  zamen  dertig  in  getal.  Namelyk,  Mont. 

onder  Huiji,  de  Parochy  van  HouteMeJJ'c yO£eKe[fe ^  Heimdyk^  inGuicc. S.  Paulus  Polder,  l^ra»kend\k,  de  Polder  \zn  Namea^Stop-  fol.  318. 
peUyke ,  Brandershove  y  Abfda/e ,  Gronde,  Lawsweerde H'el- del'zee.   Onder  deze  hebben  (behalven  de  Stadt  Huift)  dc  jj^uve 
Dorpen  Op»efe,mtt  KlooJierfatidfJIeinsdyk  met  Paulusdyk;  i  deel, 
de  Polder  vaa  Name»,  met  het  Fort;  Kerk  en  Predikant ,ƒ<,/,  43^. 
ftaande  onder  het  Claffis  van  Zuidt-Bevelandt.  Onder  Axel 
behooren  de  Dorpen  Zaamfiagt,  ütene,  Aandyk,  Beoojiett- 
blie,  Zuidfdvrpy  met  de  Spleete  van  de  Beoojier  en  Be  we/Ier 
vaart,  H^ejldorp  en  Geerttee:  onder  deze  hebben  (behalven 
het  Steedtjen  Axel)  tuflchcn  't  Sas  van  Gent  en  Huljl,  dc 
dorden  ZaamJlagtnZuidtdorüYiexken  cn  Predikanten  Itaande 
onder  het  Claflis  van  IValcheren  in  Zeelandt,  Indien  Gronde 
(by  van  der  Houve)  de  Grocde  is,  en  Aandyk,  Schoor dyk, 
zoo  hebben  die  twee  Dorpen  ook  Predikanten,  ftaande 
beide  onder  'l  Claffis  van  middelburg  in  Zeelandt.  Het  Am- 

bacht van  AJfenede  heeft  de  Dorpen  Affènede  ,  f^rendyk, 
IVillemskerke  y  Fagtebeeke  ,  iViftkle^  Eertvelde ,  Clufe.  In 
Bo«<rA^ja/^r- Ambacht  heeftmen,  Bouchaute,  li^aterdyk,  Baf- 
feveldcy  Oojlerloo.   Om  nu  eenigzins  ftaat  te  konnen  maa-  idem 
ken ,  van  de  meer-  of  min-gewigtigheit  deezer  Dorpen ,  Houvt 
hebbe  men  alleen  tc  over  weegen  het  geen  yder  dorp  moft  tbid. 

daar  hy  met  groote  eerbewyzinge,  ftaatelyk,  en  zeer  heer-  Igeeven  in  d'algemeene  Schattinge  van  Vlaanderen;  daar  in 
Jyk  begraaven  wierd,  gelyk'er  ook  een  marmer Pronkgraf.  waren  de  vier  Ambachten,  met  de  Steden  Hulji  ea  Axele^ 
t  zyner  eere  in  de  Oude  Kerk,  in  de  laatfte,  of  Elizabets-  jgeftelt  op  36  Schellingen  in  elke  100  ̂ ondenFlaams ,  over 
gave  Kape'1,  is  opgerecht.  Men  ziet  daar  zyne  tombe  met  geheel  Vlaanderen,  ofin  elke  1000  ponden,  18  van  gelyke 
een  yzer  ftaketzel  omfloten;  hem  naar  't  leven, en  als  een  ponden.  In  deeze  18  ponden  moft  liulfi  en  Huljierambacht 
Krygsman,  in  't  harnas  met  een  fabel  in  de  vuift,  op  een  laften  6  ponden,  7  fchellingen,  8  grooten;  te  weeten 
marmer  bedde  van  eere  afgebeeldt,  met  zynen  gepluimden 
helm  aan  de  voeten,  en  omringt  van  veele  Engelen,  daar 
van 'er  eenige  zynen  doodt  fchreijende  beklaagen;  andere 
zynen  lof  hemelhoog  uitblaazen.  Een  weinig  daar  boven 
zietmen  zyn  wapen;  wat  hooger  eenen  ylfelyken  bekran- 
ften  Zeeflag,  en  daar  boven,  in  een  Ovaal  dat  belauriert  is, 
den  korten  inhoudt  van  *t  geen  t'zyner  eere  en  ter  onfter- 
felyker  gedachteniffe  van  hem  daar  in  is  uitgehouwen.  De 
Faam,  of  liever  twee  Engelen,  die  het  gekroonde  wapen 
van  den  Vereenigden Staat ,e\k  met  eene  handt, vafthouden , 
(zynde  het  bovenfte  van  al  het  werk)  bazuinen  den  lof 
van  dezen  braaven  Zeeheldt.   Onder  aan  leeftmen 

Crafftede  opgerecht  ter  gedachteniffe  van  den  Heere  Abraham 
van  der  Huift ,  V*ce-Adrniraal  van  Hollandt  en  Wefi- Frieslandt. 

Men  leeft  in  het  bovengedachte  bekranft  Ovaal: 

T'er  onfierffelyker 
GEDACHTENISSE 

van  den 

Edelen  en  manhaften  Zeeheldt 

ABRAHAM  VAN  DER  HULST, 

Vice- Admiraal  van  Hollandi  en  Wefifrieslandt. 

*  Gehooren  f  Amjlerdam  den  x  i  April CID    13    C  XIX. 

HIER  RUST  HY,  DIE  NIET  RUSTEN  KON, 
EER  HY  ZYN  VYANDT  OVERWON: 

OM  HOOG  LEEFT  HY  IN  VREUGDEN, 
IN  MARMER  DOOR  ZYN  DEUGDEN. 

Anno  1666. 

Op  den  graffteen  leeftmen; 

Hier  rufi  de  onjlerfelyke  Zee-Heldt 
ABRAHAM  vander  HULST, 

Vice- Admiraal  Dan  HoUandt  en  Wefl-Frieüandt  ̂  
onder  den  Zeeraadt  f  Amjlerdam ,  zynde  glorieus- 
lyk  in  zyn  devoir  overleden  in  de  bevochte  Fi^lorie 
iegende  Engelfchendóixujunü  cio  id  c  lxvi. 

Hier  sluimert  HULST  de  schrik  der  Brit- 
SCHE  Zeebanier, 

Beproeft  in  Slag  op  Slag,  in  Bloet,  in 
V  LOET,  EN  Vier;  • 

De  groote  Zee-raadt  kroont  dienVader- 
LANDTS  beschermer; 

De  Faam  des  Braven  Heldts  braveert 
Metaal  en  Marmer. 

y.  V.  Vondel. 
HULSTER-AMBACHT,  anders  de  VIER  AM- 

BACHTEN gezegt,  een  taamlyk  groot  gebiedt  en  landt- 
ftreek  in  Kederlandt,  in  het  Noarderdeel,  ten  Ooften  van 

fag\iQ.  het  Graaffchap  Vlt^^fderen^  tuilchea  de  IVeJler-Schelde ^  het 

De  Stadt  Huift 

Houteneffe       -  » 

Offeneffe  t  • 
Hemskyk      -  • S.  Pauls  Polder V^'nnkendyk 

De  Polder  van  Naamen 

Stoppcldyke       •  - Brandershove       •  • 

Absdale 
Gronde       <.       -  « Lamsvjeerde 

Weldel-zee       -  . 

Axel  en  Axel-Ambacht  droeg,  in  de  18  ponden  van"iooo, voor  zyri  gedeelte  6  ponden  0  fchell.  4  grooten :  namelyk 

32  fch. 
17  fch. 
10  fch. 6  fch. 

j  fch. 

9  fch. 

10  fch. 

7  fch. 

10  fch. 
10  fch. 
6  fch. 

6  gr. 6  gr. 

18  gr. 
12  gr. 

10  gr. 
6  gr. 10  gr. 

Comm. 
Amft. 
IV  B. 
fol.  43  J, 

43  6. 

De  Steede  Axel 

Zaamjlag 

Otene 

Aandyk 

Beoojlenhli. 

Zuidtd'jrp , 

IVeftdorp 

Geertzee 
enz. 

29  fch. 19  fch. 
8  fch. 

7  fch. 

28  fch. 

21  fch. 

3  fch. 3  fch. 

8  gr. 

4  gr. 

6  gr. 

12  gr. 

3  gr- 

6  gr. 10  gr. 

tx'Rêt'j 
J>iéiio». 
Ceo^r 

Affenede-Ambacht  bragt  op,  in  de  18  ponden  van  1000, 
voor  zyn  gedeelte  3  ponden  16  fchellingen  ƒ  grooten. 

Het  dorp  Affenede  voor  zich     -  22  fch. 
Vrendyk  -  -  -       4  fch. 
IV  illsmskerke  -  -  - 
Wagtebeeke  -  -  23  fch. 
Winkle      -     -      -       -      -  II  fch. 
Eertvelde     •      -     •     -      -  11  fch. 

Clufe      -      :     -    .  -       -     3  fch. 
Bouchaater-Ambacht 'laüte ,  in  de  18  ponden  van^iooo, voor  zich  i  pondt  ly  fchell.  7  grooten;  te  weeten 

Bouchaute  t' zamen  metWatcrdyk  15-  fch.    l  gr. 
Baffevelde  met  Oojierloo       -         20  fch.    6  gr. 

HULSVORDE;  dus  word  in  het  Perkamenteboek  ^it;„^ 
van  Utrecht  op  het  jaar  1230.  befchreven  zekere  plaats,  pan  lu 
nader  gelegen  aan  jCoevorden,  als  aan  Anen,   De  naam  is  99. 
hedendaags  in  vergetelheit  geraakt. 
HULTEN,  een  Dorp,  of  miflchien  Buurt ,  in  het  j^pu^f^ 

landt  en  Droftampt  van  Heufden. HUMALDA.  eene  State  in  Frieslandt .,  die  zeer  oudt  schotan. 
is;  word  gezegt,  aoch  by  eene  onzekere  overleveringe,  ƒ,/,  j^.. 
dat  ze  op  eenen  tydt  met  Efonftadt  gebouwt  zy ,  in  de  Grie- 
tenije  van  Ooft-Dongerdeel,  in  't  quartier  Ooftergoo. 

H  U  M  E  L  L  E.  Deze  plaats  is  volgens  gifte  van  Gero-  jiUing 
luald,  die  een  ryk  man  was,  in  het  iaar  8z8.  gekomen  aan  parsii. 
de  Kerke  van  Utrecht.   Het  is  een  dorp  in  het  Graaffchap  fol.  99. 
Zutphen,  behoudendeden  zei  ven  naam,  leggende  tuifcherv 
5^otecl)cin  en  ̂ oesbitrg. 
HÜMFRIËD,  Hertog  van  Ckcefter,  aan  Vrouwe 

Jacoba  van  Holtandt  getrouwt ;  zie  H U  N  F  R I E  D. 
HUMMEL,  een  Dorp  onder  het  Landt-Droft-Ampt  Umve 

van  Zutphen,    Toen  geheel  Gclderlandt  en  Zutphen  eene  i  deel, 

fchattinge  van  7j-ooo  guldens  opbrengen  moften,  in  't  jaar  /""'•  8i. 15-47.  was  het  quartier  van  Zwr/'^'f»  (een  der  vier  quartieren 
van  dat  Vorftendom)  daar  in  gefchat  op  14475' guldens: 
In  die  fom  was  het  Landt-Droftampi  van  Zutphen  geftelt 

op 

\ 



Alting 
Nol. 
Cerr/fé 
Infer. 
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99' 

Jdtm 

tbid. 
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op  2(41  guldens,  2  ftuivers  8;  penningen,  daar  toe  mo(t 
het  dorp  I/»my»el  {een  der  zes  van  dit  Droftampt)  laften 
248  guldens  16  ftuivers  si  penningen. 
HU  NE  PA.  Htinnepe  is  een  riviertje,  het  welk  onder 

de  verten  van  de  Sn^t  Devemer  in  den  327^/ valt,  by  het 
welk  't  PerkaTnenteboek  van  C/ifrÉrf^^  verhaalt,  op  het  jaar 
1225-.  dat  zich  neérgellagen  hebben  de  vyandtlyke  legers 
van  ö«o,  Biflchop  van  Utrecht y  en  den  Grave  van  Gelder. 
Daar  is  noch  een  overblyftel  van  den  naam  over  in  het 
oude  Nonnenkloofter  op  den  flinker  oever  van  dit  watert- 
jen,  gemeenlyk  genaamt  Tonnepe ,  of  wat  klaarder,  iïTtT 
ü^oniiepe/  dat  is,  aan  de  HUNEPE. 
HÜ  NESA.  Dit  is  een  rivier,  die  wy  op  eene  andere 

plaats  getoont  hebben  dat  vanTacitus  de  UNSINGIS 
genaamt  is.  De  Schryvers  van  die  eeuwen,  om  welke  tc 

doorloopcn  wy  nu  onzen  tydt  befteeden,  nevens  die 'er verklaringen  over  gefchreven  hebben,  noemenze  Hmefe^ 
HunfiKg,  Hunefa  en  Huncfiis.   Beka  noemtze  verkeerdelyk 
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dendaagfche  bcnaminge  van  HUNSINGO  cn  ï^unftnscr^. 
Dit  nu  is  verre  het  belle  en  voornaamfte  gedeelte  van  de 
Groninger  ümmelanden  ,  zynde  verfcheide  ecuwen  lang  in 
eene  zeer  nauwe  en  onverbreekelyke  verbinteniffe  niet  do 
Stadt  geweeit.  Naar  den  Zuidtkant  grcnft  het  nauwclyks 
meer  dan  ter  lengte  van  een  gemeenc  Duitlche  myl  aan  de 
Selvjerder  landen,  nooit  verder  dan  eene  halve  myl  van  de 
Stadt.  Naar  het  Weiten,  en  wederom  naar  het  Zuiden, 
heeft  het  de  rivier  delfliufe  {Ihtyiefa  of//««A«5;;)  waar  van 
het  de  naam  draagt.  Naar  het  Noorden  heeft  het  de  Moordt* 
xe<?;  naar  het  OortcnF/W»»^o,  overal  met  eene  lange  flreck, 
allermeeft  naar  de Noordtzce ^  die  zich  uitftrekt  ten  miiiften 
ter  lengte  van  vyf  en  een  halve  gemeene  Duitfche  mylen: 
waar  door  het  ten  naaften  by  de  gedaante  heeft  van  een 
driehoek.  De  vier  Quartieren  of  Ampten ,  hier  vermeldt , 
als HtiKeJgOy  Fivelgo,  Mama,  cnMtdach,  kan  men  zien  in 
de  genoemde  Kaarten  van  den  Heere  Alting. 
HUNF RIED,  Hertog  van  GVot^e/Zer,  Oom  van  Ko*  ro;^«/ 

Homme:  insgelyks  de  groote  Xro«)'^,  die  hem  daar  in  o^-\^n'\ï\^  Henrik  van  Engelandt.    irio(^  V  ronwQ  Jacoba,  Gravin-  Jaarh. volgt, dewyl  deSchryver  daar  van  milfchien  gemeent  heeft  i  ne  van  HoUandt,  een  huwelyk  met  hem  aanging;  wat  hy  pai.ó^s» 
dat  de  naam  van  i^Oinfïerïailöt  daar  van  afkomt,  en  niet  in  Nederlatidt  verrichte  ;  hoe  hy  zich  tytelde  Grave  van  665. 
geweeten  heeft  dat  zulks  by  verkortinge  gezegt  word  voor  Henegouwen ^  Hollandty  Xeelandt.,  eindelyk  Vrouwe  Jacoba 
iJligmctftfierlanöt.    De  Heeren  van  iVcrum  hebben  meer  liet  zitten,  eene  andere  trouwde,  enz.  zie  op  JACOBA, 
zin  gehadt  in  de  benaminge  van  HUNESA;dochA>,«»?/W,  GRAVINNE  VAN  HOLLANDT. 
hunne  getrouwe  verklaarder ,  noemtze  HUNESUS.     HUNGERUS,  een  Fries.  Hy  wierd  na  Ludgerus  de  5-  ie 
Maar  de  naam  van  H UNSINGIS  komt  meeft  overeen  |  XI  Biffchop  van  Utrecht-,  was  geleert,  wys,en  deugtzaam.  Bekain 
met  Tacitus:  deeze  benaming  heeft  geduurt  tot  na  den  tydt ;  Onder  zyne  regeeringe, omtrent  het  jaar  860.  hebben  vree-  -^ita 
dat  de  ZwabifcheW or'^tn  het  Keizcrryk  bezeten  hebben,  die  1  feiyke  ftormwmden  eenen  verfchrikkelyken  Watersaoodt  H'^^lf'' 
alle  gefchriften  in  het  Duitlch  hebben  beginnen  op  te  (tel- ;  en  inbreuke  der  zee  in  ó.q Nederlanden  veroorzaakt.  De /iy^Tj»  o.HKf, 

len.    Gelyk  ik  daar  van  een  krachtig  bewys  hebbe ,  dat  enandereRivieren,inhaarenloopgeftremt,vlogenoveralle  ^'^^■''''9' 
myne  Voorouders  van  handt  tot  handt  eikanderen  hebben  j  Dyken  en  Dammen  heen,  daar  eene  menigte  vaa  menfchcii  ï.°f/"r 
overgegeeven ; waar  in befchreven Haat  eene  uitfpraake  van  j  in  Hollandt,  het  Sticht  Utrecht,  en      Betuwe^  door  ver-  r^-j 
foede  mannen,  in  het  jaar  131  ƒ.  getroffen  tulfchen  drie !  dronken :  't  fcheen  een  tweede  Zondvloedt.   De  Landt- ■^'■'^J^  ' 
amiliën,  ée  Altingen,  T hieboldmgen ,  FoJvWje»,  en  die  van  voogden  wierden  daar  door  genoodtzaakt  eene  doorgrift  /^["q^ 

DrcKtevjolde ,  over  een  pleit  om  het  water  van  deze  rivier  I  uit  den  Rhyn,  by  of  boven  li^yk  te  Duurjiede  te  maaken,  de  ̂ ^riart. 
te  bedwingen  en  te  bedyken;enover  het  recht  van  vilTche-  Lek  genaamt;  zie  voorts  op  LEK  en  RHYN.  Eenige 
rye,  ilp  bC  Vuataiuge  öe  lifimefa  geiiomipt.  Welk  voor  vry  ̂   brengen  dit  afgryflèlyk  onheil  op 't  jaar  85-7.  het  tweede  natav. 
veele  jaaren  wederom  is  aangeheven  tuflchen  de  voor-  jaar  zyner  regeeringe  ,  even  te  vooren  (volgens  Heda,  cap.i^. 
noemde  Famiüën  ,  en  de  Monikken  van  Adevjert ,  en  \  Beka,  en  andere  Schryvers  der L^/fmi^y^^e Gefchiedeni/Ten  )  J.zjöw/; 
door  tuflchenfpraak  van  de  Burgermeefteren  van  Groni-f!gen  \  in't  jaarSjó.  en  alzoo  wanneer,  by  het  aantreeden  van /^a»-  Anrt. 
bygeleit  is;  waar  van  men  noch  een  gefchrift  in  het  La- '^era/  in  den  Biflchoppelyken  Stoel,  de  vervaarlyke  ver- 
tyn  opgeftelt  vindt  in  onze  Stadts  Sekretarye.   Om  het  on-  \  woeüinge  i^x D eenen  en  Noormannen  was  voorgevallen , die 
re  met  hunne  zegels  te  bekrachtigen  zyn  verzocht  geweeft  '  nu  al  tweemaal  Zeelandt,  Frieslandt,  een  gedeelte  van  Brw 
^UlOff0li)ÖCr/lfecre  Vinn<ïI5JOCllcnÜCl'g/^fai5tljOlbei;Ül<ï5?0=!^^W/  en  Hollandt,  ook  Gelderlandt,  en  het  Sticht  Cifrer^r, door  woedende  invallen ,  vernielt,  de  Bilfchoppen  en  het 

Sticht  groote  fchade  aangedaan  hadden;  waar  van  het  zwaar- 
fte  onheil  in  't  gedachte  jaar  voorviel ,  toen  de  Deunen^ 
na  een  gruwelyk  verderf  der  omgelegene  landen  ,  den 
Rhyn  optoogen.  Utrecht  belegerden  ,  ftormenderhant  in- 

namen, alle  poorten,  muuren,  toorens,  en  fterkten  ter 
neder  wierpen,  en,  daar  nevens,  byna  alle  Kerkelyke  per- 

ming  van  het  ̂ èclfjuptCllbiep  aangenomen  heeft,  naar  de  j  foonen  en'tgemeenevolkdoodtlloegen.//a»ffr«jmetzom-  stidert, 
platbodemde  turffchuiten:  naar  beneden  word  het 'tjCïcptölep/ i  mige  Kanonikken  ontvloden  het,  nevens  eenige  Geellely*  vithi. 
anders  Ilti^tDtep  genaamt,  naar  de  menigte  van  het  Riet  of  ken,  en  meer  anderen;  quamen  by  Keizer  Lotharius,  toen  Ree/W. 
Reyt,  dat  aan  den  oever  walt:  ook  wel  h&tGroeninger  diep ,  i  Monnik  in  't  KloofterPr«»?.Hy  gaf  hun, uit  mededoogen,  Crufiu:, 
by  de  geene,  die  de  Wadden  en  de  Noordtzee  bevaaren.    In  j  het  Kloofter  te  iS".  Odiliënburg,  hy  Roermonde,  in  het  Bisdom  (^^rlcn, 
de  dertiende  eeuwe  is  deeze  rivier  eerlt  aan  de  Stadt  ge-  Z.aj^,eerft  genaamt  5.  P/V^er^Kloofter  ten  Scr^.  Evenwel  was  GerA/r, 
bragt ,  die  te  vooren  meer  dan  een  quartier  uurs  verre  !  de  moordt  onder  d'6'zw^i!;V/:'^Burgerije  (naar andere  fchry- 
daar  voorby  liep,  gelyk  men  den  loop  van  de  oude  kil  ven)  zoo  groot  niet,  als  zommige  dien  wel  opgeeven:  want  qjj^^ 

•  --   -  -     (Je iVbörwd»w«  trokken eerft  naar ^rrt»^ry^,  voeren  de i'owjwjf  ̂ -^J  ̂5-' 

nincen/  CttcnUan  5B>2cnttje/  aictjrei'^  üan  ̂ pjüclinge.  Om 
dat  zy'er  belang  by  hadden,  dat  de  rivier  door  een  dyk 
bedwongen  wierd,  die  in  dezen  brief  een  3©cetE  word  ge- 

naamt, hedendaags  gemeenlyk  etnKnype.  Maar  na  dien 
tydt  heeft  de  naam  beginnen  uit  het  gebruik  te  komen,  en 
is  nu  ter  tydt  by  het  gemeene  volk  byna  in  vergetelheit  ge- 

raakt; dewyl  men  boven  Groningen  al  voor  lange  de  bena- 

Alting 
dtftrift. 
Cerm. 
Jafer. 
Pars  1 1. 
fol,  IOC. 

noch  op  veelc  plaatzen  kan  zien  tuffchen  de  Verlaaten  ,die 

'er  in  gelegt  zyn  by  de  roode  fchuur  en  het  dorp  IVirum. 
Deze  naam,  Hunefa  en  Unfingis ,  heeft  de  rivier  in  de  kaart 
van  den  Heere  Alting,  Tab.  VIL  en  Tab.  IX.  P.  II. 
HUNESGO,  HUNSINGIA,  HUNSINGO, 

de  alleroudlte  melding  hier  van  meene  ik  dat  gevonden 

word  in  het  leven  \ an Ludgerus  •,Ai-ax  gewag  gemaakt  word 
van  het  quartier  Hunufgo  in  het  landt  der  Fnefen  of  Frefen, 
Ooltwaarts  van  de  rivier  Labeki,  dat  is,  Laveke,  nu  de 
Lauwers.  Daar  na  in  de  Giftbrieven  der  Keizeren  Otto 
den  I.  Otto  den  III.  en  Lotharius  den  II. vfzar  door  zy  bekrach- 

tigen de  gifte  van  Wichman,  Grave  aan  den  Rhyn\i-xn't{\\\ei 
inede  word  het  Graaffchap  Zutphen  gemeent)  omtrent  het 
jaar  940  gedaan  aan  de  Abdye  van  Elten,  en  aan  Lutgarda 
de  eerlle  Abdiffe  aldaar,  die  een  dochter  was  van  den  Be- 

giftiger. Onder  welke  gifte  ook  begrepen  worden  de  lan- 
derycn  die  deeze  Graaf  bezat  in  het  landt  der  Friefen,  in 
deze  vier  Ampten,  HUNESGO,  F/^algó  (in  plaats  van 
Fiva/gö,  het  welk  hier  boven  Fivclgoa,  nu  gemeenlyk  Five- 

genoemt  word.)  Merma  (in plaats  vzn Merna ,Marne) 
en  midage  (Midach,  nu  gemeenlyk  Medachjier-  of  Middach- 
fierdeel)  gelyk  men  genoeg  kan  zien,  als  men  de  Giftbrie- 

ven tegens  malkanderen  vergelykt;  want  d'eene  meer  fei- 
len en  misftellingen  heeft  dan  d'  andere.  Invoegen  men 

niet  kan  twyfelen,of  daar  worden  gemeent  deLandtftree- 
ken  HUNESGO,  Ftvelgo,  Mama,  en  Midach,  leggen- 

de tuflchen  de  Eems  cn  de  Lauwers.  De  Abten  van  IVcrum 
hebben  de  manier  van  fchryven  van  den  Giftbrief  behou- 

den, namelyk  HUNESGO,  die  Emmius  ook  voor  belt 
keurt.  Het  Pcrkamenteboek  van  Utrecht  heeft  beter  geacht 
te  fchryven  HUNSEGO ,  en  HUNSEGÖERS  {Hun[e- 
gones)  naar  de  iulandtfche  benaminge  de  Hunfe  of  Hunjhig; 
welke  benamirig  meer  overecnkomfte  heeft  met  onze  he- 

op,  pionderden  Amiens,  (Iroopten  door  geheel  Picardyen ;  toen 
begaven  zy  zich  weêr  afwaarts  naar  Brabandt,  Gelderlandt,  jg^/,^ 
en  de  Betuwe.    Zy  Itaken  Nicwmcegen  in  brandt,  en  fnel-  iiun"ar. 
den  na-xt Utrecht.  "Zoo  haalt  Biflchop  Hungerus  dat  vernam,  ucuve 
verliet  hy,  met  byna  alle  de  Geeltclyktieit ,  die  Stadt,  en  2  deel, 
week  naar  Deventer,  hem  van  Lodewyk ,  zoon  van  Keizer  fol.  425?, 
Lotharius,  als  in  zyn  gebiedt  gelegen,  aangewezen,  om  Heda. 
daar  zyn  verblyf  te  neemen.    Midlerwyle  wierd  Lotharius  Schotan. 
(een  andere  zoon  van  Keizer  Lotharius)  wiens  gebiedt  van  befchr. 

Lotharingen  af  tot  Frieslandt  en  het  Vlie  Itrekte,  zeer  elen-  ■f''- 
dig  van  de  Noormannen  geplaagt.   De  gemeene  man  in  en  f^i-  57* 
omtrent  Utrecht ,  ziende  dat  de  Herders  voor  de  Wol- 

ven wegliepen,  volgde  als  fchaapen,  en  zocht  ook  het 
leven  door  de  vlucht  elders  te  redden  en  te  bergen,  zoo 
dat  de  Noormannen , voor  de  Stadt  komende,  die  byna  ledig 
vonden,  en 'er  ligt  meelter  van  wierden.  Niet  alleen  muu-  schctan, 
ren  en  poorten,  als  gezegt  is,  maar  ook  meeft  alle  open-  Tr.Kr. 
baare  en  byzondere  gebouwen,  worpen  zy  ter  neer;  zoo  68. 
dat  Utrecht  veele  jaaren  lang,  van  Hungerus  tydt  het  jaar  Dldcnh, 
(Syó)  tot  Baldcricus  loe  (pio)  in  zyne  puinhoopen  bleef  deEpifc^ 
leggen.  Ook  wierd  llyk  te  Duurflede  (eene  tteffelyke  Stadt  Germ. 
geweeft)  van  hen  desgelyks  vernielt:  ja  men  zegt,  dat  ze 
daar  meer  dan  40  l^arochiekerken  zouden  verbrandt  heb- 

ben, zie  op  WYK  TE  DUURSTEEDE.  Zommigen 
paffen  deze  vcrwoeftinge  op  het  jaar  846.  maar  men  moet 
wecten,  dat  dc  Noormannen  deeze  plaats  meer  dan  eens, 

hebben  omgekcert,  doch  allermceft  in  't  jaar  85-0.  Ook 
zyn'er  die  haar  op  S60  ftellen;  zie  NOORMANNEN. 
Hungerus  heeft  10  jaaren  lang  den  Bilfchoppclyken  Stoel 
bezeten,  of  liever  den  titel  gevoert,  ftorf  Sóó.  in  vrccm-  EeWtrt 
delingfchap.  Het  is  onzeker  waar  hy  begraaven  leit:  word  HuTtg. 

onder  de  Heiligen  getelt.  Zynen  Fcclida^  vieren  deRoomfih-  o.u'.Kr. 
1  i  i  3  Kaiho' 
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Kaibolykiit  dctt  zi  December.  Meii  had  Utrecht  na  de  ge- 
dachte onikeeriiige  wel  weêr  begonnen  te  herbouwen; 

maar  weinige  jaaren  daar  na  verwoelhen  de  Koormannen 
alles  weder  op  niews. 

Het  geen  Jun  l^eUienaAr ^  in  ïyn  Fafciatlus  Tcmporum^  fol. CCLlII.b.  van  dezen  Billchop //««^ff heeft  aangetekent, 
met  de  bygevocgde  gcfchiedcniiren,  achten  wy ,  tot  nader 

llaviiigc  'en  opheldering»  der  bovetillaande  Levensfchetze, 
hier  gevoegzaam  in  zyne  veroudde  taaie  te  laaten  volgen; 
vermits 'cr  ook  zomniige  zaaken  van  ter  zyden  by komen, 
nopende  het  woeden  der  Deenen  in  HollanUt ,  die  tot  ken- 
nillè  onzer  Üudthedcn  dienen,  en  boven  in 't  levensver- 

haal niet  genieldt  worden:  dus  leelhnen  dan  ter  aangewe- 
ae  plaatze  by  dien  ouden  Schryver. 

UuiijmisS  l\)a,é  Die  ri  bifcop  lian  ütrccïjt  jc  jocc  laiich  l)i 
Vui\tA  een  Unjö  niaii  Ujccbfani  enöe  milbe  ciiöc  ccöelicd  üaii 
Ifiirii  vCnDc  üinneii  fuien  eciilcn  jncc  mi  jacc  onjS  heren 
liiijc  cnDc  lüi  fo  qiiaiucii  öic  öcneii  cnöe  öic  iioennanfT  niit 

Jjoicu  ff  epen  iii  Ijollaiit  tiaci-  fi  alrc  acoot  iiuact  bebcu  cnöe  to= ueii  cnöe  Deficiieecbeii  bie  nicclïe  ftabt  üan  allen  befcn  lanbe 
facnuen  feut  bat  ID  piocliiclieccUen  in  tuaicn  (tEnbc  befe 
tiabt  ff utnicii  Ijiet  ©uerfieben  »Cnbe  bacc  na  togfjen  bie  benen 
f nbc  nóermanlï  üocc  ütieeljt  enbe  ftoimbcn  bic  dabt  fonbec  of 
laten  niit  fcljut  enbe  mit  jlnijeien  enbe  bliben  fo  langlje  enbc 
fo  feec  bat  \\  bie  flabt  luonnen  mit  lucrenbec  Ijant  €nbe  bat 
cafleel  luonnen  fi  oefU.  enbe  befe  bloebiglje  couer^  floealjen 
Die  ccflffie  Dol  na  al  boot  enbe  Uioipen  bie  poecten  enbe  toei:= 

nen  enbe  üoerpoevten  areltiercn  ron'bclen  enbe  inucren  Panbec 
fiabt  enbe  \smti(n  fartfcl  nebcc  'JClfo  bat  öuntjeru^  bie  bifcop 
mit  Intrel  eanoniuen  ontgljing  mit  groten  mxi  <Cnbe  qnam 
totten  conincli  lotljarinj»  int  flocftcr  tot  purmenen  op  bat  Ijijt 
öacr  ontijoubcn  moctjt.  lotl)ariu^  Voert  öeruert  mit  ontferni= 
ï)crtieljeit  enbc  mit  coninclihet  goebertiercnljcpt  gaf  Iji  ben  ca= 
nonüjcn  enbc  bec  herclieii  Uan  utrccöt  bat  cloefler  tot  obelcn 
bcrglje  op  bat  fi  ijcn  baer  in  üjeben  ontöouben  moctjten  üoec 
öct  benen  acnüecljten  enbe  bat  fi  bact  gob^  bienll  mochten 
boen  innif ijlyiten  €nbe  na  bcfen  Viernielben  ft  al  bat  lant  Uau 
Ijollant  enbc  quamen  in  hamier  lant  enbe  blaften  baer  be# 
Ijculigljcn  confenoeiji  lierch  fmte  aelbjecl)t  enbc  ben  ïjcpligljcu 
pjiefier  üan  nocrtluycli  fuite  jeroen  enbe  Ooegljen  tjem  fijn 
Ijaeft  off  «Cnbe  tuo:pen  neber  een  alten  fiatchen  cafïeel  U 

nocrtluycli  bat  lucl  'eer  beg  coninclï^  arinboluj»  loa|i  3^oc grepen  bie  ingljeboren  l)ollanber^  öoer  luapen  enbe  fettebe 
Uem  tetlueer  JiDcc  alfo  bat  gob  ticrgengljebe  foc  luonnciit  bie 
benen  enbc  flacgcn  baer  tUJce  ribber^  boot  al^  tjecc  bibDout 
enbc  tjecr  gljcerlof  mit  fonbcrlinglje  teel  Ijollanber^  enbc  ben- 
gljen  bic  \iiine  mitten  hinbercn  enbe  üoerbenfc  in  üjcemben 
lanbcn  ojnbe  in  ben  jaer  on^  l)crcn,biijc  enbc  lybi  op  bie  jcl 
halcnbc  üan  ianuarin^  rnfie  bifcop  Ijungeni^  in  gobc  j,ïlcc 
men  üjctet  injt  luacr  bat  Iji  bcgraUcn  \^  Cnbe  bi  befcn  bifcop 
ïjnngcnijj  njben  int  )acr  on^  l)cren  biijc  enbcljcij  fo  loert  gl)e- 
maect  bie  ecrfie  greuc  Dan  lilacnbcren  oEnbc  inben  felucn  t\y 
ben  int  jaer  ons  Ijercn  liiyc  enbe  Ijciij  fo  loert  bic  ebel  pjince 
bircft  gljcinacct  bie  ecrfie  grciic  Uan  Ijollant. 

De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  heeft  heel  weinig  van 
dezen  Bifl'chop  te  boek  gebragt,  dat  niet  boven  breeder  in 
ons  opflel ,  üok  in  't  verhaal  van  J.  Feldenaar  ̂   gevonden 
■wordt;  hier  van  in  den  aanvang  reden  geevende,  dat  de 
Hiftorie  hier  van  by en Bt'^<», en byd' andere  Schryvers 
ganfch  duiller  en  verwart  is, omdat  alles  door  het  ftroopen 

en  rooven  der  Deenen  en  Noormannen  in  'twild  was  geloo- 
pen.  Hy  verfcheelt  daar  in  van  onzen  Schryver  en  Velde- 
naar,  dat  die  fchrikkelyke  ftrooperyen  der  Deenen  en  Noo- 
ren  niet  in  't  jaar  85-0.  maar  veel  vroeger,  dat  is,  in  't  jaar 
835-.  en  de  verwoertinge  van  Duurjlede  op  't  jaar  837.  voor- 

gevallen zyn.  En  fchoon  (volgt 'er)  dit  juift  niet  volko- 
men zezer  is,  en  men  't  rechte  befcheidt  noch  niet  heeft 

konnen  weeten  wanneer  Utrecht  door  die  Barbaaren  ver- 

woed geworden  is,  zoo  vindtmen  althans  niet  dat  ze  in  '/ 
jaar  Sfó.  eeni^e  vyandtlykheh  geyleegt  hebben^  gelyk  Buchelius 
en  de  Bollandijlen  getuigen.  Of  nu  't  gezag  van  deze  ge- 

noemden boven  dat  van  alle  onze  bygebragte  Schryveren 
zy  te  (lellen,  willen  wy  niet  beflechten.  De  laatftgenoem- 
den  echter  fchynen  hunne  verzekeringe,  omtrent  den  tydt 
dezer  verwoellende  orkaanen,  wat  in  te  krimpen,  of  ten 
minden  op  fchroeven  te  ftellen,  als  zy  zeggen;  Doch  op 
wat  jaar  deze  ramp  de  fiadt  Utrecht  overgekomen  zy ,  zoo  is  't 
ligt  te  bevatten ,  dat  die  fiadt  en  kerk  niet  ligtelyk  weder  tot  haa- 
ren  roorigen  litifier  hebben  kannen  opluiken^  doordien  die  florm- 
èuijen  der  barbaarfche  firooperyen  het  eene  jaar  voor  y  het  ander 
jaar  na,  gedurig  opdonderden:  omtrent  de  zelfde  reden  die 
wy  boven, over  deze  tydtweifclinge,zien  aangetekent.  Zoo 
dat  het  geen  wonder  is  (vervolgt  hy  )  dat  Hungerus  y  zy  dat 
hy  het  onweer  maar  onlangs  ontvlucht  was ,  zy  dat  hy  al  over- 

lang naar  eene  geruficr  woonplaatze  gezocht  hadde ,  niet  voor  het 
jaar  Sfy.  hy  Koning  Lothanus ,  wie»  Lotteringea  en  Frieslandt 
te  beurt  gevallen  was ,  eene  fchuilplaats  is  komen  zoeken.  Om- 

trent de  verkiezinge  van  deezen  dengtzaamen  Biiïchop; 

brengt  de  Pricderlyke  Schryver  by  't  geen  de  Bollandifien, , 
in  't  leven  van  S.  Odulfus,  hier  over  hebben  aangetekent, 
*t  geen  hier  op  uitkomt :  „Dat  de  vergadering  der  Kanon- 
„  uiken,  wegens  verdeclthcit^  tot  geen  befluit  koanendc 

HUN 

;  „  komen ,  elk  voor  Tyn  hooft  verkoos  dien ,  die  hem  den 
„  beften  Ichcen.Doch  dat  de  Piieller  desHecren  (0</«;>«j) 
„  niet  op  het  uitwendige  van  den  peribon,  maar  op  de 

verdienften  ziende,  zeidc,  dat'er  wel  eencn  bequamer 
„  Kerkvoogdt  onder  hen  te  vinden  was  dan  de  gellem- 

1  „  den,  zonder  die  echter  op  ecnigc  wyze  in  hunne  cerc  te 
!  „  verkorten.  Dat  hy  daar  op  den  Priefter  llungerus  aan- 
„  wees,  wel  leelyk  van  aangezicht,  maar  doorluchtig  door 

1  „  zyne  verdienften  en  goede  werken.  Waar  op  dan  dckeu- 
„  re  met  algemeene  ftemmcn  op  hem  viel;  en  overzuiks 
„  de  voorzegginge  van  den  vroomcii  Odulfus  dierwyze  is 
„  vervult,  dat'er  niemant,  na  de  H.  H.  BiHchoppen /f^//- 
„  iibrordus  en  Bonifacius,  op  dien  Stoel  heeft  gezeten,  die, 
„  tot  het  einde  zyns  levens,  yveriger  in  de  deugdtoefenin- 
„  ge  geweeft  zy.  Verder  beweert  de  Schryver  tegens  zom- 

,  migen  ;  dat  Hungertts  waarlyk  voor  eencn  Bilfchop  van 
Utrecht  zy  te  rekenen ,  onaangezien  hy  lange  buiten  zyn 
Bisdom  gezworven  heeft,  blykens  uit  den  brief  van  Koning 
Lotharius  (hier  volkomen  ingelaft)  waar  ia  hy  denBiÜchop 
het  Kloofter  van  S.  Pieter^  in  het  llccdtjen Majéyk ,  op  den 

/foerftroom,  vereert;  en  zulks  (ftaat'er)  tot  laaffems  voor 
de  ziele  van  zynen  Grootvader ,  en  van  wylen  den  Keizer  zynen 
Fader ^mitsgaders  voor  de  ziele  van  zyne  »»oe^/er Hermingarda, 

en  voor  zy»  eige  zaligheit ,  en  't  welvaaren  zyns  ryks ;  opdat  het 
den  gemelde»  dienaaren  des  Heer  en  beter  zoude  lujlen  voor  zyne 
ziele,  en  voor  de  zielen  zyner  Voorouderen  te  bidden  \  't  geen 
met  den  inhoudt  van  den  Giftbrief  overeen  komt.  Dat  hy 

verder  in  't  jaar  866.  op  den  1  Januarius,  in  eenen  hoogen 
ouderdom,  buiten  zyn  Bisdom  zwervende,  is  overleden; 
en  datmen, wegens  deze  zyne  ballingfchap,  geen  befcheidt 

van zynebegraafplaatze weet, dit  zegt  iets  meer  dan  't  geen 
'er  boven  van  gemeldt  is.  D' Aantekenaar  heeft  niets  hier 
bygevoegt  dat  eigentlyk  tot  Hungerus  leven  behoort. 
HUNINGA,  (JOHANNES  EPINÜS)  geboren 

in  de  Groninger  Ommelanden,  hadde  zich  in  de  ftudicn  zoo-  jiemh 

danig  geoefent,  dat  bequaam  geacht  wierd  om  anderen  te  Holl.  ' onderwyzen.  Hy  wierd  daarom,  by  het  oprechten  der  Aka-  Kwèh. 
demie  te  Groningen, ondcT  de  zes  eerfte  Profelibren  aldaar,  undsch, 
aangenomen  tot  ordinair  Profeflbr  in  de  Philofophia  Mora-  ftandt 
lis,  en  extraordinair  in  Infiitutionibus  Juris.    Maar  vermits  *  deel, 
hy  in  't  jaar  1620.  Raadtsheer  en  Curator  der  Akademie  ̂ ''^•io7. 
wierd,  verliet  hy  zyne  profeflie,  en  is  Burgermeefter  ge- 
ftorven. 
HUNNENSCHANS,  is  van  onde  tyden  af  een  Pontan. 

groot  Slot  of  Kafteel  geweeft,  met  dien  naam  genoemt,  Gdderf. 
itaande  midden  op  de  Veluwe ,  aan  eenen  broekachtigen  geJchUJl 

grondt,  Ubbermeer  geheeten;  nu  word 'er  de  puin  alleen  1  deel, 
van  gezien.   Het  voert  dien  naam  naar  de  Hunnen  ,  of  M  48. 
Hungaar  en ,  die  van  't  jaar  940  af ,  in  verfcheide  volgende 
jaaren, gruwelyke  verwoeftingen  in Duitfch/andt  angtrecht 
hebben ,  en  tot  in  Gelderlandt  doorgedrongen  zyn ;  zie  op 
HU  YNENSCHANS. 
HUNSE,  ofHUNSO,een  zeer  Oudt  gefticht  in 

't  Ooften  van  Drenth ,  op  eene  hoogte  gelegen,  hebbende 
Ooftwaarts  een  zeer  groot  Moeras,  voortyds  geweeft  een 
onbegangkelyk  Meer,  het  meefte  gedeelte  vanDrenth  om» 
lingelende.  Dit  Moeras, dicht  by  de  Hunfo,  neemt  zyn  be- 

gin by  een  riviertjen  Hunefis  geheten,  't  welk  beneden  al- 
lengskens  wyder  wordende,  door  Groningen  in  de  Noordt- 
zee  valt.  Het  plein  daar  dit  Oudt  gefticht  voortydts  ge- 
ftaan  heeft  is  zeer  ruim,  heeft  een  deel  ftraaten  met  kei- 
of  kezelfteenen  beleit.  De  ftraaten  of  keifteenen  leggen 
en  loopen  hier  recht,  ginfch  krom,  en  daar  tulfchen  ziet- 
men,  nauwkeurig  op  alles  lettende,  vlakten,  of  vakken, 
daar  voortyds  huizen,  of  hutten  geftaan  hebben;  zoo  dat 
het  weleer  eene  volkryke  plaats  of  Stadt  fchynt  geweeft  te 
zyn.  De  Heer  Picard  erkent  het  voor  geen  R»omj}h,  noch  picari 
ook  voor  geen  Franks  gebouw.  Men  houd  het  echter, 
naar  vermoeden,  daar  voor,  dat  het  in  't  eerft,  lang  voor pag.\66i 
der  Romeinen  en  Franken  tydt,  een  neft  of  woning  der  Reu- 

zen zal  zyn  geweeft,  die  daar  hunne  vergaderplaatze  ge- 
fticht, en,  ter  dier  oorzaake,  hutten  zullen  opgerecht, en 

den  grondt  beftraat  hebben.  Hufo  haalt  hy  af  van  Hunfauw; 
Auw  betekent  in  oudt  Duitfch  een  Feldt,  of  ftuk  landts, 
len  Hunn,Huyn,  wil  hy  dat  Reuzen  betekenen  zou,  en  dus  picari 
Reuzen-veldt  daar  door  te  verftaan  zyn ;  zie  ook  H  U  N-  ilid. 
SINGA  en  HUYNEN. 
HUNSEL;  zie  HONSELA ARDYK. 
HUNSELAARDYK;  zie  als  boven. 

HUNSINGO,  een  en  't  eerfte  der  drie  Quartleren waar  in  de  Groninger  Ommelanden  verdeelt  worden.  Picard  picari 
wil  den  naam  van  de  Huynen  af  haaien,  die  hy  Reuzen  zegt  4»/;^. 

geweeft  te  zyn;  zoo  dat  Hunftngo^  s  qvizitier, het  Reuzeveldts  pag,i(S-}. 
quartier  betekenen  zoude.  Anderen  meenen  den -oorfprong 
beter  af  te  brengen  van  de  Hunnen,  nü  Hungaaren ,  vermits 
'tzekerlyk  indeHiftoriën  bekent  is, dat  zy  ook  invallen  in 
deze  landen  gedaan,  en  Sterkten  gebouwt  hebben.  Ten  wa- 

re dat  millchien  Hunfmg,  in  oudt  Friefch,  van  eene  andere 

betekening  mogt  zyn  geweeft.   De  Dorpen  onder  Hunji»- 
go's  quartier,  in  d^  Ommelanden ,  zyn  de  volgende;  i  Zuid' 
woldc,  1  Noordtwolde ,  ̂Bedhum,  ̂ Uyierdyks-Hoorn ,  ̂üti- 

dtrwyrmn  ̂   6  Menkerweert  ^  -j  lVeJttrwitVJirJ$  ̂   S  Stijwert, 

9  Doorit' 



Idem 
Houvt 
M>id. 

fil.171 

'Alt'mg 
Kot. 
Cerrtt, 
Inftr, 

Sexh. 
Alting 
P*rs  1 1. 
fil,  loi. 

HUN  HUS  HUU  HUY 

9  DoorKwert ,  1 0  Eeljivert ,  1 1  CaMles ,  i  z  Middelftum ,  1 3  Hoor- 
huife»,  i^  Fierhiiifi»,  L/Urum  ia  Hunfinge ^  16  tledorp  ̂ 

IJ  (Vche,  iS  Zuirdyé,  xgLeens,  IVarshuizen ,  ii  Maer- 
Houve  Jlagte,  iz  Maerhuizen  ̂   23  MeMfingeweer ,  Saexornhuizeny 

Uandv.  i';  Eendrum  ̂   i6Ra>iom,  iJ  Obergum  ̂   l^Schelligam  .,1^  Hui- 
Kronyk  fifige ,  qo  Safideweer  ,  31  Eppinge  ,  en  31  Stertingehtttze»  ̂  

l  deel,  33  Olcknzyl  y  34  Oojler-Nylandt  ,  35-  Mede».,  in  Hunfinge 
Jol.  174-  36  Uithuizen.,  ■^1  Ufquert -^ZlVarfummerboeren ^gDeBrede, 

40  Den  Andel ,  41  Baffelt  ̂   42  Rafquert Tynalüngen., 

i^.^  IVeJier-Nylandt ,  Pietersboeren  y  ̂6  l-V ierhuizen Bel- 
lingeweer,  ̂ SlVetJiKge,  49  Sawert ,  fo  Harffens.  Dan  zyn 
'er  noch  in  dit  Quartier  der  Ommelanden  de  Staten  en  ade- 
lyke  Huizen  SchultingOy  Afenga.,  Monteda.,  Huis  Eeufum 
de  drie  laatfte  in  't  dorp  Middelftum  \  Tammingaburg  Hoor' 
huizen ,  Panfer  te  ierhuizen ,  Afinga  te  Uldrum ,  Ferhilderfum 
te  Leens,  ter  Burg  te  iVarf huizen .,  Oldefraam  te  Huizinge^ 
Onema  en  Schehkema  te  Sanderweer  j  Almerfma  te  Uithuizen., 

Menima^  Enger/urn,  Meyma  te  Baffelt .^Dyckerhuis  te  Peter S' 
boeren.,  en  meer  andere. 
HUNTSEL.  Lubbertus  van  Egmondt  üeh  deze  plaats 

in  eenen  brief  van  den  jaare  1262.  beneden,  dat  is  ,  naar 
den  flyl  van  die  eeime,  binnen  de  Parochie  van  |^aaIt\XHJÏi. 
De  naam  daar  van  is  noch  overig  in  HUNTSELER- 

Part.  11.  5^pji/  maar  een  half  uur  gaans  van  Naaltwyk.  Hadrianus 
fil.  100.  y^„i„s  noemt  HONSELA  een  fchoon  Kafteel  dicht  by 
^^".^  Naaltwyk. 

HUSDENGUM.  Dit  is  geweeft  een  Kerk  van  mee- 
üei  Emo,  als  hy  noch  Plebaan  was,  dat  is,  Priefter  van 
den  laagflen  rang,  en  die  naderhant  Abt  van  IVerum  is  ge- 
weeft;  gelyk  als in  deszelfs  leven  verhaalt.  Hy  is 
derwaarts  geroepen,  zynde  Beftierder  van  de  fchoole  van 
Emetha,  daar  Ado.,  de  broeder  van  Meefter  Erna.,  Priefter 
■was.  Men  mag  derhalven  vermoeden  ,  dat  deze  plaats 
daar  omtrent  gelegen  heeft,  en  dat  het  een  Dorp  is  geweeft 
op  de  naafte  grenzen  van  Hunfingb\  het  welk  van  oudts 
de  naam  heeft  gehadt  van  Husdinge.,  en  nu  ter  tydt  HU- 
SIN  GE  genoemt  wordt,  leggende  drie  uuren  gaans  naar 
het  Noordtooften  van  de  Stadt  Groningen.  Emo  zelf  maakt, 
op  het  jaar  1224.  ook  gewag  van  HÜSDENGEN. 
HUSEN.  Dit  is  de  plaats  van  eenen  niewen  Tol  in 

de  Opper-Betuvje .,  niet  verre  boven  het  begin  van  de  Grift 
van  Drufus,  waar  over  in  den  jaare  1266.  een  verfchil  is 
geweeft  tuflchen  de  Graven  van  Gelder  en  Kleef.  Nu  ter 
tydt  is  het  een  klein  Steedtjen ,  behoorende  onder  het  Kleeffih 
gebiedt,  gemeenlyk  ï^upffeil^enaamt. 
HUSIDINA.  Dit  is  het  uiterfte  van  het  vafte  landt 

Pars  II.  van  IFeft-Frieslandt ,  leggende  recht  tegens  over  het  Eilandt 
fol.  loi.  Texel,  behoudende  den  naam  in  het  volkryk  dorp  HUYS- 

DUINEN.  Daar  van  word  gewag  gemaakt  in  eenBlafFert 
van  de  goederen  der  Kerke  van  Utrecht, 
HUSSEN,  HUISSEN,  enz.  zie  op  HUESSEN. 
H  U  U  I ,  H  U  U  L.  De  benaming  van  H  U  U I  heeft 

d»  Affchryver  wel  overgenomen  uit  den  Giftbrief  van  Kei- 
ïer  Arnulphus,  van  het  jaar  889.  waar  door  deze  plaats  is 
gekomen  onder  het  Graaffchap  van  Grave  Gerolfus,  met 
2even  andere  Renthoven  {Hoba.)  Doch  ik  twyfele  geenzins 
of  men  raoet  de  I  in  een  L  veranderen,  en  HUUL  1  ee- 
ïen;  dewyl  men  noch  hedendaags  twee  plaatzen  van  deze 
benaminge  vindt,  met  verfchillende  bynaamen.  Nu  blykt 
datr  uit  van  zelf,  dat  hier  verftaan  word  Quints-HVEL^ 
om  dat  de  tweede  plaats,  die  den  naam  heeft  van  Hajges- 
HUEL,  een  weinig  daar  na  aangewezen  word  met  de 
benaminge  van  ASICE.  Het  Duitfche  woordt  beteekent 
eene  hoogte  van  aarde,  die  de  Hoogduitfchen  l^ügd  noe- 

men, wy  l^cutod/  en  de  Ouden  HUUL  en  HIL  ge- 
noemt  hebben.  De  plaats  leit  een  gemeene  Duitfche  myl 
van  Delft,  naar  de  Noordtzee  toe,  en  een  uur  van  Loosdui- 
jten. 

H  U  Y  N  E  N ,  een  Dorp  niet  verre  Van  Nieiukerk ,  anders 
een  Buurt,  gelyk  ook  de 

Pantan.      HUYNENSCHANS,  by  Dorenwaerdt ,  tu/Tchen 
Gelder f.  Arnhem  en  IVageningen.    Veele  houden  het  daar  voor,  dat 
gefckied.  Ze  dien  naam  van  de  Hunnen ,  nu  Hungaaren ,  hekomen  heb- 
I  deel,  ben  ;  die  omtrent  het  jaar  95-0.  zoo  voor  als  na  dien  tydt, 
ƒ»/.  48.  in  Duitfchlandt ,  zelfs  ook  in  Gelderlandt,  zeer  barbarifche 

ftrooperyen  aanrechtten.    Somtydts  quamen  ze  met  zulk 
eene  menigte  op  den  Duitfchen  bodem,  dat  zy  roemden 
onyerwinlyk  te  zyn  ,  indien  anders  de  Hemel  door  het 
ncêrftorten  hen  niet  verpletterde,  of  d' aarde, door  zich  te openen,  hen  vetflondt. 

Winfem.     HUYNS,  een  der  16  Dorpen  van  de  Friefche  Griete- 
Schoian.  nije  Baarderadecl ,  in  't  quartier  li^eftergoo;  legt  in  't  veldt, aan  geenen  dyk  noch  vaart ;  de  Kerk  ttaat  op  eene  tamely- 

ke  hoogte. 
HUYS  TE  BRITTEN;  zie  op  BRITTEN. 

(HUYSTE) 
HUYS  TE  LOUVESTEIN;  zie  LOUVE- 

STEIN,  (HUIS  TE)  en  zoo  voorts  andere  huizen, 
yder  op  zynen  eigen  naam. 

Coudk  H  U  Y  S  D  U  IN  E  N ,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt  on- 
^er  Alkmaar,  heeft  met  de  //fWcr  t' xamen  ecn  Predikant , üaande  onder  het  Alkmaarfe  Claffis. 

Idem 
ibid. 
jlpud 
Pontan 
Biftor. 
Celr. 

Alting 

idem 
ibid. 
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HU  YSING  A,  een  Van  de  fo  Dorpen  van  't  quartier  fionvt, 

Hunftngo,  in  de  Groninger  Ommelanden. 
HlfYSSEN  of  HUYSSEJVl,  een  Dorp  in 't  Bail- 

juuwfchap  van  Goylandt,  onder  Naerden  in  Hollandt 
HUYSSUM,  HUYSUM,  een  der  dertien  Dorpen  Wtnfem. 

van  de  Friefche  Grietenije  Leeuvjarderadeel ,  in  't  quartier 
Ooftergoo:  de  Edelen  van  Abbinga  en  Bootfma  zyn 'er  van af  komftig. 

HUYSWAART,  een  Dorp,  of  Buurt  in  Noordt-  Houve. 

Hollandt,  onder  Hoorn,  in  't  Bailjuuwfchap  van  Spanbrouk. 
HYD  AARD,  een  der  twaalf  Dorpen  van  de  Fr/V/f/&e  iVrnfern» 

Grietenije  Hennaarderadeel,  in  't  Q^mxxSex  IVeftergoo. 
HYEN,  een  Dorp  in  de  Ne  der -Betuwe.   Toen  in  *t  Houvt 

jaar  ij'47.  over  ganfch  Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchat-  Handvt 
tinge  geheven  was  van  yyooo  guldens,  was  het  quartier  ̂ ^ron'^k 
Niewmeegen  (^een  der  vier  quartieren  van  dat  Vorftendom)  * 
daar  in  op  24342  guldens  geftelt;  daar  toe  moft  het  ampt  79* 
van  de  Neder-Betuwe  (een  der  zes  deelen  van  het  Nlevj-^ 
wjff^y?^  quartier)  4383  guldens  opbrengen :  in  welke  fom 
het  dorp  Hyen  (een  der  18  Dorpen  van  de  Neder-Betuvje) 
t'zamen  met  Dodcweert  1^^  guldens 9  ftuivers  penningen moft  laften. 

HYLAARD,  anders  EL  AARDT,  een  der  zcftien 

Dorpen  van  de  Friefche  Grietenije  Baarderadeel ,  in  't  quar- 
tier H'^eftergoo.  Hier  leit  een  State  van  vier  Grietslie- 

den  deezer  Grietenije,  des  geflachts  van  Aylva,  namelyk, 
Vader  en  Zoon,  en  twee  Zoons-zooncn,  na  den  anderen bewoont. 

HYUM,  HIUM,  een  van  de  veertien  Dorpen  def 
Friefche  Grietenije  Leeuwarderadeel ,  in  't  quartier  Ooftergoo; 
aldaar  legt  het  voornaamfte  Stamhuis  van  't  overoudt  ge- 
ilachte  Aebinga.  De  Stinfen  van  Eminga  en  Aebinga,  niet 
verre  van  malkanderen,  (het  een  behoorende  zz.n  Steens, 
't  ander  aan //)'«»«) plagten  van t wee Zufters, tegens  eikan- 

deren verbittert  en  van  gramfchap  woedende ,  bezeten  te 

worden,  waar  door  een  hevige  kryg  tufl'chen  beide  ge- 
voedt  wierd.  In  't  kerkelyke  word  Hyum  en  Finhtm  in 
gemeenfchap  bedient,  ftaande  de  Kerk  en  Predikant  onder 
het  Claflis  van  Leeuwarden. 

BERECHT. 

Tot  meer  gemak  van  den  Lezer,  en  beter  order  van  't 
vervolg  dezes  werks, hebben  wy  de  letter  J. als  een  Mede- 

klinker, en  I.  als  een  Klinker  onderfcheiden ,  en  d'eerftc 
laaten  voorgaan  naar  den  reex  der  klinkletteren  die 'er  op 
volgen;  dat,  eens  geweeten,  tot  voorkominge  ftrekt  vaa 
alle  verwarringe. 

J.  1
. 

JACKENKERKE, 
 een  Dorp;  zie  JACOBS- 

KERKE 

JACOB  VAN  OUTSHOORN,  O UTS HO- 
REN, AUSTERHOERN. OSTHORN, 

OUSTHOORN,  OESTHÓRN,  OOST- 
HORN,  OISTERHOERN,  is  geweeft  de  XLIV 

Biffchop  yanUtrecht.  "Zoo  haaft  Grave  IVillem  van  Hollandt 
de  doodt  van  Biffchop  Frederik  van  Zierik  vernomen  had- 
de,  begaf  hy  zich  in  aller  yl  naar  Utrecht,  en  verzocht  dat 
Jakob  van Zuden ,(Zomm^nde\XX  \znS.Catharina,(ieïY\eeren 

van  S.  Jans  orden ,  ten  Biffchop  mogte  verkoren  worden.  Het 
minfte  deel  der  Capitulairen  waren  op  \z.n  Zudens  xyde; 
de  meefte  ftemden  o^Jakob  van  Outshoorn,een  zeer  oprecht 
man.  Grave  Willem  was  echter  genegen  van  Zuden  met 
gewelt  daar  in  te  dringen.  De  Utrechtfche  Burgery  raakt 

daar  op  aan  't  hollen.  De  Grave,  daar  door  in  angft,  ver- 
trekt heimelyk,  maar  vol  toorn  en  fpyt,  uit  de  Stadt.  De 

Domprooft  Floris  had  hem  wel  meeft  hinderlyk  geweeft, 
en  de  \etV.\eimge  Jakob  van  Zuden  belet:  daarom  liet 
Grave  Willem  des  Domproofts  koftelyk  gebouw,  het  Huis 

te  Doorn,  in  brandt  fteeken,  en  al  dat 'er  in  was  wierd  zyn 
volk  ten  roof  gegeeven.  Eenige  willen  (doch  onwaarfchyn- 
lyk)dat  het  huis  xe Doorn , Out shoorn  toequam, die  door  den 
Aartsbiffchop  van  Keulen  in  den  Biffchoppelyken  ftoel  be- 
veftigt  wierd:  maar  bezat  hem  niet  lang;  want  hy  ftorf  noch 
in  't  zelfde  jaar  1322.  den  20  September;  na  dat  hy  maar 
omtrent  twee  maanden  als  Biffchop  geregeert  hadde,  en 

wierd  zeer  ftaatelyk  t'Utrecht  in  den  Dom  begraaven.  Johan 
van  Dieft  volgde  hem.  Hoe  Hit  zich  tuffchen  beiden  toe- 

droeg; zie  op  de  VOLGENDE  POST.  Outshoorn  was 
toen  hy  ftorf  van  den  Paus  noch  niet  beveftigt. 

Jan  Veldenaar  meldt  niets  van  eenig  belang  van  deezen 
Y)\^c)\o^  Outshoorn,  dat  boven  niet  ftaat  aangetekent,  dan 
alleen  dat  de  Biffchop  aan  eene  ongeneeslykc  ziekte,  na 
twee  maanden  quynens,  geftorven  is.  De  Schrvvtr  van 
't  Batavia  Sacra  zegt,  dat  Outshoorn  uit  Hollandtfchen  Adel 
was  gefproten,en  dat  zyne  geflachtrekeninge,  voor  een  ge- 

deelte, by  Buchelins,  in  zyne  Aantekeningen  over  B,.ka, 
pag.  112.  te  vinden  is.  Verder  meldt  hy,  dat  Jakob  van 
Oudsho'jrn  door  Hi;nrik  den  II.  Aartsbiffchop  van  Keulen ,  af- 

küm- 

O.H.Kf. 
fol.  371. Voffii 

Jaarb. 
pag.ixS. 

J.F. 

Cortgeen 
Stichtf. 
Kronyk 

pag.  34. Pontan. 

Celderf 

gejchied, 

1  deel, 

fol.  I  14. 

150. 

Vel/ün, 

fafcic. 

temp. 

fol.  264. 
Beka in 

Jacolf. 
Vojjius. 
O.U.Kf. 

P.  a  Di- 
denhov, 
de  lipife. 

Germ. 
in  Jat. 

Sacra 

Z  deel, 

pUg.llQ, 
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komllig  uit  dc  Graven  \:in  yemenburg^  is  gewydt;  waar 
opvolgt:    „  Nadat  hy  dan  door  kracht  van  geldt,  waar 
„  door  hy  zyne  ganfche  Familie  in  den  grondt  /.cildc,  zy- 
„  ne  beveftiging  van  den  Ruomfihc»  Paus  had  bekomen,  en 
„  met  dePaullelyke  brieven  naar  KeuknwAS  gereilt,  is  hy 

„  na  zyne  wyding  (die  te  KcuLu  gefchicdde)  t'huis  geko- 
„  men.    Verder  word  de  lot' dezes  liillchops ,  wegens  zy- 
iie  uitllcekende  vroomheit  ,  geleerdheit  ,  en  godtsdien- 
Ihgheit,  hier  in  't  Hot  niet  vergeetcn;  ook  dat  hy,  naar 
zommiger  gevoelen,  vcelligt  wel  door  vergif  uit  het  leven 
verzonden  is.  D' Aantekcnaar  zegt  verder,  dat  de  verdee- 
linge  der  Hemmen,  inde verkiezinge, niet  zeer  groot  is  ge- 
Weed :  „  want  (volgt 'er)  om  drie  Kanonniken  die  niet 
„  geüemt  hebben  ,  en  den  Domptooft,  die  de  ftem  van 
„  jakub  van  Oitdshoorn  heeft  gehad,  voorby  te  gaan,  zoo 

„  heeft  "^akob  van  Oudshoorn  38.  en  "Jakob  van  Zuden  niet „  meer  dan  twee  flemmen  gehad,  enz. 

J  Beka     JACOB  VAN  ZUDEN,  Commandeur  van  S.  Ca- 
in  Joh.   tharma  der  Heeren  van  S.  'Juns  orden,  hier  boven  gedacht, 
Jll.      Wybill'chop  van  Utrecht.  Gravc  fVillem  van  Hollandt  tiacht- 
O  H.Kr.  te  hem,  doch  te  vergeefs, in  den  Utrechtfchen  Stoel  te  drin- 
fol-  37  r.  gen,  als  boven  gezegt  is;hy  bleef  echter,  fchoon  ö«^/^oor» 
VeldtH.   hem  voorgekomen  was,  zeer  begeerig  naar  die  waardig- 
fafi,      heit.    Vermits  hy  zag  dat  Outshoom  een  zwak  en  ziekelyk 
temp.  die  niet  lang  ftont  te  leeven,  bragt  hy  by  den 
/"'•        Paus  te  weege,  dat  het  vergeeven  van  de  eerfte  openval- 
M.Vof.  ig^jjg  BilTchopsplaatze  ttUtrecht  aan  den  Paus  zoude  ftaan: 
>^f»f4».  ̂ i^.,.^  evenwel  in  zyne  hoop  bedrogen:  want,  na  't  over- 
d  \  '~  lyden  van  Outshoom,  (lont  hy  wel  weer  naar  het  Bisdom; 

maar  de  Grave  van  Hollandt,  vermits  hy  van  't  voorgaan- 
de, door  dc  Utrechtfche  Burgery  aan  hem  gepleegt,zeer  ge- 

voelig was,  wilde  hem  op  niews  niet  voordraagen.  In 

tegendeel  voegde  hy  zich  by  Hertog  'Jan  den  III.  van  Bra- tandtyCn  Grave  Reinald  den  Zwarten  van  Ge/^/cr,  verzoeken- 
de aan  Paus  Johannes  den  XXII.  dat  Johan  van  Diefl .,  die 

Prooft  en  Kanonik  was,  tot  BilTchop  mogte  worden  aan- 
geftelt,  zonder  de  Capitulairen  te  Utrecht  eens  te  kennen. 

Welke  Capitulairen  'Juhan  van  Bronchorfl  {Veldenaar  noemt 
htm  Jakob)  Prooft  wnnOude  Munjler alreeds  verkoren  had- 

den die  ook  al  in  't  bewint  getreeden  was ;  doch  van  den  Paus 
niet  beveftigt  wierd;  zie  het  verdere,  op  JOHAN  DEN 
III.  VAN  DIEST,  BISSCHOP  VAN  UTRECHT. 

Tatav.      In  't  Batavia  Sacra  vinden  wy,  dat  dees  Jakob  van  Zuden 
Sacra ,    een  Utrechtenaar  van  geboorte  was,  gefproten  uit  de  aal- 
2  deel,   oude  en  adelyke  ftamme  der  Denemarkers ;  Bailjuuw,  zoo 
fS-i^S'  als  men  zegt,  van  de  S.  Jam  Heeren,  en  daar  by  Kanon- 

nik  van  S.  Maerten  V  Utrecht.   Hy  heeft  de  Abdy  van  onze 

L.  f^rouwe,  (volgt 'er)  hem  door  den  Heere  Petrode  over- 
gelevert  ,  te  Haarlem  gefticht,  en  ingewydt  ter  eere  van 
Codt,  van  de  H.  Maagdt  Maria  ,  en  van  den  Voorlooper 
onzes  Heeren ,  Johannes  den  Doof  er.    Daar  by  is  hy ,  zegt 

Buchelius.,  titelvoerende  Biflchop  geweeft  in  Syri'én.  Maar 
hoe,  vraagt  daar  op  Ant.  Mattheus kan  deze  Biffchop  van 
Zuda,  't  welk  in  Candia  legt,  voor  een  BilFchop  vznSyrièn 
of  van  Egipten  gerekent  worden  ?  Welke  vraage  onbeflecht 
blyft.    In  't  flüt  van  't  kort  Levensverhaal  word  hy  gezegt 
een  ryk  en  miltdadig  man  te  zyn  geweeft,  wel  gezien  en 
geacht  by  de  nabuurige  Vorften,  en  die  voorhcene  eenen 
grooten  naam  gehad  hadde.  Waar  op  eindelyk  noch  volgt; 

Is  deze  Jakob  gevjceji  .,%tgt  Mattheus,  ter  gemelde  plaatze, 
wien  Graaf  de  ///.volgens  zekeren  brief  (hier  ook 

bygebragt)  in  ̂ tjaar  101^.  het  landtgoedt  ten  Groenendyk  heeft 
toege  vjezen ,  nadat  hy  alvoorens  met  6  floolen  (  dat  is ,  met  zes 
Priejlers  die  /looien  aan  hadden)  eenen  eedt  had  gedaan ,  dat  het 
voornoemde  landtgoedt  de  Geeftelykheit  toequam. 

Volfius       J  A  C  O  B  A ,  eenige  Erfdochter  van  Willem  den  VI. 
Jaarb.   Hertog  van  Beijeren,  Grave  van  Hollandt,  enz.  wierd  na 

f-jj  540.  haar  Vaders  doodt  Gravinne  in  't  jaar  1417.  Heriog  IV il- 
564.      lem  hadde  haar  by  zyn  leven  aan  den  Dauphin  van  Vrankryk, 
O.H.Kr.  Jean  ,  ten  huwelyk  gegeeven:  maar  die  Echt  hadde  geen 
fol  436.  langen  duur,  vermits  hy  door  vergif  aan  kant  geholpen 

wierd.  De  goedt-  en  bloetvernielende  fadiën  \zn  Hoekfchen 
en  Kabeljauvjfchen  woedden  toen  op  't  hevigft  tegen  mal- 

kanderen.   Grave  Willem  hadde  de  Hoekfihen  voorgeftaan, 
die  over  zyne  doodt  treurden:  de  Kabeljauwfchen  verheug- 
den'er  zich  in  dat  hunnen  verdrukker  onder  de  aarde  lag, 
op  hoope  van  het  hoekjen  te  boven  te  zullen  komen.  De 
Hoekfihen  oordeelden  het  raadtzaam  en  nodig  dat  Vrouwe 
Jacoba  terftont  gehuldigt  wierde;  de  Kabeljauwfihen  fton- 
den  het  tegen:  gaven  opentlyk  af,  dat  Hollandt ,  noch  Zee- 
landt  ooit  onder  Vrouwen-jjebiedt  ruft  gehadt  hadde,  enz. 
Dat,  fchoon  zy  Grave  IVillem  gezworen  hadden,  niemant 
dan  zyne  dochter  tot  Gravinne  aan  te  neemen,  zy  dien 
Eedt  door  dwang  hadden  gedaan,  en,  uit  dien  hoofde, 
niet  verplicht  waren  dien  na  te  komen.    De  Hoekfihen, 

Idem      '^'^^P-<i^  vf^^i  de  Kabeljauwfihen  heen  wilden,  bragten  volk 
Voffius  .wapenen  en  deeden  Vrouwe  Jacoba  in  alle  Steden 
paf.^yó.  Hollandt  (Dordrecht  alleen  uitgezondert )  huldigen.  De 

vftgerd'e  Heeren  \-m  Egmond,  tot  dien  tydt  toe  Ballingen  geweeft, 
condt.  quamen  weer  in  't  landt,  en  daar  door  werd  de  Kabeljauw- 
Holl.in  fiche  zyde  zeer  gefterkt.  V xowvj ej acoba  van  Beijeren,  onder 
Jacda,  zpQ  groote  vetwarriiigen  Gravinne  geworden ,  trad  (ver- 

JAC 

mits  haarcn  echt  door  des  Dauphins  doodt  vernietigt  was ) 
in  huwelyk  mctUcttog  Ja»  van  Brabandt  ,haiT  Ooms  zoon, 
rnct  toelatingc  van  het  Concilie  van  Conjlans,  en  bewilli- 
ginge  van  de  Staten  van  den  Lande.   Het  was  tegens  haaren 
zin; maar  haar  Vader  hadde  het  by  zynen  uiterften  wil  zoo 
begeert;  en  dc  Staten  vonden  het  dicnftig  voor  't  gemeene 
befte.    Zy  was  17  jaaren  oudt,  echter  eene  lyvigc,  frilTe, 
en  kloekmoedige  Prinfcs,  die  geen  behagen  in  zyne  ten- 
gerheit  hadde;  waar  by  noch  quam,  dat  zy  in  Hertog  Jaa 
bevondt  een  Hecht  beleit  in  het  regeeren  van  Landt  cn 
Volk.  Hertog  Jan  van  Bei/eren  ,hazt  Vaders  broeder,  en  by  Vojfus 
gevolge  haaren  Bloet-oom ,  Bill'chop ,  of  Elcéi  van  Luik ,  maar  Jaarl>. die  zyn  Bisdom  verlaten  had,  op  hoope  (vermits  hy  van 
de  Kabeljauwfihen  geftyft  wierd)  dat  hy,  de  Voogdyfchap  O.H.Kr. 
over  Vrouwe  Jacoba  bekomen  hebbende,  met  den  tydt  wel  fol.^ij, 
middel  zou  vinden  om  zyne  Nicht  te  verftooten,  cn  zelf 
Grave  te  worden,  was  dat  huwelyk  immers  zoo  onaange- 

naam als  het  des  Landts  Staten  behaagde.  Hy  werkte  even- 
wel zoo  veel  uit  by  de  Kabeljauwfihen ,  dat  hy  Voogdt  over 

Vrouwe  Jacoba  geltelt  wierd,  niet  van  alle  de  Staten,  maar 
van  de  Kabeljauwfihen  alleen,  in  we£-rwil  van  de  Hoekjehen. 
De  Kabeljauwjche  party  was  ie  Dordrecht  de  allerfterkfte ,  en 
de  Burgery  aldaar  hzddejacoba  niet  willen  hulden:  d'ii/ec?, 
Hertog  Jan  van  Beijeren , lette  zich  daar  vaft,en  deedt  met 
de  zynen  den  Hoekjehen,  die  hem  de  Voogdyfchap  gewei- 
gert  hadden,  alle  leedt  dat  hy  kon:  zond  brandtbrieven 
aan  VtOMyve  Jacoba,  die  in  Henegouwen  was,  met  bedrei- 

gingen, indien  zy  hem  niet  gehoorzaamde,  enz.  Zy,dic 
zyn  oogmerk  wift,ontzeide  hem  alles,  en,  niet  begeeren- 
de  onder  zyne  voogdye  te  ftaan,  had  zy,  voor  haar  ver- 

trek ,  Heer  Jan  van  Montfoort,  Ontfanger  van  Hollandi,  de 
zorge  over  het  landt  opgedraagen.   Jan  van  Beijeren  trolc 
de  Egmonden ,  Arckels,   en  andere  verdere  Ballingen  tot 
zich  ,  onder  belofte  van  herftellinge  in  hunne  goederen. 
Egmondt  maakte  zich  meefter  van  Gorkurn:  daar  op  fnelde 
Vrouwe  Jacoba  uit  Henegouwen  naar  Hollandt :  verzocht 
hulpevan  die  van  L'iwi»^  en /^wm_/oor/,  die,  met  eenen  groo- 

ten haat  tegen  de  Ballingen  ontfteeken,  baar  hunne  hulpc 
niet  weigerden;  ook  wierd,  door  hunnen  byftant  en  dap- 
perheit, onder  't  beleidt  van  Breederode ,Gorincher/j  ftormen- derhandt  ingenomen.    Vermits  Jan  van  Beijeren,  uit  Dor-  yo/7iut 
drecht  met  de  zynen  uitloopende ,  Hollandt  veeier  wegen  Jaarh. 

zeer  verwoeftte,  vermaande  j^rtco^a  haren  Man  zyne  oa-  pag.-^^'i. derdaanen  te  befchermen,  moedigde  ook  de  Hollanders  aan,  O.H.Kr, 
en  he\egeïde  Dordrecht.    De  Brabander  lag  met  zyn  volk /f'.  436. 
in  de  Heerlykheit  van  Myle;  Jacoba  met  de  haaren, //ö//<j«-  Vontan. 
ders  en  Zeeuwen,  in  het  Dorp  Papendrecht:  traag  gingen  de  ̂   deel, 
Brabanders,  hiczig  de  Hollanders  in  hun  werk  voort.    Her-  f"^'  ̂ ^1' 
tog  Jan  was  een  flaphartig  Vorft  ;  Vrouw  Jacoba  eene 
kloekmoedige  Prinfes.    De  belegerden  bemerkten  het  ook 
zeer  haaft,  vielen  dikmaals  op  óe  Brabanders ,  weinig  op 
de  Hollanders  uit.    Dat  was  de  oorzaak  dat  flappe  Jan,  in 
de  zevende  maandt  der  belegeringe,  zyne  legerplaatze  in 
brandt  ftak,  en  naar  huis  toog.   Hertog  Jan  van  Beijeren 
dat  verneemende,  viel  op  de  wegtrekkenden  uit,  lei  hua 

eene  achterlaage ,  en  matften  'er  niet  weinigen  ter  neder :  het 
zou  elendig  met  den  Brabander  geftaan  hebben^  indien 
Vrouw  Jacoba  ,  daar  kennilTe  van  krygende,hem  in  der  yl 

geene  hulpe  toegezonden  hadde,  waar  door 'er  noch  veele hun  leven,  behielden.    Met  het  overblyfzel  quam  Hertog 
Jan  te  Geertruidenberg.    De  vreeze  van  fchandig  verwyt, 

dat  hy  zyne  Gemalinne  in  't  gevaar  en  in  de  pekel  gc- laaten  hadde,  deed  hem  met  weinige  perfoonen  wéér  by 
haar  komen.  Jacoba  wou  met  gewelt  de  belegeringe  voort- 

zetten, hy  daar  tegen  lelde  haar  zoo  lang  aan  de  ooren, 
dat  zy  ze  ook  ten  laatften,  in  't  jaar  1418.  verliet   De  j^^^ 
Beijervorji  ,ddL^r  door  moedtgrypende,  quam  voor /fo«?ri/<ï/«,  ygiK^, 
dat  hy  ligt  bemagtigde;  en  wierd  daar  van  de  gemeente  ,§8. 

als  Grave  gehuldigt.  Vrouw  J'*"^'»,  voor  meerder  onheil  en  o.H.A;r.* afval  vreeiende,  verliet  haaren  lafhartigen  man  in  Bra- foi.  ̂ ^^s. 
bandt,  quam  in  Hollandt  en  binnen  ter  Goude;  voorzag  de  Pontan. 
Steden  van  nodige  behoeften ,  en  hield,  zoo  door  haare /o/.  188. 
kloekmoedigheit,  als  voorzichtigheit ,  het  werk  noch  in 
ftant.    Middelerwyie  wierd  Hollandt  verwoeft,  en  de  nee- 
ringe  der  Hoekfiche  Steden  bedorven  ;  doordien  de  Kabel- 
jauwfichen  óc  Maas ,Merwe ,  en  Waal  bezet  hielden.  Om  den 
ganfchen  ondergang  van  het  landt  te  voorkomen,  wierd  te 
Workum  eene  byeenkomfte  der  ftrydende  partyen  aange- 
ftelt;  waar  in  toegeftaan  wierd  ,  dat  de  Beijervoiü.  Zuidt- 
Hollandt  behouden  zou :  doch  met  geen  ander  recht ,  dan  waar 
mede  hy  Workum,  van  zynen  Vader  hem  toegeftaan,  be- 

zeten hadde;  dat  hyzich  van  denGraaflyken  titel  zou  ont- 
houden, zich  daar  voor, en  ook  voor  zyne  nakomelingen, 

eeuwig  aan  Wextog  Jan  van  Brabandt  en  Vro\iv/e  Jacoba., 
insgelyks  mede  voor  hunne  nakomelingen,  verbinden.  Daar 
tegen  zou  V rouYf  Jacoba  voor  den  tydt  van  drie  jaaren, 
wanneer  zy  zou  mondig  zyn,  afftaan  van  de  regeeringe,  idem 
en  Hertog  Jan  van  Beijeren  als  Voogdt  en  Ruwaardt  van  M.  Voff. 
Hollandt  erkennen,  enz.  't  Verdrag  en  de  brieven  daar  o.H.Kt. 
van  zyn  gedachtekent  den  19  Februarius  1419,    Na  dat  P-Scrlv.. 

verdrag  begaf  Vrouw  Jacoba  zich  naar  Henegouwen  ,  daar  f^'l"". zy  tot  Gravinne  gehuldigt  wierd.   Het  fpeet  haar,  dat  zy zulk 
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J  A  C lulk  ecnen  armhartigen  Echtgenoot  hadde ,  door  wiens 

vadiiehcit  ly  zoo  een  aanzienlyk  ftuk  van  haar  gebiedt  had 

vcrlooren.  Het  geviel  hem  daar  tegen  niet  te  vvel ,  dat 

de  heldeiimoedt  zyner  Gemalinnc  lyne  verwyftheit  dies 

te  meer  ten  toon  ftelde;  en  noch  meer  andere  oorzaaken 

van  misnoegen  waren 'er,  die  in  haat  veranderden.  Her- 
tog Ja»  va»  Bral^andt ,  door  tomrmgt  Br aba»dtfche  Edelen 

opgerokkent, dankte  alle //oZ/Wi/f^? Staatjuffers  van  Vrou- 
we Jacoba  af,  en  ftelde  Brabandtfche  in  haarc  plaatien :  dat 

verbitterde  haar  zeer,  vermits  zy  zoo  w^el  eene  vrye  Prin- 

fes,  als  hy  een  Prins  was.  Daar  quam  noch  by,  dat  hy  't 
Voogdyfchap  van  Hertog  Jan  van  Bojcren  noch  zeven 
jaaren  verlengde.  Al  dat  fcheen  haar  onlydelyk.  Zelfs 
de  Staten  van  Brabandt  namen  deze  verlcngtnge  van  Voog- 
dye  zeer  euvel,  als  een  openbaar  teken  van  des  Hcrtogs 
llaphartigheit,ea  onbequaamheit  om  zelfs  te  gebieden ;  daar 
by  was  Vrouw  Jacoba  ,  als  gezegt  is  ,  naar  Henegouwen 
geweeken.  De  Staten  van  Brabandt  verzochten  dieshalven 
Philips^  den  Broeder  van  Jan^  die  van  den  Koning  van 
Vrankryk  tot  Gouverneur  van  Picardyen  was  aangeftek, 
dat  hy  wilde  komen  ordre  ftellen,  en  de  Voogdye  over 
hunnen  Hertog  op  zich  neemen.  Hy  quam,  en  zocht  het 
te  bemiddelen;  doch  vondt  zoo  veele  verwerringen ,  en 
zulke  misllagen  in  zyn  broeders  bedryf,  dat  hy  in  het  aan- 
neemen  van  de  Voogdyfchap  bewilligde.  Vrouw  Jacoba 
wicrd  mede  ontboden,  om  het  Landt  te  helpen  regeeren : 
Zy  quam,  maar  Hertog  Jan  vervpyderde  zich  hoe  langs 
hoe  meer  van  haar,  en  hield  zich  op  binnen  '  s  Hertogenbofch : 
verbondt  zich  met  den  Hertog  van  Kleef  tegen  de  Staten 
van  Brabandt^  als  vyandt  :  daar  zwaare  ongelegentheden 
en  oorlogen  uit  ontftonden.  Kortom,  Brabandt^  Hollandt^ 
Zeelandt,  waren  vol  wanordre,  oproer,  bederf,  en  bloet- 
ftortinge.  De  Kabeljauwfchen  wierden  fterk ;  Vrouw  Jacoba 

en  de  tioekfchen  zwak;  zomtyds  echter  fcheen 'er  een  lucht- 
jen  voor  de  laatften:  Jacoba  begaf  zich  naar  Engelandt;  zy 
wilde  haren  Man  naar  Romen  doen  dagvaarden  ter  echt- 
fcheidinge  ;maar  zy  was  te  haallig  met  eenen  niewen  Man 
te  verkiezen:  zonder  Paufelyk  vonnis  of  difpenfatie  trouw- 

de zy,  in  't  jaar  1424.  Hertog  Humfrey  van  Glocefter^  Oom 
van  den  Koning  van  Engelandt.  Hy  quam  met  haar  over, 
en  in  Henegouwen^  daar  hy  als  Grave  ontfangen  wierd, 
hebbende  een  deel  krygsvolk  met  zich  gebragt.  Hertog  Jan 
van  Brabandt^  daar  over  vol  toorn  en  fpyt,  verzocht  hul- 
pe  by  den  Hertog  van  Beijeren,  nu  Kuwaart  van  Hollandt. 
Haaft  zou  hy  hem  bygefprongenzyn  tegens  Vrouwe 3''ï'^o^<», 
ook  om  zyn  eigen  voordeel  en  belang ;  maar  ftorf  noch  in 
't  zelfde  jaar  1425'.  De  Brabander  wierd  van  zommigen 
lyner  goedtgunlligen  in  Hollandt  ontboden,  ook,  onaan- 
gezien  zyne  Gemalinne  alreeds  eenen  anderen  Man  hadde, 
daar  als  Ruwaart  ontfangen :  ftelde  Jonker  Jacnb  van  Gaes- 
beek  ten  Stadthouder,  en  was  dus  weêr  oorzaake  van  nie- 
we  rampen  in  Hollandt.  W :o\xvi  Jacoba  zette  Hoekfchen 
aan,  om,  nn  de  Hertog  vm  Bei/eren  doodt  was,  op  haar 
voordeel  acht  te  geeven.  Zy  zelve  quam  te  Schoonhoven , 
en  wierd  heerlyk  van  de  Burgerye  ontfangen.  Daar  op 
raakte  Hollandt  aUervjegen  weêr  in  oorlogsvuur  en  vlam. 
Hertog  Philips  van  Burgundièn ^  de  Goede  gebynaamt,  had 
rekening  gemaakt,  dat  uit  het  huwelyk  van  zyne  Nichte 
Jacuha  met  den  Brabander  geene  kinderen  zouden  komen, 
en  alsdan  bedongen  ,  indien  hy  haat  overleefde,  haaren 
Erfgenaam  en  Grave  van  Hollandt.,  Zeelandt,  enz.  te  zul- 

len zyn.  Ter  dier  oorzake  verdroot  het  hem  zeer,  dat  zy 
haren  eerften  Man  verlaaten,  en  Glocejler  getrouwt  hadde, 
by  wien  zy  kinderen  mogte  krygen  ;  daarom  fpande  hy  met 
Hertog  Jan  van  Brabandt  aan ,  en  bragt  Vrouwe  Jacoba 
eeaen  zwaaren  oorlog  op  den  hals:  dwong  haar  ook  ein- 
delyk  zich  in  zyne  handen  te  geeven,  tot  dat  het  Paufelyk 
vonnis,  nopende  haare  echtfcheidinge,  zou  overgekomen 
zyn  :en  hield  haar  te  Gent  in  bewaringe;  maar  zy  ontquam 
het  in  mans  kleederen,  en  vluchtte  naar  Hollandt.  TeH'^or- 
kum,  Fianen,  Schoonhoven ,  en  ter  Goh  wierd  zy  met  blyd- 
fchap  verwelkomt :  dat  namen  die  van  Leiden^  ï^elfty  en 

Haarlem  zeer  euvel  op  ;  want  zy  hielden  't  met  Philips. 
Toen  Glocejler  hoorde  dat  zyne  Gemalinne  in  Hollandt  was  , 
zondt  hy, onder  Filwater,  haar  veel  volk  ter  hulpe:  Philips 
trok 'er  tegen  aan,  en  behield,  na  eenen  bloedigen  flag  by Brouwershaven,  de  overhandt.  Het  overblyfzel  van  Glo- 
cejiers  fchepen  en  troupen  keerde  weer  naar  Engelandt.  In 
*t  jaar  ifzó.  quam  het  Paufelyk  vonnis,  verklarende  Vrou- 

we Jacoba  ten  onrechte  van  haren  'M.zn ,  den  Brabander  .,ge- fcheiden,  en  onwettig  aan  Glocejler  getrouwx.  te  zyn,  des- 
halven  hadde  zy  zich  te  begeeven  naar  en  by  haaren  naa- 

ften bloetvriendt  Amadeus  van  Savoyen  ,  om  van  hem  in  be- 
waringe gehouden  te  worden,  tot  dat  zy  met  haren  vori- 

gen  Man  verzoent  zoude  zyn.  Zoo  haaft  Glocejler  daar 
van  verwittigt  was,  verliet  hy  haar,  en  trouwde  flux  eene 
andere.  Zyne  verlaate  Gemalinne  hadde  geenen  lult  om 
naar  Savoyen  te  gaan:  onthield  zich  tot  Gouda  en  te  Schoon- 

hoven: Zy  vergaderde  volk  en  belegerde  Haarlem;  Philips 
fnelde  tot  ontzet;  Jacoba  trok  hem  re  gemoet,  het  quam 
by  de  Goudfche  Sluis  tot  een  veldtflag,daarP^/7;/)j  de  neder- 

laag kreeg:  maar  daar  tegen  verloor  Jacoba  den  ftrydt  by 

JAC  '441 
IVteriK^en ;  zie  op  ENK  HU IZE  N.  Het  quam  evenwel 
emdelyk,na  veele  vcrwoeftingen  door  ganfch  Hollandt,  in 
't  jaar  1428.  tot  een  V eidrag-ZZy zo\x Henegouwen ,  Hollandt , Zeelandt,  en  Vrieslandt  behouden,  daar  de  Burgundiër.,  zoo 
jang  zy  leefóe,  Ruwaart  van  zou  zyn  :  en,  na  haaren  doodt, 
in  alles  haaren  Erfgenaam:  zy  zou  ook  buiten  zyne  bewil- 
liginge  geenen  man  mogen  neemen.  Daar  na  h\eei  Hollandt 
vier  jaaren  in  ruft;doch  hare  minnedrift  bedorf  weer  alles ; 
want  zy  verliefde  op  Heer  Frank  van  Borfelen,  Ridder ,  Heer 
van  Borfelen,  enz.  door  Hertog  Philips  in  zyne  plaatze  tot 
Stadthouder  en  Gouverneur  over  Hollandt, em.  aangeftelt; 
verloofde  zich  heimelyk  aan  hem,  en  het  bleef  ook  eenen 

langen  fydt  verborgen;  maar  eindelyk  kreeg 'er  dc  Burgun- diër  kennilfe  van.  Dit  diende  hem  om  Vrouw  Jacoba 
voort  ganfch  uit  haar  bezit  te  zetten.  Hy  quam  in  aller 
yl  uk  l/rankryk  nar  Hollandt;  Vreeg  Heer  Frank  door  lift 
gevangen,  en  voerde  hem  naar  ̂ /^erfK^^rÉ-»,  Vrou-w  Jacoba 
hield  zeer  ernftig  aan  om  zyne  verloffinge;  wa:ir  Philip j 
had 'er  geene  ooren  toe,  ten  ware  men  zynen  wil  dee- 
de.  Door  ttiffchenfpraak  van  veele  groote  Heeren  qaam 
het  wel  tot  een  verdrag,  maar  met  het  grootfte  nadeel 
voor  Vrouwe  Jacoba :  Zy  moft  voor  het  loslaaten  van  ha- 

ren Man  ,  aan  haaren  Neef  Hertog  Philips  overgeeverl 
Henegouwen ,  Hollandt ,  Zeelandt,  en  Frieslandt , zonder  eenig 
recht  of  aanfpraak  daar  op  te  behouden:  daar  voor  wicrd 
haar  vergunt  Heer  opentlyk  te  trouwen.  Indien  zy 
t'zamen  kinderen  wonnen,  zouden  die  Erfgenaamen  der nagenoemde  Landen  zyn;  te  weeten,  Hertog  Philips  zou 
Borfelen  beleenen  met  het  Graaffchap  Ovjiervant,  Zuidt-Bc 
velandt,  h  landt  van  den  Brtel,  Voorne  ,  enz.  of,  volgens 
anderen;  Heer  Frank  zou  beleent  worden  met  het  Graaf- 

fchap Oojl-ervant :  Vrouw  Jacoba  bezitten  het  Landt  van 
Voorne,  met  den  Briel,de  Heerlykheit  v&n  Zuidt-Bevelandt , 
het  landt  van  Tholen,  de  Stadt  Leerdam,  de  Heerlykheit 
van  Lede  en  Schoonrewoert ,  met  alle  de  tollen  van  Hollandt 
en  Zeelandt.  Indien  zy  kinderloos  bleef,  zou  na  hare  doodt 
alles  weêr  vervallen  aan  Hertog  Philips  en  zyne  Nako- 

melingen :  indien  Philips  zonder  Lyfserven  overleedt, 
dan  zou  alles  aan  Vrouwe  Jacoba  wederkeeren :  die  daar 

op  te  S.  Martensdyk ,'ia  Zuidt-Bevelandt ,operit\yk  met  Heer Frank  van  Borfelen  ,  verheven  tot  Grave  van  Oojlervant^ 
en ,  door  Philips ,  Ridder  van  hguldeFHesgemAzkr ,  trouwde. 
Dit  gefchiedde  in  den  aanvang  van  't  jaar  1433.dat  Vrouw Jacoba  eenen  man  kreeg  naar  haar  behagen ,  ten  koften 
van  haaren  Hooggraaflyken  ftaat  en  luiller,  zonder 'er  lang 
't  genot  van  te  hebben.  Haar  eerfte  Echtgenoot  was  Jean, Hertog  van  Touraincy  Dauphin  van  Vrankryk,  haaft  na  de 
bruiloft  geftorven  ;  de  tweede  Jan  de  IV.  Hertog  van 
Brabandt;  de  derde  Humfrey ,  Hertog  van  Glocejler,  Oom 
of  Broeder  van  den  Koning  van  Engelandt ;  de  vierde 
Frank  van  Borfelen.  Zy  was  waarlyk  eene  kloekmoedig* 
Prinfes,  onverfchrokken  in  tegenfpoedt,  en  van  een  dap- 

per beleidt  in  ongelegentheden,  waar  in  zelfs  heldhaftige 
mannen,  om'er  zich  door  te  redden,  zouden  bezweeken  heb- 

ben. Niets  heeft  ze  gedaan  dat  onbetaamlyk  gcoordeelt 
kan  worden  aan  de  goede  zeden,  of  hoogheit  haais  bloets, 
dan  dat  zy  zich  te  manzuchtig  toonde:  maar,  onaangezien 
haren  grootmoedigen  aart,  die  tot  noch  toe  alle  rampen 
hadde  konnen  dwarsboomen,  ging  echter  deze  laatfte  Ilag 
(van  zich,  in  plaatze  van  zoo  eene  groote  en  oppermagtige 
PrinfelTe,  zoo  laag  en  tot  Leen-Gravtnne,eni.  vernedert 
te  zien)  haar  zoo  diep  ter  harten, dat  zy  federt  een  treurig 
leven  ki,  en,  van  teering  uitgedroogt,  in 't  jaar  I436.den 
geeft  gaf.  Frank  van  Borffelen  overleefde  haar  veele  jaa- 

ren, tot  het  jaar  1470  toe,  bleef  na  hare  doodt  Houtvef- 
ter  van  Hollandt,  en  by  de  Hertogen  Philips  en  Karei  van 
Burgundiên  we]  gezien.  Zy  heeft  geene  kinderen  gehad, 
zoo  dat  haare  Graaffchappen  aan  Burgundiën  vervielen. 
Het  eerfte  verdrag  met  Philips  hadde  haar  al  vry  wat  zwaar- 

moedig gemaakt,  en  naar  Zuidt-Bevelandt  met  een  klein 
gevolg  heen  gedreven.  Het  was  daar  eene  gewoonte,  ge- 
lyk  op  meer  andere  plaatzen,  dat  men  op  zekeren  dag  van 
't  jaar  de  Papegaai  fchoot,  die  van  hout  op  den  top  van 
eenen  hoogen  maftbooin  geftelt  wierd ;  zulker  wyze,  dat 
hy  bezwaarlyk  met  den  boog  afgefchoten kon  worden:  die 
het  deede,  wie  't  ook  was,  wierd  Koning  genoemt,  en  van 
allen  kanten  met  gaven  befchonken.  Terwyle  Vrouw 
Jacoba  da.a.r  was,  wierd  dit  Papegaaifchieten  ook  aangeftelt: 
Vrouw  Jacoba ,  wat  uitfpannings  en  eenige  verligtinge  fn 
haare  droef  heit  zoekende,  quam  met  eenige  Edelen  in  't 
fchutters  veldt ,  en  voegde  zich  by  die  om  prys  fchoten. 
Na  dat  alle  fchutters,  elk  op  zyne  beurt,  met  den  handt- 
boog  te  vergeefs  naar  den  vogel  gefchoten  hadden ,  tradt 
ook  Vrouw  Jacoba  toe,  en  trof  hem  zoo  wis  dat  de  Pape- 

gaai nederviel.  Niet  alleen  ter  Goes,  maar  al  't  omleg- 
gende Landt  juichte  over  dit  bedryf  der  Gravinne,  en  wel 

voornamelyk  liep  't  vrouwvolk,  als  onhandig,  om  dc  Ko- 
ninginne  geluk  te  wenfchen,  en  meteen  gefchenk  te  be- 

groeten: het  was  Jacoba  zoo  aangenaam  deze  ongeveinsde 
goedthartigheit  van  deze  geringe  menfchen  te  zien,  dat  zy 
haare  goede  genegentheit  met  eene  eeuwige  quytfcheldin- 
ge  der  Vlastiendeu,  in  eenige  deelcn  van  Zuidt-Bevelandt , 
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beloonde,  cn  vergoldt.  De  faiïlicn  der  Edelen  ,  burge- 
ren, en  j^emecnte,  in  Hoeks  cn  Kabeljauws y  hebben  haar, 

voornaincl)k  de  laatüc,den  voet  dwars  gezet:  haarc  edel- 
mocdigneit  had  wel  een  beter  lot  verdient,  en  eenen  bete- 

ren man,  dan  den  Herfog  Jan  van  Brabandty  dien  2y  ge- 
dwongen, cn  tegen  haaren  lin  trouwde,  en  die  haar  al 

mede  eene  ongelukkige  Prlnfi-Jje  gemaakt  heeft:  2ie  ook 
op  I  RANCK  VAN  130RSELEN. 

In  de  Kroiiyk  van  de  Graven  van  Hollandt,  door  den 
Heere  Picter  Üchryver  uitgegeeveu,  vindt  men  dat  Vrou 

Jacoba,  na  dat  7)'  deze  Landen  19  jaaren,  in  groote  be- 

roerten ,  gerege'ert  hadde,  in  't  gedachte  jaar  1436.  op 
S.Dionys  avondt,  dezer  wereldt,  op  'tSlot  te  Tellingen, 
is  overleden,  en  met  groote  eere  in  's  Gravenhaage,  in  de 
Hofkapel  Ie ,  by  haaren  Grootvader  Hertog  i^^ï/Zr^fA/,  en  haa- 
re  Grootmoeder,  Vrouwe  Margareta  uit  Poolen^  begraa- 
ven.  Verder  rtaat  daar  aangetekent,  da:  Vrou  Jacoba  op 
't  huis  te  Teilingen  woonde,  (welk  huis  van  outs  tot  de 
houtvefterye  behoorde)  want  (volgt  'er)  zy  was  Hout- 
verterfe,  en  Overlle  Duynbewaarfter  gemaakt  van  Hertog 

Philips  va»  Bourgonje»,  by  brieven  gedagtekent  den  25*  A- 
pril ,  des  jaars  1433.  En  Heer  Franck  va-.i  BorfeUn  is  Hout- 

veder geworden,  by  brieven  getekent  den  23  Maert,  in  't voorfchreven  jaar :  en  in  het  jaar  1436.  den  21  April ,  wierd 
hem  de  Houtvefterye,  met  haaren  aankleeven,  zyn  leven 

vry  vergunt,  beneffens  de  magt  om  alle  Plakaaten,  raken- 
de de  Houtvellcrye,  te  mogen  doen  maaken  en  afkondi- 

gen, zonder  iemant  te  vraagen,  alleen  naar  zyn  goetdun- 
ken  en  welbehaagcn.  Hier  op  volgt,  dat  hy  ftorf  in  't  jaar 
1470.  en  te  S.  Martensdyk  begraaven  is:  hebbende  by  de 
37  jaaren  geleeft  ,  na  dat  hy  ter  doodt  verwezen  was  ; 
welk  geval  wy  ook  waerdig  achten  hier,  naar  dat  wy  het 
daar  geboekt  vinden,  in  te  lallen.  Want  (leezen  wy  daar 

verder)  als  hy  in't  jaar  1433.  Rupelmonde  op  't  Kafteel 
gevangen  lag,  was  de  goedertierenheit  des  Hertogs,  door 

de  Kabeljanvjj'che  partve  ,  zoo  wyd  vervoert,  dat  hy  den Kaflclein  beval  Heer  Franck  van  Borfelen  te  doen  onthal- 
zen: welke  Kaftelein  (wiens  naam  ik  niet  hebbe  konnen 

vroed  worden)  by  aldien  hy  tot  de  executie  zoo  genegen 
ware  geweeft,  als  hy  tot  meedoogendheit  was,  zoude 
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infjnre  b:oiitdcn  gcnoben  ban  |)oIiaut  <!cntie  bfe  ban  btrw^t  enöeban 
Jllinccfiocroe  öic  toert  o!)fö«"t  tnoc  oDfOl)cbEn  Dat  flot  öie  poertcn 
i'iiöe  mucrcn  ban  Dcc  |teöc  fjortn  toil  meöc  te  Doen  <cntit  Doe  ü;a* 
hen  öic  imn  Utreel)t  enöc  ban  amtrffoeroe  öat  |lot  pocrtcn  enoe  uiiie» 
ren  neöer  enöe  b:anDen  alle  Die  ficDc  fonDec  Die  hccch  cnöe  Dat  tloeliec 
^nDe  öit  oljcftljieoe  int  jaec  Mw  enöe  ̂ •bI)  omtrent  |inte  pctcril enDe  jinte  pauuieli^i  Daclj. 

5r^oe  pftlilei'n  op  oIjcDbfi'cn  bj.iic;  cojt.sf  Doet  na  foe  qiinm  Die  6«r« 
totljööinnc  1^011  mcoba  nut  Ijoer  nioiDic  tot  Ijenecoiitocn  in  {joll.int 
Daer  fi  eerluh  ontfanobcn  toert  eiioc  toert  in  nllen  lUöcn  ontfanoöm 
enöe  gljcbuU  boec  een  rccl)t  lantfnroutoe  fonötc  te  oo^Drecl)t  alleen. 

"jünt  laer  onjf  Ijeten  Diifent  uiccI)onDcct  eiiDc  feucntien  dcji  Denre» 
Dagijej?  na  linie  elijabettcn  Datl)  quanien  üumcn  oo^hoi»  öie  Ijcec  uan 
eamonoe  mlt  bcel  ban  Dcitf  lonr^eren  b^tenDen  ünn  2licfiel  Daec  {)t 
Öuipe  toe  IjnDDc  ban  binnen  ban  Die  ijoct  arcFieljf  toaren  enöe  Dec 
b02flmnen  öjienDen  ban  Ijollant  niortcn  toifien  opt  |lot  ©oe  Die  jonr* 
beet  ban  atcfiel  uetnam  Dat  Die  (jeec  ban  egmonDe  binnen  gojhoni 
toajei  DcDe  (ji  biDDen  inDen  lanDe  ban  gelee  enoe  boucn  inöen  lanDe 
enoc  inoen  tlict]t  ban  luDirh  om  tolch  enDe  bulpe  om  bi  Ijem  toe 
go^cl)em  te  comen  enDe  f)t  toer!)  binnen  gojcftem  ©le  bojilinnetijou 
lacoba  Die  bcrDjoct  Dit  fcec  ban  oic  ban  atchel  enDe  tian  egmonDe  en* 
De  toouDc  Ijoec  bzienoen  Die  opt  ilot  lagen  ontfctten  enDe  bergaoerDC 
groot  uolrii  tot  boüant  enDe  tot  jeelant  Cnoe  Die  fiaDt  ban  titrcrbt 
cnDe  ban  ̂ mcrffoerDe  Die  Dienoen  öoec  meDe  enDe  m;t  allen  Dcftn 
beren  enDe  noDecfcap  enDe  bolc  Dat  fij  Doe  tiergaDert  baD  fa  toecb  it 
feluec  meDc  boec  go;r|)em  om  boec  bjienDen  te  ontfttten  enDe  qiiam 
op  Dat  ilot  mit  bocèn  ciDOecfcap  Doec  Die  toatec  poert  Die  aatu  |loC 
tiont  aan  Die  mectoen  fijoe. 

5^ie  liaDt  ban  btrecljt  enDe  ban  amcrffoecDe  Die  nocb  inDen  fcepeti 
toaren  b^afien  Die  toatec  poect  op  gcotec  enDe  toijDec  Dan  il  toa^  en> 
De  bjafien  nocb  een  gat  inDec  miiecen  Daec  lï  ruum  mitten  bolth  Doet 
moibten  enDe  quamen  alfa  binnen  Dat  nocbtanjÈf  toonDec  toa.ei  HBant 
Die  ioncbeec  ban  arcfiel  baD  Doe  toel  binnen  gozcbcm  m'^  bonoert 
goeDec  gbetoapent  €nDe  Die  joncbcec  ban  arcHef  een  graft  Doen 
grauen  m  Dcc  fteDe  tiiffcben  Dat  flot  enDe  Dec  itcDe  om  Dat  fi  ö«in 
ban  Den  |Tat  nijt  licbtelicH  oneruallen  en  fouDen. 

jaec  Dec  üojrtinnen  bolcfi  mittet  HaDt  ban  btrecbt  enOe  ban 

amecffoeiDe  trao'en  bluffebe  öanDen  flot  enDe  ouec  Die  graue  mit  onr» toonDen  bannieren  enDe  toouöen  tec  peDe  toect  in  acn  Die  luDen  tioii» 
telicft  «Die  jonebeec  ban  accfiel  fiont  mit  finen  boep  in  een  flcaet  te» 
gcniï  Dat  bunji  mit  onttoonDen  bannlcccn  enDe  fagben  Dflt  bolch  obec 
Die  gcaiien  comen  enDe  Dec  bojitmnen  bolcfi  traotiïoutchrfi  aen  totten 

zekerlyk  den  Heere  Franck  van  Borfelen 't  hoofdt  voor  de  iluöe"  SCljS  Die  joncbcec  ban  acchel  Dat  facb  traDt  bi  lioutelieft  mit 
voeten  geleit  hebben:  dan  hy  wierd  op  eene  heimelyke  fmcn  bolcfi  aen  t)m  tcgbcn  enbe  toect  manlicft  enDe  ftoiitclicfi  acn 

plaatze  in  't  gevangenhuis  verfteeken,  terwyl  de  Kaftelein  ̂ epDen  fiDen  Obe^ceoen  Dat  feec  ftoaec  toa^  enDe  Daec  toert  fcec  gbe* Djongben  ten  laetiten  Dat  fom  ban  De^  joncfiecen  bolc  Die  acbtec  toa> 
een  begonDen  te  topen  enDe  beel  gbine  Daec  lopen  €nDe  Dcc  bo:fiin» 

„11,  k„  «.xrvi,  "  oic     »»r.  u^.,^  o.,„.v,  "j"^  !      bJicttDcn  toonncH  Den  ttri)t  <£nDe  Daec  bleef  Doot  aen  Die  acchel» t  welk  hy  ook ,  al s  hy  ten  Hove  quam ,  den  ̂ ^^^^  ̂ -^^     jonebeec  ban  acchcl  Die  Doe  riDDec  gbcflagben  toa^  Die 

alom  verfpreidde ,  en  't  gerucht  liet  loopen ,  dat  Heer  Franck  '. 
van  Borfelen  door  den  Scherprechter  in  't  heimelyk  ont halft  was 

Hertog  zelf  meldde:  'waar  op  de  Hertog,  meteenen  die- 
pen zucht,  zeide:  iVapy,  wat  hebdy  gedaan'^  en  meer  ande- re tekenen  van  berouw  en  leerwezen  toonde.  Na  dit 

misbaar  des  Hertogs,  deed  de  Kaftelein  een  voetval,  en 
badt  zyns  lyfs  genade:  Gy  zyt  (zeide  de  Hertog  tot  hem) 
onfchuldig,  en  hebt  gedaan  't  geen  u  bevolen  was.  Daar 
op  gaf  de  Kaftelein  te  kennen  dat  hy  d' executie  uitgeftelt hadde,  en  Heer  Franck  van  Borfelen  noch  leefde.  Hier  over 
was  de  Hertog  uitermaaten  zeer  verblydt,  en  heeft  den 
fevangenen  doen  flaaken,  en  hem  met  zyn  lyf,  ook  zyn 
/ief,  Vrouw  Jacoba  de  Gravinne  (om  wier  heimelyke 

ondertrouwinge  hy  gevangen  was)  gefchonken,  en  voorts 
hoog  opgetrokken.  Ook  noemde  Hertog  Karei  de  Strydt- 
baare  altydt  dezen  Heer  Franck  van  Borfelemynen  Vader, 
alzoo  zyn  eigen  Vader,  Hertog  Philips  van  Bourgonjen, 
overleden  was. 

Naardien  y**»  Veldenaar  in  zynen  Fafcicuhis  Temporum ,  van 
fol.CCCIX.totCCCXIV.ook  het  levensverhaal  dezer  on- 

gelukkige,  fchoon  manmoedige,  Gravinne  j^acö^ij  heeft  aan-! 

ioncbeec  ban  peterfom  ioncbeec  ott  ban  buccen  enoe  menirb  eDel  rn^ 
De  oneDcl  man  CnDe  Daec  too^Den  gbeuangben  Die  gceue  ban  bcc* 
cenbo2Cb  ioncbeec  llaect  ban  biieccn.  Die  beec  ban  egmonDe.  Die  b«c 
ban  milinDonc.  Die  gceue  ban  becbojgben.  Die  beec  ban  popropen.  beec 
beinrich  ban  bomoet.  Die  boecbt  ban  toaclfïioip.  beec  Dircfi  aan  lienDcn. 
beec  toillem  ban  pfenDoecn.  beec  acrnt  ban  oecDingben  enDe  b«c  raeiff 
fijn  b:oeDEr.  \im  aecnt  ban  tcaenbept.  beec  Dicrft  ban  bommen,  beec 

aecnt'tian  calec.  Die  ionchcc  ban  batenbo^cb-  Die  ioncfiec  ban  aecflet ©t  ban  biuccn  ?llccnt  ban  egmonDe.  ioban  ban  beteren,  ioban  ban  epn. 
enDe  Daec  toe  mcnicb  eDel  enDe  oneDel  man  Die  bicc  nijt  atl  gb^noemc 
cn  fijn  tot  Dufent  toe.  enDe  oecfi  bleef  Daec  acn  Die  acchelfcbe  fiDe  oucc 
Dufent  Doot  €nDe  ban  Dcc  t)02|ïinncn  fiDe  bleef  Doot  ionchcc  toalraucn 
ban  bzeoecoDe  Die  Doe  ciddcc  gbcflagbfn  toajf  Daec  Die  bo2ftlnne  bed 
aen  bëcloci^  enDe  Dat  gefcbieoe  bi  tierfumeniffe  ban  fijn  felfitf  hnecbten 
€nDe  Defe  (irgt  gbefcbicDe  int  jaec  onjf  beten  M  W  enöc  füij  opten 
eetfien  Dacb  ban  Dccembec. 

Sjcctocb  |an  ban  bepecen  Die  elect  ban  luDicfi  toaj:  Oie  gaf  Dat  bif» 
Dom  ban  liiDicfi  oiiec  enDe  nam  een  toijf  ht'?  bfttogben  Docbtec  boa 
liitfelenbO|cb  b^ctocb  antboni.si  tocDutoe  ban  b^abant  -CnDe  bi  toouDe 
mit  bulpe  uan  Die  ban  DojDcecbt  boHant  enDe  jeelant  fijnte  lycbtc 

getekent ,  en  dat  het  geen  hy  'er  van  heeft  geboekt  noch  yeele  onttoelDigben  cnDe  bi  Wecb  m  DojDcecbt. weetenswaerdige  zaaken  en  omftandigheden  behelft,  in  de 
bovenftaande  Levensfchets  niet  gemeldt,  meenen  wy  dat 

«Cojt^  nae  Den  firtjt  ban  go|fiom  toec  fpjofien  Datmen  Die  bojffinne 
een  man  gciicn  foiiDe  Die  boec  enDe  bo£c  lanDen  bcfcbecmen  mocbt 

wy.  onzen  Landtgenooten  geenen  ondienft  zullen  doen 'jnoe  toect  gbejloten  op  joban  ban  bjabant  Die  boer^  oem^ dat  wy  hem,  in  zyne  eige  taaie,  hier  geheel  inlaiTen;  de 
wyl  uit  verfcheidene  Schryvers  van  eene  zaake  de  volle 
waarheit  beft  openbaar  wordt ;  dus  gewaagt  hy  'er  van : 

jacoba  b"toci)  toillems?  enigbe  Docbtec  toect  bectogbmnc  in  bepc^ 
ren  grcuinne  ban  btnfgoi'bJen  uan  boilant  ban  jeelant  enDe  b^outoe 
tan  U2ie(lant  mit  gcotec  ttibulacien  jcip  jacr  lanth  fi  baD  eerii  te  man 
öe^  cönmc^i  foen  ban  bjanccijch  Die  fiaerl  biet  enDe  toaiS  Ijfctocb  ban 
torepnen  cnDe  na  Dolpbij"  ban  bwnchctjch  enDe  Daec  en  baD  fi  gbcen 
fiijnDEc  bi  ©aec  nae  baD  fi  bectocb  jan  öan  bzabant  te  man  enDe  oacc 

en  baD  fi  oech  gbcen  hijnDec  bi  «icnDe  Daec'  na  baD  ft  Den  bectocb ban  cloiiceftec  Dcsi  fioninc^  bzoeDcc  ban  engbclant  enDe  Daec  cn  baD 
fi  oech  gbeen  hijnDec  bi. 

(©pten  jci  Dacb  na  Dat  bectocb  toillem  fierf  cnDe  toajS  opten  bfpli^ 

foen  toaitf  alfo  becce  aljï  Die  paeii.s;  confentiecDe  CnDe  Dit  bilicb  toect 
gbeflotcn  bi  confent  bectocb  laniï  ban  burgoengen  boer  oem  cnDe  Dec 
ouDcr  bjoutoe  tan  boHant  mocDec  iEier  bectocb  ioban  ban 

bepeccn  "boec  oem  baD  lieiiec  gbebaDt  Dat  \\  fonDec  man  gcbleitcn  baö fo  baD  bi  Die  lanDcn  mogbcn  bouDen  CnDe  alDiiiS  toect  bectocb  ioban 
uan  bjabant  ban  fijnji  topff  toegben  gceue  ban  benegoutoen  ban  bol» 
lant  ban  jeelant  enDe  beec  ban  DJicflant. 

gin  Den  fcluen  jaec  ban  pbiij  lacb  bertoecb  ian  ban  bepeccn  in 
D02Dcecbt  en  Die  ban  Do^öcecbt  baDDen  bem  in  gbeljaelt  enDe  gb^bult 
enDe  ontfangen  boec  enen  lantfbeec  bonen  Dat  fi  Den  luctorb  belocft 
enoe  bejegbelt  baDDen  Dat  (i  bi  fijn  Docbtec  bliucn  enDe  lenen  enoe 
ftecuen  foiiDe  aH  frjniS  gbcbjaefie  CnDe  Die  ban  DojDcecbt  mit  bec» 
tocb  lanjT  bolc  Die  Deoen  bati  gcoten  fcaDe  opt  toatec  Den  toopluDcn 

Bben  facrament?  Dacb  fo  quam  beec  toillem  ban  egmonDe  m  bccen  iDat  \y:mt\\  ioban  becDzoet  ban  b^abant  Dan  ftjniS  tobf>'  oem  CnDe 
bJoeDec  ban  egmonDe  enDe  cceegb  bfl'melic  Die  (ieoe  ban  pfeliiepn  in  j  bi  DeDe  becfoehen  aen  bcctoerb  ioban  ban  bepecen  Dat  bt  tot  (ïnen 
enDe  Die  bojcb  meDe  «Dit  bernam  Die  jonebeec  ban  bjeoecoDe  enDe  lanDe  togbe  enoe  liet  fijn  onDecfaten  enDe  anoec  cocpIiiDen  mit  b;eDrn 
Die  jonebeec  ban  montfoecDe  enDe  Die  RaDt  ban  btcccbt  enDe  ban 
KmetffoerDe  enDe  togben  mittec  baeii  boec  pfelftepn  enDe  Die  ficoen 
ban  bollont  quamen  alle  CnDe  beec  joban  ban  bepecen  Die 
Elf  et  Dan  luDich  b^rtocb  toillcmff  bzoeDec  Die  quam  oech  boec  pfelftepn 
leggben  bi  fijnen  nlcbtcn  tijienDen  Cnoe  bet  toert  gbfDcDingbet  Dat 
beer  toillem  ban  egmonDe  mit  lïncn  ü;eemöen  gafien  tot  toerb  fo  fi 
in  gbecomen  toaren  enDe  Dat  flot  enDe  öie  fteöe  op  gaff  in  Dec  b2oii= 
toen  banDcn  ban  CnDe  Die  ban  pfeljtepn  Die  jjingb^ri  in 

enDe  ongbefcaDicbt  enDe  ongheinopt  Dat  b«tocb  lan  ban  bepecen  nijt 
Doen  en  toouDe  enDe  fcrccff  b^ f^'W'"  boect  acn  Dat  bi  boec  Die  tijt 
npc  gbeDaen  en  baDDe  enDc  fcrceff  bem  gceiie  ban  btnegoutocn  ban 
bbllant  san  jeelant  enDe  \^ttx.  ban  bjicflant  CnDe  becuiat  bcm  Die 
bcetlIcbepDcn  Dec  lanDcn  uocrfcceiien  fijn  te  toefen  enDe  fcrccff  acn 
fcmmiobe  fteöen  ban  Ijollant  te  D02Dcccbtbi  bcm  te  comen  enDe  bem 
Daec  cehcnmnbe  te  Doen  tan  Dc^?  Dec  gcceflicbept  toe  beboccDe  cnDe 
Die  ban  Do^Drccöt  enoe  oie  galïen  Die  oaec  m  lagb^Q  bie  togbfn  boft 

tot 
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ïDt  mc  hl  entie  namen  fit  bat  (i  hxmen  conöen  te  toatec  enöe  te  lon^ 
De  alle  Die  Iicttocl)  mn  nijt  obeöicrcn  en  toouotn.  ^  ̂ 

JDit  toerD2oet  hertoclj  mnüan  li^abantenoc  Deöe  maficnttoce  blocbufen 
ten  beneDeh  DOJDrerfjt  enoe  een  iii  papeiiDjecIjt  me  {)ertoclj  lan  ban 

bjabant  Die  qua'm  nut  öccl  üolcitf  tot  b2atiant  enDe  mit  een  Dtel  tieöen tót  hoKant  enDe  beUpoen  DO|Drecl)t  mee  fi  en  conDen  bem  nijt  ö!)e= 
boen  <£nDe  öcrtocb  lan  üan  beperen  toaiS  al  binnen  üojDreebt  €nDe 
Die  bjabanDer^  cnoe  Die  fieDen  ban  (jollant  Die  tooben  toeDer  ban  Do?= 
Dzrcht  enDe  befcttcn  öie  blocbufen  mit  beel  bDics!  €nDe  aljsf  Die  (ïeoen 

tan  bollant  enDe  Die  bwbanücrib-  toecb  toaten  fo  toonnen  fi  btpDe  Die 

blocljufen  Dat  een  fonDe'r  arbept  enDe  Dat  anDec  m  yapenojecbt  ti02= menDfC  bant  Daer  beel  bolcji  Doot  bleef  ban  bepDcn  tiocn  €nDc  jonc= 
heec  3lö2iaen  Die  baltaett  ban  boUant  Die  toect  Daec  op  bcrllaeben 

init  al  fijn  bolcH  Dat  bi  öaec  op  baöDe  €nDe  inoen  ftluen  laec  ban 
Fbiij  op  (inte  bictoer^  Dacb  fo  creecb  bertotb  lan  ban  beperen  Die 
pcoe  ban  rotterDam  enDe  Den  b^iel  tn  Daer  bi  bollant  enDc  scelant  fccc 
mcDe  beDtoanc. 

3!n  Den  jaec  oa^  titxen  M  ütj'  enDe  pijc  omtrent  jaer^Daeb  foe 
qiiaai  in  bollant  pbilipj*  Die  mogbenDe  pzince  bertocb  jobanff  eniobe 
foen  ban  biirgoengen  om  toat  goetjEf  te  Debinghen  tuffcben  oefen  ttoetn 
ïjertogben  enöe  Dpt  oerlogbe  enoe  ttoifi  ncDer  te  leggljen  <2ÊnDe  Daer 
toert  een  Dacbuaert  gbemaect  tot  tooiiDrecbem  omtrent  batielauont 
enDe  bet  toert  berfuent  mit  gunden  enoe  mit  minnen  enoe  totöbe= 
fp^often  in  Defcr  manieren  3lil.t(  Dat  Ijertocb  tan  ban  beperen  foiiöe 
Ijebbcn  meer  Dan  bem  fön  baoec  fijn  beer  gbegbcuen  baö  Die  tieoe 
ban  D02örecbt  mittcr  liaclpufrap  eiiDe  Dijchgreeffcap  ban  jtotbollant 
cnDe  Dië  jieDe  ban  rottcroam  <£nDe  Die  tieoe  ban  go2Rom  mitten  lan» 
be  ban  arcliel  enoe  leOerDam  mitten  lanDe  ban  leDe  mit  allen  boten 
toebebocen  Die  beer  ban  arcfiel  te  bebben  placb  €nDe  alle  Dit 
foiiCc  bi  te  leen  bouöen  banöer  greeflicbept  ban  bollant  al.ö  bi  fön 
anDcr  goeocn  te  leen  b'elt  ©oert  toert  bertocb  lan  ban  beperen  nocb 
toe  gbefept  Dat  regiment  ban  benegoutoen  ban  bollant  ban  seelant 
fnDe  ban  b^ieflant  gbemeen  te  bebben  mitten  bertocb  ban  b^abant 
toijff  jaer  lancli  enDe  fouDen  Die  raDen  enDe  toeten  cnoe  treforier  gbc= 
famelich  fettcn  €nDe  Die  ftaot  ban  btcecbt  enDe  nan  amerffoerDe  too^-- 
öen  meDeinoen  foen  gbefept  €nDe  b^oii  tacob  toecb  mit  bertocb  ioban 
^oren  man  in  b2abant. 

SScucn  Defer  'foencn  toert  Die  ban  ï^trecbt  enoe  ban  amerffoeröe nocb  Dtotrn  fcaöe  gbeDaen  Daer  fi  om  brruolcbDen  aen  Den  bertocb 
tan  b2uüant  enoe  aen  bertocb  lan  ban  beperen  enDe  |1  en  tregben 
8been  recbtingbe  €nDc  Die  fteDe  ban  lepDen  toert  oer  fcer  gbcfraoicbt 
rnDe  beel  anbcr  riDOerfeap  Die  ban  Der  boccff  partbien  bieten  tocjDen 
feec  berD^uct  ban  Den  tjeer  ban  cgmonDe  enoe  ban  beer  gbertjt  ban 
|)emffierc  enDe  anoer  ?llfo  Dat  int  jaer  M  iitj»  enDe  irj;  opten  Ftiiij 
bacb  in  3tp2ille  ontfcpDe  bifcop  freoench  ban  blancbenbem  joncfier 
iQillem  ben  bjeDcroöe  Die  bo2rbgreiie  ban  lepDen  Die  beer  ban  mont= 
foeroe  beer  ian  ban  bemfièoen  mittet  fiaot  ban  btrecbt  enoe  tteoe 
kan  lepDen  enDe  lieDe  ban  auierftotrD  enDe  meer  anDer  riDDeren  enDe 
linecbten  enoe  goeDerluDe  €nDe  too^Den  bpantDCiS  beren  ban  egmon 
öe  betr  gerrtjtjsf  ban  bcmfhercH  enoe  Der  ballingben  Die  tot  Icpöcn 
lierD^euen  toaren  enoe  allen  Den  gbenen  Die  Dcfe  pijfoe  of  fierclicn  of 
fiolpen  €noe  Die  bifcop  mittec  paöt  ban  btcecbt  fcpnDen  bc  gbetoa^ 
pent  binnen  lepoen. 

üertocb  joban  ban  beperen  Die  toert  gbcbult  tot  beel  fleDe  in  bol 
lant  in  jeelant  cnoe  in  b2ie|lant  aljèi  rucoaect  De:^  lant^  enDe  bet  bC: 
gonDe  alte  quaet  te  toerDeh  tuffeben  Den  fticbt  ban  btcecbt  enDe  bol 
lant  €nDe  int  jaer  Jft  titj'  enöe  fic  inDcn  fomer  fo  bergaDerDe  ber= 
torb  tan  ban  beperen  beel  bolcjï  enDe  riDDerfeap  enDe  fteoen  enDe  be^ 
lepDe  Die  fïeoe  ban  lepDcn  ir  toefien  lanc  Daer  grote  fcaoe  gbefrbieDe 
aen  bcpoen  |iOen  iïlec  bet  toert  gbeoeoingt  Dat  alle  Die  bzeemDe  gafien 
tot  fouoen  treeften  fo  fjj  ingbecomen  toaren  <!Ence  Die  b02CbBraue 
mitten  gbemeent  fjulöen  bertocb  lan  ban  beperen. 

Snt  feluec  jaec  ban  pje  fo  lacb  beer  Dircl?  banoec  merteen  opt  (Tot 
toe  finte  gbeertciiDen  bergbe  mit  bonoert  gbefellen  enoe  bielDen  Dat 
flot  wiitj  toefien  enDe  binnen  Defer  tijt  fcotcn  Die  tot  Der  lieDe  feec  op 
Dat  Pot  <ÊnDe  beei*  Dircfi  fepDe  bem  toouDe  jï  boer  frieten  ntjt  laten 
fji  fouöe  Dat  buec  in  Der  paDt  fcbieten.  (1  en  lieten^;  nijt  €noe  beer 
öircfe  fcoet  Dat  buec  lUDec  fteoe  op  linte  lamb^ecbtji  auont  Daec  Die 
ficDe  enoe  Die  hercfi  meefi  al  meDe  becbjanDc  €nDe  Ijet  to02t  tiljeDe; 
Dingt  Dat  beer  Dirrfi  mit  |ïjn  gbefellen  ban  Den  jloten  toecb  enóe  Die 
fieDen  togben  toeoer  tljuujS. 

SnDcn  jaec  M  iitj'^  ffi  cp  linte  <eii5abetten  nacbt  toajf  olte  groten 
fio?m  enDe  alte  groten  bloeoe  ban  toatcr  JlljS  Dat  Die  seeütjtS  ban 
jtotbollant  inb2acft  Daer  beel  bolcji  bcr02enrte  enoe  Dat  alte  fcoen 
rpchen  lant  toasf  Daer  alte  groten  fcljaöe  gbefrbieDe  }©ant  in  Dat  lant 
tooenoen  alte  beel  goeDer  treflijcfiec  riDDerfcap  €nDe  beel  fcbilt  boer-- 
tigbfr  liiDe  Dieall  beroerff  ontgoct  enDe  bcrarmt  too^Denenoe  mofien 
ban  armocDe  bten  lanoe  runien  enöe  mojien  treeften  Dienen  enDe  beri 
mofter  b;oot  biDDen  Dat  grote  rgcfte  luoe  gbetoeeft  baooen  toant  Dat 
lant  blecft  boert  riOenDe  enoe  ongbeDrjeiit  enoe  ftercfte  flote  enoe  bufen 
Enoe  menicb  fcfjoen  riDDec  tooenmabe  Die  bergbingben  te  nüt  mitten toater. 

ginDen  jaec  ban  vei  aljJbertocb  ian  ban  beperen^  btjf  jaec  ten  epn= 
Den  begonnen  te  comcn  fo  qiiam  bertocb  ian  ban  beperen  cnoe  ber: 
tocb  ian  ban  b2a&ant  bepmelic  bi  een  <£nDe  Die  bectoeb  ban  b2abant 
berlengbeoc  bertorb  jan  ban  beperen  nocb  H  iaer  Dat  regiment  ban 
Öenegoutoen  ban  bollant  ban  jeelant  etc.  enöe  gaf  bem  meoe  Die  fie= 
De  ban  SEnttoerpen  mitter  mercorceffcap  te  regierrn  enDe  berentaijs 
meDe.  ©20utoe  iacob  Die  bertocbinne  Die  Dit  feec  ber02oct  Datmen  boer 
UaDerlicfie  crue  aloujS  toecbscgbelDe  enDe  fi  Daec  tot  gbetoefen  toert 

,  banDcn  gbenen  Diet  boer  fouoen  bebben  belpen  bouoen  jpasi  feec  qua= 
lith  te  toeocn  <tnDe  toecfj  toecb  ban  Den  bertocb  ban  bjabant  cnoe  fi 
en  mcenoe  nijt  meer  bi  bem  te  comen  toant  boer  toert  gbcfept  enoe 
brjgbebsDcbt  Dat  fi  mit  goDe  oen  bertocb  ban  b?aöant  nijt  bebben  en 
tnocbt  toant  bi  boer  oemiff  foen  toajf.  |i  bant  Dat  Die  paeusJ  nijt  gbe= 
Difpenfiert  en  baöoe  bi  aenb2engben  ban  fiilcftec  naecre  maelfrap  encc 
p^otefieecDe  Dat  |l  Daec  oni  bi  oen  bectocl)  ban  bjabant  njit  fcuU 
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bfcb  en  hia.b^  te  bliuen  cnbe  om  mccc  anöec  punten  toil  me  hectoch ban  b^ibant  DeDe  biee  op  appellieren  Met  bet  toert  becfuumt  Dat  fat Die  appeilarie  nijt  na  recbt  becuolcbt  cn  baD  €nDe  alDujï  fcfaepoe  b20u 
laccba  ban  oen  bertocb  ban  b2abant. 

iDie  b2abanDei>-  en  toouDeii  Dit  nijt  ebebcngben  Dat  bectoch  jan ban  beperen  in  b^abant  enicb  regiment  fouDe  beoben  <£nDe  fi  maec» ten  Den  greue  ban  fimpol  oejsf  bertogben  b2oeDtc  ban  b2abant  ru« 
toaerDban  b^abant  «CnDe  betbero^oet  bem  Dat  fijn  mcbtbmi  lacoba 
alDujï  lelicft  enoe  ongoDIicfi  tot  Den  boren  gbetorjft  to02t  enoe  foe  on. 
reoelicfi  mit  fijnen  bjoeoer  om  gbegaen  toojt  enDe  bi  bjcct  bectocli 
jan?  bpant  ban  beperen. 

3ln  Den  jaer  M  lijj'  enDe  rptj  fo  toert  b2DU  jacoba  gberaDen  Dat  fgi enen  anDeren  man  nemen  fouOe  «enDe  Daec  toert  gbefp20ften  tuffcbtn 
Den  fjertocb  ban  rlouce(iec  Deii  conincj;  b^oeoec  ban  ehgbelant  enoe 
bjoH  jacoba  enDe  Dat  biHrft  toert  gbeflotcn  alfoe  berre  al^  Die  gaeu? 
Dat  DiftjeujierDe  ban  Den  bertocb  ban  bjabant  «Jfnoe  oec  fo  toaren  fp 
eerft  lit  maecb.  5Die  conincft  ban  engbelant  fepnoe  te  tomen  grote 
becen  Die  Dat  bolb20cbten  enoe  Die  oiipenfatle  ecegbcn  enDe  Dat  bP» 
lieft  gbinc  toe  <£nDe  Die  conincft  ban  engbelant  beloefoe  bjou  jacoba 
Dat  bi  baec  In  bollant  enoe  in  boet  anoec  lanDen  Ijelpen  fouoe  Dat  fife 
b.'ilich  toeDec  befitten  fouDe  €nDe  alDu?:  nam  fi  oen  bertocb  ban cloiicefïec. 

5^ie  bertocb  ban  cloucefiec  be^  conincïf  b2oeDec  ban  engbelant  Die 
meenoe  l|p  tonitf  nu  beec  ban  benegoutoen  ban  bollant  ban  seelant 
enoe  ban  b2ic)lant  Cnoe  bi  toecb  mitb20U  jacoba  Die  bertogbinne  in 
benegoutoen  enöe  aloaer  toect  Die  bertocb  ban  clouccticr  gbebult  en* 
De  ontfangbcn.  enDe  Doe  toert  grote  oerlogbe  tuffeben  b^abant  er.De 
benegoutoen  Ma  Die  b^abanDeriö  cregben  benegoutoen  toeotc.  enoe 
Die  bertocf)  ban  tloucetiec  Die  toech  toeoer  in  enghelout  om  bem  te 
liercften. 

«JcnDe  al^f  Die  bertocb  ban  clouceficr  In  engbelant  toajef  fo  blceff 
b?ou  jaroba  in  benegoutoen.  enDe  bet  gbinc  boec  el  contrari  in  bene* 
goutoen  aljï  Dat  fn  tot  gbent  toecb  leggen.  enDe  Die  ben  gbent  gauen 
boer  een  goet  b2p  ba(i  gbelep.  enDe  beloefDen  boer  b2p  te  bepligben 
altpt  tot  toat  plaetfen  Dat  fp  toefen  toouüe  €nDe  aljS  fp  bnn  bergben 
in  benegoutoen  fcbepDe  om  tot  gbent  te  comen  Doe  toa»;  op  ijoec 
flbelaecbt  om  boer  te  bangben  J^ier  onDertoegben  fo  quam  onutr» 
fienjef  noen  Die  p2ince  ban  ararngen  mit  btjff  IjonDert  pecioen  enoe 
Die  toertsf  onttoaer  enöe  bi  b20cbtfe  beplicb  binnen  gbent. 

3nt  jaec  onjS  beren  M  'w  enDe  pjcb  opten  oerticnOi^rbiS  auont fo  lierf  bertorb  jan  ban  beperen  Die  menirb  berD^iet  Den  lanDen  gbe» 
oaen  bao  enDe  bi  bem  Bb^feÖ'et  toajï  CnDe  \}i  lept  bcgcaucn  te  jaco* pinen  in  Den  bagbe. 

Ifertocb  jobanis  b?ienDen  Diet  in  bollant  enDe  in  jeelant  mit  bein 
begrepen  baODen  tegben  boer  rccbte  lantigb20utoe  Die  toaren  beD2oeft 

enoe  bcDutbt  Dat  Die  bertocb  ban  cloucc^cf  mittec  bjcutoe  ban'boU lant  mit  macbt  in  bollant  enDe  in  seelant  comen  foube  enöe  focbten 
troefi  aen  Den  bertorb  ban  b?abant  enDe  bjorbtent  Daer  toe  Dat  fp 
Den  bertocb  ban  biabant  in  bollant  enDe  jeelant  b20Cbten  boe  fiecfi 
Dat  bi  bia?  enDe  toert  gbebult  enDe  tot  enen  beer  ontfangben  tot 
baerlem  tot  IrpDcn  tot  Delfft  tot  omfierDam  enDe  tot  onDercn  ficDen 
CnDe  bö  beuat  Den  jonfiec  ban  gae^betft  Dat  lant  te  bctearen  enoe 
rutoaert  Daer  of  te  toefen,  enöe  beer  toillem  ban  egmonDe  maeete  bi 
treforier  CnDc  fji  troecft  boert  in  3tflant  enDe  Daer  toert  bi  oecftgbe* 
bult  fonoec  tjiericsee  Die  toouDen  bem  beraDen  CnDe  bie  riDDerfcap 
ban  bollant  enüe  ban  3eelant  Die  banDec  cabbelpaufcbec  pertbpe  toa* 
ren  Die  buIDen  bem  mitten  lïeDe. 

©ie  fiiDöcrfcop  banoec  boerfcbec'  partbpe  Dic  tot  bollant  enDe  tot ïeelant  becDjcuen  toaren  Die  toaren  in  benegoutoen  bi  b20U  jacoba 

CnDe  ouec  Dzoegbe  fo  Dat  fp  fcoenboiten  bcgcepen  Dat  Doe"  oer  ouDec b20utoe  ban  bollant  tocbeboecoe  in  Dutoacie  CnDe  tot  fcbcenbcuen 
toert  gbefepnt  lloreniS  ban  ftfjfboecft  mit  een  Deel  goeoec  mannen 
enDe  Daer  quamen  blufcbe  beel  riDDaen  enDe  hnecbten  enbe  cloecficc 
mannen  in  feoenbouen  enDe  fp  belagben  Dat  jlot  tnDc  toonnen  cpten 
eeriien  narbt  tfoerb02ebt  ban  Den  (lotc  Cnbe  opt  flot  toajS  cafieltpn 
toillem  ban  colficc  enoe  bi  bem  aernt  beplinc  mit  meet  anDer.  Cn* 
öe  fp  gaucnt  flot  op  bebouDelic  boec  lijf  en  goet  fonDcc  arlbert  bep* 
Imc  Die  toect  leuenDicb  begcauen  buren  fcoenboben  op  enen  molen 
tocrff.  (Zie  van  dit  geval  boven  op  de  naam  van  ALBERT  BEYLING. ) 

CnDe  int  feliie  jaec  ban  ccb  fo  toert  fcoenboben  beleoben  tn  Die 
baften.  enDe  Daer  lagben  boer  Die  gbemeen  (ieöen  ban  bf-Hant  3ec^ 
lant  enbe  b2ieflanDt  mitten  jonrbecr  ban  gae?becR  aliS  een  rutoaert 
Der  lanDen  boerfcreuen  fonDcr  tjiencjee  dcc  gouöe  ouDetoatec  enoe  Den 
b2iet  oefe  fatcn  fiilj  enDe  en  onöertoonDen  [}em  nijt  enDe  Dit  beleg 
DÏierDe  FCiitj  toeften  lanrft  binnen  toelcfte  bcleggbe  Die  in  feoenbouen 
lagben  mit  Die  intooenncnoe  poertercn  mcnigbe  tioute  rcpfen  DcDen 
boetoel  Dat  fp  beleoben  toaren.  CnDe  togben  boec  rotteroam  enoe  na. 
men  Daer  frepe  tot  Dec  bauen  cnDe  boeioenfe  Die  leeft  op  enoe  bocb* 
ten  bem  Daec  Doec.  enDe  Die  ban  rotterDam  berlorcn  boer  bannier 
Daer  enDe  boec  fcout  Dlcfe  Dgocg  toect  obeiwngen  Cnoe  ten  lacttten 
foe  quam  bectocij  aoolpb  ban  cleue  enoe  Deotngbeöe  een  betiant  tuf» 
fcbenbepDen  feijtoeften  Diierenöc  SCljo  togben  Die  fieDen  tocDertbuu^i 
ban  feoenbouen. 

5nt  feluer  jaec  fo  becfamebe  bectoeb  pbiTtp^  ban  lJuröoengcn,enDf 
berlcrb  |on  ban  biabant  te  bergben  in  benrgoutoen  enDe  oucrD2oeoben 
mit  malcanoeren  Dat  bertocb  pbilipj^  fouDe  toefen  rutoaert  lan  bollant 
ban  seclant  enoe  ban  b2ie|]ant  CnDe  bertocb  jan  ban  b:abant  fouDe 
benegoutoen  bouDen  CnDe  bjou  jacoba  cn  toert  nijt  tocgljefcict  Cnöe 
men  DeplDe  alDuiti  boer  baDerlifte  crue  enoe  men  gaf  boec  nijt  enoefp 
tarb  tot  obent.  cnoe  Doe  toert  bepmelicft  ouerDjagen  Dat  men  fe  ban 

gljent  ontbieDcn  fouoe  te  röfel  te  comen  enöe  fp"  toert  cntboeDcn  Cn« De  fp  toert  bepmclicft  gbetoaert.  quaem  fp  te  rfjfel  oatmeiifc  cpt  rafi 
teel  leggben  fouDe  Daer  fp  al  boec  leuen  bliiien  fouoe.  fp  liet  luorn 
oat  fp  te  rijfeltoert  toouDe  treftften  tot  boer  nebe  ban  burgoengrn  cn« 

De  fp  nam  co2t  brraet  mit  boren  b:ienDen  cnDe  DeDe  een  gberui-'t fp2engben  int  ijoff  Daer  fp  lacb  bat  fp  DCff  tfauontff  baDcn  toouoe  rnDc 
bleef  fo  bepmelicfi  in  tjoec  camee  mit  Die  f|i  bobben  tooiuie.  enoe  cu« 
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öc  ijofc  imr  iiumlT  ileörr  Mt  fuooc  toartn.  ftibc  qiiam  Imn  Dtfn  auont 
iilio  onücliiiu  Uiitin  \i\)<M  Dacr  tuite  liiDrn  l)iclöcn  te  paiöc  rnoe 
l)aociin  nori)  fcn  icotrl)  pa'tt  D.ier  |i  op  fat  ciiDe  rcben  alta  boert 
b.u'flclich  alle  Din  nadu  fnoc  qiuitiicn  Oi>'  ino2ijen,ïi  to:oa1)  Uofc 
nntvucrpen  opt  \xa  cnöc  fcccptiii  öact  oiicc  cnDc  tjaDOen  cmcc  eui 
üjaiun  tiHl  obnV^nncn  öatt  li  op  fateii  fiiöe  iföen  fo  IjaeiUlicft  tnot 
qtismcn  De^  ttduontiï  rut  tooiicurilKin  i'iioe  ooc  Hoert  rot  (jorhcUtn 
toöc  fo  Doerr  enoc  qiiamcn  ncsi  mo_:aijcnïf  te  iv  uren  tot  biinnen.  cn- 

Dc tofcl)  üoerc  rot  fcocnljoucn  üi  Ijötcn  U2ifnöcn  Dict  foe  lonchcrlich 
CljtbouDcn  tiaöCicii  dic  fc  fctc  ii.McnDclirh  ontfcnobcn  fiiDc  IjiilDcnfc 
<Jnoe  ban  öacr  tot  ouDcujatcr  üicfc  onfi  Ijiilüfii  »!£nOe  ban  oacc  ter 
jjonöe  Dicfc  rrriirii  cntfcnotfn  fnoe  Ijiiiocnfe  oftfi. 

»to:tjS  cacr  na  fo  qiMin  Dic  mogocnoe  uo:fi  ftertocfj  pbiIiPiS  ban 
biiröotngcn  in  Ijollant  rot  tofutöam  cnöe  liet  i)tm  |)ulDcn  tot  Do:= 
örcrljt  tot  (vuTlnn  tot  lei'öcn  tot  Delft  tot  ?llm|icrDara  cnöe  tot  meer 
BHörr  ftcDtn  nlitf  riitoacrt  m  landen  oaer  nocljtanjs  liocr  rccljte  bzoij^ 
toe  öirtötl)  toillenijS  cniijljc  Docbtcr  nott)  IcucDe.  €nDc  feliie  inöcn 
laiiöfn  toa.^.  cnDc  oacr  ree?  een  oioot  oojloolje  tuiJcljcn  bjoii  jacob 
nut  fcoi-ni)oiien  cnDe  Der  jjoiioe  enöc  onDcinatcc  bpanen  niontfocroe 
moe  inittcn  tlicht  ban  btrcc!)r  acn  öic  ccn  tiöe  <!cnöc  Oie  |)oUantfcl)C 
cnDc  jcelancfctje  fttöe  acn  Dic  auDer  fiöe  mit  Ijorcn  luilpercn. 

S'nt  jacr  M  FVbi  fo  quain  Die  Iiccr  ban  faibat  nut  bccl  en= DClfcfjcn  nut  bed  fccpcn  in  fcouiajen  m  scclant  cnöe  uicenQe  jcelant  te 
toinncn :  alfoe  alft  Die  brdoci)  ban  clouccftcc  bcbilict  {jaö  mit  bjou= 
toe  jaroba  «CnDc  D.icr  tcglien  quam  Ijcrtca!)  pbilipi^  ban  biu\ioen\u'n 
nut  fommiölje  ban  ben  ttcücn  tot  holtant  cnDe  tlrcct  rcgljcn^  Den 
engljclfcljcn  bi  b:oiitoeris[)aiien  opfinte  ponciacniuauont  (CnDe  Die  |)ecr 
ban  IjacmgticDcri  nut  iinea  bnenöcn  Die  toaren  inittcn  enelHlfcben 
Jiier  Die  Ijcctoc^  ban  burttocrigcn  toan  Den  fUijt  cnöe  Daec  toojöen 
bcrilaoijcn  Ijccr  coiic  ban  IjacmficDe  Ijcer  jan  ban  rcneffc.  Ijcec  jan 
ban  bocnpijl  fjccr  anD2ie;rf  ban  toalim.ö  jacob  ban  bojfelen  Ijcer  clae^ 
foen  cnDc  uieniclj  aaöic  cötl  cnöe  oncDcl  «ïcnoe  Daêr  toert  0[)ruan5 
Di)cn  Die  Ijccr  ban  IjaemiicDcn  nut  mcnigljcn  anDcrcn. 

Ün  oen  fdbcn  jacr  ban  pjcbi  op  ten  bicrDen  Daclj  in  2fip^il[  foe  tofcf) 
b^'outo  jacoba  ban  ijollant  nut  fcoenliouen  Der  couDe  oiiDctoarcr  cnDe 
mit  Oïe  fjcrmcIanDcc  enüe  mit  een  Dctl  bten  fiicfjt  ban  btccrbt  boer 
Ijaerlem  Dacr  fi  boer  lagbcn  bier  toeficn  €nDe  binnen  Ijaerlein  (acl) 
ol;^  capptcpn  l}m  aoclant  ban  tot&ercfien  «CnDe  Die  boer  bafriem 
lagljen  Dic  b:anDcn  mcefte  Deel  al  Die  molen  enDe  ljufen  off.  Die  buten 
fier  pocctcn  ban  {jaerlem  fionoen  ̂ cnDe  Ijier  tegbensi  bcre|Jöe  l)m 
f)ecr  ;an  ban  totficrcfien  mit  picfiaecDen  enüe  bleiiunoljen  enDe  oech 
nicDe  bccl  IjollanDcriei  cnDe  jcclanDcr^  enDe  fyn  obccomcn  tot  IcpDen 
cnDe  mccnocn  b:oii  jacoba  ban  Ijacrlcm  te  beroemen  JBcr  Doe  Dit 

b.'ou  iccoba  mitt'cn  Ijoren  bcrnam  fo  rogljcn  |1  (jaeftelicli  ban  öacrlcm ciÏDc  quamcn  tot  olpfjijn  optcn  rijn  bi  icpDen  enDe  Dacr  gljemoete 
!)cm  Dat  bolcfi  i3at  binnen  lepoen  bergaDert  toa.ef  cnDe  Dacr  rcciS  enen 
jjcoren  ftrtjt  cnoe  bjoii  jacoba  toaiS  ftlue  inDen  bcloc  €nDe  Dacr  toaren 
riODer  Bfjeflagen  ban  b?ou  jacobas  ft'De  l)ccr  jan  ban  toaffenacc  fjecr 
jan  ban  langljeraech  ̂ ccr  \)emic  ban  crancnbo^clj  fjccr  Cuert  Die 
baftacrt  ban  Ijollant  ̂ eer  Dircft  banDcc  mcttotjn  fjecc  gljcrijt  ban 
poelgceü  Ijecr  acrnt  ban  gfjcnt  €nöe  oacc  too^Dcn  omtrent  b<^  man; 
nen  ucrflagfjen  cnDe  Irprb  poertere  ban  lepDen  *!enDe  Dcfc  firtjr  gbe^ 
fcf)ieDe  op  mej»  auont  Dc^  ni02ö!)ensJ  bjoccö  €nDe  bjou  jacoba  toccl) 
mir  feglje  in  Dcc  goiioe. 

2nDen  ftluen  jaer  toaren  bergabert  bie  ban  fjacrlcm  mit  l)orc 
bannieren  cnbe  Oocr  qiiaincn  Ijdcc  regljcnjj  cnig^c  beren  Die  bmncn 
ter  gouDe  lagben  mit  b^ou  jacoba  eiiDe  fi  borsten  tcgbensi  Die  boer; 
ferciien  fieöcn  bi  alpien  cnoe  toonnen  Den  fteDe  fjocc  banniere  af  riu 
be  floegben  enDe  bmgfjen  bccl  bolcsi  €nbe  baer  toaren  bi  off  bij  rifier 
mannen  ban  ainftecDam  gljebaiigljen  Die  tjoec  feHcibeit  lieten  baren 
cnöe  en  qiiamen  nye  in. 

3;nben  jaer  M  ntj'  rirbij  fo  qiiam  fjertocö  pljiliPiS  ban  burgocn= 
crn  enbe  belepOe  feuenberglje  in  enen  ö^rben  toijntcr  piiij  toeficn 
lancR  €nDe  bie  gbcmecnt  ban  fciienbeccl)  tocrr  ttoccDjacljticlj  regfjen 
ben  liccc  ban  feiienbecglje  <Jrnoe  Dacr  om  moü  Die  ïjea  ban  fcucn= 
bcrgijc  een  bebingbe  aengacn  Dat  t^tm  ban  i}i)mn  noor  gljctoeeft 
fjabben.  De;^  fi  cen02acl)ticf)  gijctóeefi  babben  ban  binnen  >énDe  bie 
Bbeitiffbt  ontfengcri  ben  bcrtccb  ban  burgoengcn  boer  enen  bffr 
bcboabelich  iptt  lijffsi  enbé  goert;  cnbe  boer  recljren  <enbc  bie 
ban  feuenbergbe  mir  fincn  bjicnben  enbe  bjeemben  galicn  togbcn 
tot  fo  fi  in  gbecomen  toaren  Jjaer  op  toat  b02toacrDe  Dar  bie  l^m 
toan  feuenbergbe  fr-n  ficbe  cnbe  flot  ouer  gaiT  bat  lact  icfi  riaèn  Met 
bie  bffr  ban  feuenbergbe  beclaccbcc  bem  fecr  Darmen  fjin  b02toacc= 
ten  nijr  en       fnoe  mofi  Dolen  enDe  jierff  in  armocDen. 

3nr  jacr  M  liij'  FPbg  in  Die  beplicb  toefie  jierf  bertocb  jan  ban 
b^abant  baer  na  inr  fclue  jaer  toert  bertocb  Pbilips?  ban  burgoenaen 

Bbebii't  in  bollant  cnbe  in  seclant  ol.s;  rutoacrr  cnbe  recbr  oer  "bcr laiiucn  fonoer  bie  ban  fcucnboucn  Der  gouDe  cnbe  Diibctoatcc  bie  ble- 
iien  bi  b20utoe  jacoba  lioir  rccbte  lant|Sb2niitoc. 

5nDeti  feluen  jacr  fo  toert  bpant  bie  fjErtocb  ban  burgocnoen  beji 
SbEtiicbt^;  ban  btrccbt  enbe  bie  bfrtocb  ban  burgoengcn  Dcbc  een  al= 
te  groten  fcip  maften  tot  amfterDam  Datmcn  bie  featrc  biet  oft  een 
bicctuüiï  gbctoeeü  babbe  <-m  bat  bebe  bi  fette  boer  bie  €me  bar 
fji  D^r  fticbr  baer  mcöe  btomgbc"  fonöe  cnbe  bit  toajï  in  enen  bf rben 
toijntcr.  cnbe  baer  lacb  bar  jticbr  mir  een  groor  i)ect  ban  boich  op 
bie  eme  boer  bie  fiatte  fo  bat  fï  bie  een  (ïbe  banber  fiat  feer  fcepnben 
mit  fcieten  ban  biiffen  il-cr  Doet  begonbe  te  bopcn  fo  b2epbe  Die  tiar 
om  mitten  pfe  gancft  enbe  bie  anbcr  fibe  quam  bocrfïaen.  cnbe  bic 
op  bie  fiat  lagbën  cnbe  toiiicn  anbecsi  ntjt  Dan  fi  gbeD2ener  foube  beb^ 

ben.  enDe  bie  tiicbtfe  fagben  Dat  Die  fiar  alfo  Djacpb'e  fo  meenöen  |i 
batfe  alfo  gbemaect  toaj!  batmcnfe  alfo  b2cpcn  moc'bt  €nbe  boe  b^a» ten  n  op  enbe  togljen  tbuii^.  enbe  in  Defen  tijben  jierff  bie  bertocb 
ban  eloure^er. 

g^nben  jaer  on^  b«rcn  M  üij^  iTcirj  opten  lifj  bacb  in  mepe  foe toojoen  iierfuent  Die  bertocb  bon  burgoengcn  cnbe  brou  jacoba  ban 
ïjoüant  «Cnbe  isf  mitren  bertoccb  ban  burooengcn  boeren  neue  gbe» 
toul>en  m  tjeaegoiiljKn  in  ijüilm  in  jcelant  in  bjiejlant  Cnoé  l>eeft 

JAC 

btn  bfttofb  ban  bitrgoengcn  Doen  b"töcn  ouer  al  nlis  rutot!crt  enbe 
rcebt  oer  dcc  lanbtn.  cnbe  con  oacc  na  int  fcliic  )aec  fo  tocrr  oech 
öbefoent  tiiiycben  ben  bcttorct)  ban  burgoenaen  cnoe  ben  fticht  bon 
btrccbt. 

3int  jacr  M\  niy  pp^riij  fo  berlicfbe  b20U  jacoba  op  enen  riböcr  tot 
.ïceianr  gljeboren  enbe  Ijift  Ijeer  b2ancfi  ban  bojfelen  «inDe  Dcfcn  rio« 
Der  troutocbe  fi  bil'mrlitfi  tot  enen  man  '^l^  int  totb2ach  fo  beoc 
bertoccb  Pb'lil^  ban  burgoengcn  int  ftlutc  jatc  inbee  macnt  ban  jii» 
lio  oefen  b«r  bjancfi  ban  bojfelen  bangb^n  mbcn  bagbe  enbe  bebcn 
boren  opt  |lot  tot  repclmonCiè  «irnbe  oie  fp2n!ie  gbmc  bat  b»  bcnfim 
boert  off  tooiioe  boen  jlaen.  Jï>jou  jaeoba  bebè  feer  bcruolgben  om  btec 
b^ancli  ban  bojfelen  te  liue  tc  bouoen  enbe  tot  Der  bangbeniffe  te  cri; 
gben  ©eiff  fa  quam  Dic  gceuc  ban  npuerit  bi  ben  beriocb  ban  bur« 
goengen  cnbe  befttet  gbebebingt  5lli£!  Dat  b?ou  jacoba  ban  bollant 
gaf  ben  bertocb  pbtlipjS  ban  burgoengcn  ouer  benegcutocn  bollant 
icclant  enbe  bjiejlant  €ube  bc^;  foube  beer  bjanch  ban  bojfeltn  tot 
bcr  gbebangljcniffe  comen  cnbe  bi  fonbe  mit  b20u  jacoüo  Ijèbben  baf 
lant  ban  bocrn  fpn  lenen  lane  flcnbe  baer  tóe  bcr  bjcuujcn  leucu 
lane  futitbeiidant  enbe  bat  lanr  banber  roollen  Cnbe  dlle  Die  tollen 
ban  Ijollant  cnoe  ban  jcelant.  cnbe  bertoccb  pbilip^  oiegaf  Ijccr  b:ancfi 
ban  bo^fclcn  bie  grceffcip  ban  ocfteruant  tot  finen  ime.  cnoe  beet 
b2aiieh  quam  tot  oer  bangbenifie  enbe  bebiclt  bzou  jacoba  te  touie 
<2cnbc  bertocb  Pbibpj?  toert  gbcbult  >»  bencgoutocn  in  IjoUaut  in  sce^ 
lant  cnoe  in  b^icjlant  al^i  recbt  ccffbeer  bec  lanben  boerfcrcuen. 

3[nr  jaer  ons;  b£rfn  M  utj"=  prpi  op  linte  Dponiiiu^  auont  foe 
Herff  bie  cDct  bojftmne  bsou  jacoba  ban  tjollanr  cnoe  en  lier  gbeeii 
hijnbcr  <J£nDc  tocrr  bcgraucn  m  ben  bagbe  in  bie  cappelie  opr  boff 
€nbe  |i  bab  jrij:  jacr  na  baerji  babcr?  b«totb  toillem^  boot  in  gio* 
ten  b2ucft  enbe  tribulacien  gbdecft. 

Laat  ons  ten  flot  hier  by voegen  het  loffchrifr,  in  't  Bj- 
voegzel  van  Meiis  Stoke,  onder  haar  Beeltenis  (boven  voor 
haar  Leven  te  zien)  gedrukt;  dat  op  het  oud  Hollandtfch 

jn  rym  dus  klinkt. 
35a  ijm  quam  Slacotia/  en  toert  <i5?ablnne. 
JIBarr  fp        ©aöecj»  Hant  niet  en  mocljt 
ïïcgeeren/  öefitten/  noclj  öouben  met  minne: 

aBantJlfeitocö^Ian  ( Ijaec  <©om )  tn  't  becö?iet  {jaec  ö^ocDt ; 
55aer  na  l^crtocf)  pijilipj»  öacc  mebe  Uccfocöt 
Mtt  mocptc  3Vwaerluit ;  öie^  fp  Qcquelt  lua,^. 

ïjabbc  fp  Vlier  JIBanncn  (alfoo  mp  boctjt) 
©crccceclj  geen  li^ucljt ;  beej»  Vijeugbe  gcbclt  lua!?. 
^l^S  f  ©  31  ̂acc  ̂ p  regeert  Ijab/  en  feer  ontftelt  toa^/ 
<ü5af  fp  cctocö  59lji[ip;é/l)aec  ifeoeijen  ̂ one/groot  üan  lobe/ 
't  llanbt  b?p  oüec :  cn  ftacf  op  «Eaplmgen  /fo  mp  öectclt  VuajS. 

ï^aglje  öegcaüen  ten  «Capelle  üan  ben  ïijoVie. 

JACOB  A'S  KRUIKJENS.  Men  verhaalt  dat  Vrouw 
yacoba^  terwyle  2y  zich  met  Frank  vanBorfelen  op  't  huis  te 
T'eil'mgen  onthield  ,  zomtyds ,  om  cenige  uitfpanning  te  heb- 

ben, en  haren  geelt  wat  te  vermaaken  ,  zich  verluftigde 
met  Konynen  te  vangen,  en  na  dc  jagt  wel  een  kannct- 
jen  uit  te  drinken,  dan  het  over  't  hooft,  of,  gelyk  men 
zegt,  een  kannetjen  over  boort  ia  den  vyver  te  werpen. 
Immers  van  deeze  kannetjcns  worden 'er  nu  en  dan  noch 
eenige  in  den  vyver  gevonden,  en  naar  haar  Vrouw  Jaco- 
bcCs  Krtiikjens  %^\itt.\.&w.  Ook  getuigt  M.  van  derHouve, 
dat  men  omtrenr  de  fundamenten  van  Rofenburg  eenige 
van  die  kannetjens  gevonden  heeft,  daar  Vrouwe  Jacoba 
uir  plag  re  drinken,  zommige  heel,  als  of  ze  noch  niew 

waren,  zommige  wat  gebroken,  die  noch  op  't  huis  te 
Rofenburg  bewaart  worden. 

Van  deze  Kruikjens  van  Vrouwe  j^^ïfo^/ï  vinden  wy  twee- 
werf  d' afbeelding  in  A.  Pars  Kativykfe Oudheden ,o-p  de  122 
bladzyde,  en  op  de  i37"Mekent 'er  die Oudheits-onderzoe- 
ker  het  volgende  van  aan:  ,,  Men  verhaalt  ook  dat  Vrou- 
„  we  3''?'"o^^, Gravinne  van  Hollandt,  op  dit  Slot  (het  huis 
„  TE  SAN  DE,  of  OP  'T  SANDT)  zoude  gewoont 
„  hebben,  en  van  haare  Kannetjes,  uit  welke  zy  plag  te 
,,  drinken,  in  de  gracht  gevift,  worden  noch  eenige  be- 
,,  waart  in 't  huis  van  den  Hoog  Ed.  Heere  van  KAT- 
,,  WYK;  gelyk  zy  ook  gewoont  heeft  op  het  Huis  te 
„  TEILINGEN. 

„  Deze  Kannetjes  werden  genaamt  Jacoba's  Kruik- 
„  JES,  welke  zy  uitdrinkende,  uir  tydverdryf,  en  verzet 
„  van  haare  beklaaglyke  rampen,  veel  over  haar  hooft  in 
„  devyvers  plag  te  werpen, die  dienvolgens  ook  veel  daar 
„  gevonden  worden,  gelyk  ook  ontrent  de  Grondtvelten 
„  van  het  Huis  te  Rofenburg,  gelegen  tuflchen  Leiden  en 
„  den  Haag,  in  't  jaar  1635'.  naar  het  getuigenifle  van  Jr. 
„  Matthys  van  den  Hoeve ,  in  zyne  Handveft-Kronyk ,  op  dc 

„  129  bladzyde. „  Zoodat ,  volgens  Heemskerks  Arcadia,  Vrouw 
„  JACOBA  hier  ontrent  zich  veel  onthouden  heeft,  en 
„  ook  op  TEILINGEN  in  't  jaar  1434.  (boven  flaat,tot 
„  driewerf  toe,  1436.)  haar  leven,  ligt  wiirelvalliger  dan 
„  van  eenige  Vorltinne  van  haarcn  rang  en  ouderdom, 
„  van  noch  gecne  volle  36  jaaren,  heeft  geëindigt. 
JACOBS  GEUSEN,  zie  op  DUIFHUIS.  (HU- 

BERT)' Item  JACOBS  KERK  t' Utrecht-^  zie  item DUIFHUIS,  enz. 

JACOBS-KERKE,  of  S.  JACOBS-KERKE,  een 
Dorp  in  Zeelandt,  op  het  Ei  landt  Schouwen.  In  dea  ondcn 
Blaffert  der  Utrnhtfche  Bi[}chop^en,  rakende  hunne  gecfte- 
lyke  Jucifdidie  over  Kerkeu,  KlooÜets,  enz.  iu  Zselandt, 

vinde 

liem 

Heemsk. Batav. 

Arcad. 

pag.'i6g. 

S7i- 

Ho:rjt 
I  dtet , 

Ho.ive. 







S.  van 
Leeuw, 
Vat.  lil 

JAC  JAE  JAN 
vinde  ik  JACKEN-KERKE,  onder  het  Deekenfchap  van 
Schouwe».  _ 

JAGOBS-ORDEN,of  de  ridderlyke  orde  van  S.Ja- 
cob  in  Hollandt,  wierd  in  't  jaar  1290.  in  ̂ sGravenhage .,  van 
Gïzye  Floris  van  Hollandt,  enz.  aangeftelt.  In  het  regifter 
flaat;  dat  hy  in  den  Hage  open  hof  houdende,  zyne  Ordre 
en  Ridderfchap  van  S.  Jacobs  broederfchap  in  volle  zaale  ge- 
geeven  heeft  aan  twaalf  der  voornaamfte  Heeren,  Ridde- 

ren, en  Hofgenooten,  die  hier  na.befchreven  ftaan  ;  als 
Diederik,  Grave  van  Kleef:,  Landelot.,  Heer  van  Hamilton, 
Amballadeur  des  Konings  van  Schotlandt;  Godevaart.,  Heer 
van  Boikholt Ambaffadeur  van  IVeJlfaleft  ;  Heer  Henrik, 
Grave  van  Rennenberg.,  Ambalfadeur  van  Keulen  \  Dirk, 

Heer  van  Breederode ;  'Jan,  Heer  van  Heufden;  Jan,  Heer 
van  Arckel;  Dirk,  Heer  van  Linden;  Otto,  Heer  van  Afpe- 

ren;  Jaques,  Heer  van  If^aJ/'enaar;  Gysbert,  Heer  van  /1m- Jiel;  Hugo,  Heer  van  Fyanen,  Ridders.  Deze  hebben  den 
vollen  Eedt  gedaan  by  't  Heilig  Euangelie  in  handen  van 
Heer  Joha»,  Biffchop  van  C//rff^;,  en  voor  onderpant  ge- 

Jol.  763.  laten  hun  gemeen  Schildt  en  Wapen.  Yder  ontfingen  ze 
eenen  vergulden  Halsbandt  met  vyf  Schelpen,  en  daar  aan 
het  beeldt  van  S.  Jacob,  wegende  anderhalf  Mark  zilvers. 

Hunne  wapens  wierden  ontfangen  door5'<2».P>'/'«^?>'^,  Knaap 
en  Herault  van  Hollandt,  gehangen  in  de  groote  plegtzaale 

Retgersh.'m  HGravenhage.  Ter  getuigenilfe  hier  van  zegtj^.  van  Rey- 
Kr.  vangersberg,  dat  in  't  landt  van  Zeelandt  deze  orden  van  S.  Ja- 
Zeel.  cob,  des  Graven  Floris,  hebben  gedraagen  de  Heeren  van 

fag.  i(>.  Qofj-gie-^  metter  Zuilen  ,  Heer  van  S.  Martemdyk,  en  van 
zommige  Polders  en  Heerlykheden  in  't  landt  van  Foorne : 
Heer  Frank  van  Borfelen ,  af  komftig  van  de  oudfte  Heeren 
van  Borfelen;  Heer  Paulus  van  Borjelen ,  Heer  van  Brigdam, 
en  Soutelande.  IVolphert  van  Borfelen,  Heer  des  Polders  van 
Noordt-Walcheren ,  Sanddyk,  en  het  Dorpjen  van  der  Vetre , 
(wel  altydt  geweeft  de  edelfte  in  wapenen  van  Zeelandt, 
maar  nooit  Heer  van  Borfelen,  hy  Zuidt-Bevelandt;)  Heer 

Jan  van  Reneffé,  Heer  van  Moermondt  'm  Schouwen.  Heer 
Dodyn  van  Cruiningen,  in  Zuidt-Bevelandt.  In  het  zelfde 
jaar  1290.  heeft  Grave  Floris  zyne  S.  "Jacobs  Broederfchap een  Tournoy  aangeüelt,  daar  de  voornaamfte Ridders  van 
dien  tydt  toe  genodigt  waren.  De  Campioenen  worden 
genoemt.  Dirk,  Heer  tot  Breederoode ;  dees  riep  Ho  Handt : 
Johan,  Heer  te  Heufden,  die  riep  Kleve:  Dirk,  Heer  van 
Linden,  en  ter  Ze^;  wiens  woort  W!LsJfpremont:enArendt, 
Heer  tot  Tfelflein,  die  Amflel  riep. 

JACOBS  PAROCHIE  in  Frieslandt,  gelegen  in  't 
Bildt,  is  groot  1800  Mergen. 

J  A  C  O  B  S-W  OUDE,  een  Dorp  in  Hollandt ;  zie  op 
HEER  JACOBS  WOUDE. 
JACOBUS  ARMINIUS;  zie  op  ARMINIUS. 

fj  ACOBUS) 

^  JACOBUS  TAURINUS;  zie  op  TAURINUS. (JACOBUS) 
J  A  E  R  L  A ,  een  Slot  of  oude  State  in  de  Friefche  Grie- 

tenije  Oofi-Dongerdeel ,  in  't  quartier  Wefiergoo ,  zeer  bekent in  de  Hiftoriën. 
JAERSVELDT,  JAARSVELDT,  een  Hollandtfch 

•verwart  Dorp,  aan  de  rivier  de  Lek,  onderhorig  aan  Schoonhoven : 
EuropA  het  heeft  een  trefFelyk  Huis,  dat  by  den  inval  der  Franfchen 

in 't  jaar  1672.  van  hen  ingenomen  wierd.  Maar  dewyle 
zy  oordeelden  daar  weinig  voordeel  van  te  konnen  trek- 

ken, ook  weinige  fchade  van  te  konnen  lyden,  verlieten 
zy  het  weêr,  na  dat  zy  het  geplondert  hadden.  Maar  daar 

na  verneemende,  dat  het  met  eenige.S"/««ï/?^^  Soldaten  was bezet  ,en  de  rondtom  leggende  boeren  en  ingezetenen  alle 
hunne  overgeblevenegoederendaar  in  gebragt  hadden,  maak- 

ten zy'er  zich  andermaal  meefter  van, (taken  het  in  brandt, 
en  lieten  den  daar  aan  (taanden  tooren  met  buskruidt  fprin- 
gen.  Jaersveldt  legt  omtrent  vierdehalf  uur  van  Utrecht; 
heeft  Kerk  en  Predikant,  (taande  onder  het  ClalTis  van  ter 
Coude:  het  is  eene  vermaakelyke  plaats. 

JAN,  BxSchop  vm  Utrecht;  zie  op*  JOHAN:  't  ver- 
dere op  JAN  zal  men  op  JOHAN  of  JOHANNES 

vinden,  ook  op  JANUS. 
JAN  (DON)  van  Ooflenryk,  Gouverneur  van  de  Ne- 

derlanden wegens  Spanjen.  Hy  was  een  natuurlyke  Zoon 
van  Keizer  Karei  den  f^.  en  ba(taardtbroeder  van  Philips  den 
IL  Wie  zyne  Moeder  was  heeft  Keizer  Karei  altydt  zeer 
geheim  gehouden.  *  Hooft  zegt,  dat  hy  dezen  Don  Jan  by 
een  edele  Hoogduitfche  Vrouwe  gewonnen  zou  hebben ,  van 

'Idem 
Leeuw. 

Houve. 

Winfem. 

Valken. 

1  deel. 

'Zeiler, 

torn.  2. 

Hooft 
Kederl. 
htftor. 
fol.  603 

*  Zeilerus  zegt ,  dat  zy  eene  edele  Vrouwe  van  Regenshurg  was , 
Sarbara  van  Bloinberg  geheten ;  die  den  Keizer  door  haare  Ichoone 
ftem ,  met  zingen  ,  de  zwaarinoedigheit  verdreef.  Strada  ze^t  opent- 

lyk ,  uit  den  mondt  van  den  Kardinaal  van  Cueva ,  dat  deze"  Barbara Don  ̂ <i»j  Moeder  niet  was,  gelyk  men  geloofde,  maar  een  veel 
hooger  en  vorrtelyke  Perfonagie ;  doch  opdat  de  hooge  naam  van 

Biego  'dt  deze  groote  perfonagie  niet  gefchonden  mogte  worden, hadmen  ge- 
Xicona  melde  Barbara  voor  Moeder  uitgegeeven ,  die 'er  ook  wel  mede  te , 

vreden  was.  Ja  ook  hadde  Koning  Philips  aan  zyne  dochter  Ifabel- 
la  Clara  Eugenia  ontdekt ,  dat  Barbara  zyne  Moeder  niet  was ,  en 
de  gemelde  Kardinaal  hadde  dit  uit  den  mondt  van  Ifabdla  zelve. 

de  regn. 
Bij f.  in 
Car.  V. 
Zeiler. 
»•  S$S! 

JAN 
PW^/ toegenaamt,  dat  hy  hem  heimelyk  beflelde  naar  p^iruf 
Spanjen,  om  daar  opgevoedt  te  worden,  by  Louis  Quinlada,  iherg  in Heer  van  Filla  Garzia,  dien  hy  lang  voor  zynea  Vader  f»/ 
hield:  maar  nu  een  jongeling  geworden,  heeft  Quejada,  of  car.K 
Qutnfada,  hem  op  zekere  jagt  fchielyk  aan  Koning  Philip' 
pus  den  IL  als  zynen  Broeder,  vertoont, die  hem  van  dien 
tydt  af  in  den  oorlog  deedt  oefFenen.    Zyn  Vader,  Keizer 
Karei,  had  hem  tot  den  Gee(telyken  (laat  gefchikt,  veel- 

licht omdat  hy  van  jongs  op  in  hem  eenen  woeden  en 
heerfchzuchtigen  aardt  befpeurde:  het  was  ook  eene  mis- 

greep van  Koning  Philips,  dat  hy'er  niet  veeleer  eenen 
hiSchof),  dan  een  Soldaat  van  maakte.   Hy  had  eene  zon- 

derlinge behendigheit  om  de  harten  der  Soldaaten  t'hem- waarts  te  trekken,  desgelyks  om  hen  tot  dapperheit  op  te 
wekken,  en  aan  te  maancn ;  dikmaals  ruime  lofwoordea 

voor  geldt, daar  't  hem  al  vry  wat  aan  ontbrak, opdilFchen- 
de,  daar  het  in  't  lelt  vry  wat  in  veranderde,  alzoo  hy  ee- 

ne (trenge  krygstucht  zonder  foldy  wilde  onderhouden; 
dat  het  krygsvolk  baloorig  maakte.    Hy  was  arbeidzaam 
en  vlytig  genoeg;  maar  te  gelyk  aan  zyne  welluüen ,  en 
vrouweliefde  te  zeer  overgegeeven.   Na  dut  Duc  d^Alva,  idem 
door  zyne  tyrannifche  handelingen,  de  Nederlanden  tegen  Houft 
Spanjen  hadde  doen  opltaan ,  en  zyn  navolger  Don  Louts  fol.  604. 

de  Requefens,  in  't  jaar  i5'76.  geftorven  was,  zondt  Philips  en  verv. 
dezen  Don  jan,  firn  de  Nederlanden  in  de  zelfde  waardig- 
heit  te  regeeren ;  als  dien  hy  bequaam  genoeg  kende,  om,  ̂'fi'^ 

als  de  leeuwenhuidt  het  bedoelde  niet  uitwerkte, het  vofle-  ̂ jfi'"'' 
vel  om  te  hangen.  Hy  gaf  by  de  Staten  der  Nederlanden  voor  "^'"""A' gelalt  te  zyn  om  van  Vrede  te  handelen;  maar  hy  hadde 
eene  ganfch  andere  heimelyke  ordre;  het  was  ook  der  Sta- 

ten geluk  ,  door  onderfchepte  brieven,  bericht  te  hebben 
gekregen  van  zyne  verborge  aanflagen,  tot  hun  verderf 
gefmeedt.    Prins  IVillern  van  Oranje  voorzag  genoeg  wat 
van  hem  te  wachten  (tont,  riedt  derhal  ven  de  Staten,, 
hem  voor  geen  Gouverneur  aan  te  neemen,  maar  liever 
met  gewelt  tegen  te  gaan.    Doch  eenige  Nederlandtfche 
Edelen,  Oranjen  nydig,  bragten  te  weeg  dat  hy  in  dat  aan- 

zien ontfangen  wierd;  onder  voorwaarde  evenwel,  dat  hy 
alle  de  Spaanfchen,  en  andere  vreemde  Soldaaten  uit  de 
Nederlanden  molt  doen  vertrekken.    Don  Jan  volbragt  dat, 
doch  bedriegelyk :  want  hy  verzondt  hen  naar  Mtlanen;  e\\ 
eenigen  noch  zoo  verre  niet, om  hen, als 't gelegen quame, 
haalt  weêr  by  der  handt  te  hebben.    Toen  deze  Spaanjcherz 
de  Steden  ruimden,  ontzagen  zy  zich  niet  te  roemen,  van 
binnen  de  zes  laatfte  maanden  voor  dezen  aftogt  30ÖCO 
Nederlanders  vermoordt,  en  daar  tegen  niet  boven  de  60 
der  hunnen  gemilt  te  hebben ;  ook  fleepten  zy  eenen  ge- 

weldigen roof  mede.    Don  Jan,  door  het  verzenden  der  Grot. 
Spaanjchen  in  goedt  vertrouwen  geraakt  ,  en  allerwegen  Nederl. 
met  groote  toejuichingen  ontfangen,  kon  niet  langer  het  Jaarb. 
geen  hy  voorgenomen  hadde  ontveinzen:  hy  maakte  zichM  54» 
onverwacht  met  gewelt  meefter  vmNamen, in  't  jaar  1^77.  Meter. als  ook  van  meer  andere  Steden  op  die  grenzen;  arbeidde 
daar  boven  met  al  zyne  magt  om  de  Hoogduitfche  Soldaa- 

ten ,  die  noch  in  verfcheide  Steden  van  Nederlandt,  door 
gebrek  van  betalinge,  waren  gebleven, te  beweegen  tot  het 
overgeeven  van  de  Steden  daar  zy  in  lagen.    Het  feilde 
hun  aan  den  wil  niet;  maar  de  dreigementen  en  beloften 
der  Staten  maakten  hen  wat  toomzachter;  zoo  dat  zy  niet 
alleen  de  Steden,  maar  zelfs  hunne  Overlten  in  der  Staten 

handen  gaven;  't  welk  het  behoudt  van  meed  geheel  Bra' 
bandt  was.    De  Staten  befchuldigden  Don  Jan  by  den  Ko- 

ning van  Spanjen  en  andere  Vor(ten  van  trouwlooze  Vre- 
debreuk. Hy,  daar  tegen,  den  Prins  vz.nOranjen,  enz. van 

verbreekinge  des  verdrags,  door  't  invoeren  van  de  niewe 
(zoo  genaamde)  Religie  in  Hollandt,  en  in  zyn  Gebiedt. 
Oranje  behiclt  echter  de  gunlt  der  Gemeente,  en  der  wel- 
meenende  Overhelt;  ook  verkoren  hem  die  van  Brabandt 
voor  hunnen  Ruwaart  ;  dat  Aarfchot,  Lalain  ,  en  andere 

groote  Nederlandtfche  Heeren  te  geweldig  in  't  oog  (tak , 
omdat  hy  boven  hen  g<;(telt  wierd.    Deze  nydigheit  deedt 
de  wangunltige  Grooten  eenige  anderen  opmaaken,  om 
Aartshertog  Matthias  van  O o/lenryk, Keizer  Rudoifs  broeder, 
tot  Gouverneur  Generaal  der  Nederlanden  te  beroepen ;  zie  op  uoêft. 
MATTHIAS  AARTSHERTOG  VAN  OOTENRYK,  «Ji. 
en  WILLEM  DEN  I.  PRINSE  VAN  ORANJE,  Meter. 

Don  Jan  wierd  daar  op  den  oorlog  aangekondigt ;  en  de  ̂iV^j-  Bor.  _ 
ten  kreger  grooter  moedt,  dooxd\^nKov\ing\n  Eltzabeth  van  Grotiut, 
Engelandt  de  zaaken  viin  Neder laxdt  hegon  te  begunftigen,  «na- 
geldt  en  verdere  hulp  aan  de  StatenheXoofde ,  en  liet  toeko- 

men.   Want  of  wel  de  Staten  den  Koning  van  Frankryk^ 

den  Koning  van  Portugal,  zelfs  Keizer  /Lai/o^'gebeden  had- 
den, het  gemoedt  van  den  Koning  van  Spanjen  t'hunwaarts 

te  willen  verzachten,  was  het  al  vergeefs.  In  het  jaar  I5-78. 
gelukten  het  Don  Jan  der  Staten  leger  by  Gemblours  te  (laan: 
hy  kreeg  ook  daar  op  verfcheide  Steden  in  zyn  gewelt.   . , 
j  Toen  liet  Philips  den  Vrede  aanbieden  ;  maar  op  onaannee-  ̂ J^^ 
\  melyke  voorwaarden,  immers  daar  niet  op  te  vertrouwen  ̂ ^"^^  ' 
!  ware  geweelt.    Ondertuflchen  boodt  Duc  d'Alcncon,  des 
Konings  van  Frankryks  broeder,  den  Nederlanden  zyne  hul- 

Ook  zyn 'er  die  zeggen,  dat  Karei  de  V.  het  niet  dan  toen  hy  op  pe  aan,  en  wierd  als  Landtheer  aangenomen ,  niet  zonder zyn  doodtbedde  lag  aan  Koning  Philips  openbaarde.  1  verwarringe  en  tegenltant  van  zommige  Proviutiën.  Don 
Kkk  3  Jan 

Meter, 
ent.. 



JAN "Jaa  daar  door,  of  wel  om  andere  redenen,  niet  in  (laat 
om  iets  van  gcvvigt  tegen  de  NederlanUen  uit  te  voeren, die 
al  veel  magt  byeen  hadden,  om  zelfs  hem  te  konneu  be- 
Ichadigen,  hitid  'iich  te  rugge,en  quam  al  weêr  met  hoop 
▼an  Vrede  voor  den  dag.    IVlaar  iiicwe  byftandt  gekregen 

hebbende,  brak  hy  den  Vredehandel  ganfch  at",  en  lloeg ïyn  leger  by  Namen  neer,  met  opzet  om  wat  groots  uit  te 
voeren:  maar,  gaiilch  Ichiclyk  en  onverwacht,  fneedt  dc 
doodt  zyne  aanllagen  te  gclyk  met  zyn  laven  af.   Men  liet 

Krot.     verluiden  dat  de  pc(l  hem  wechgcrukt  hadde  :  anderen  zeiden, 
^a*rb.    dat  fpyt,gramll:hap,  en  droef  iieit  (  omdat  het  hem  in  deATf- 
fal.  6j.  derlanJen'mci  naar  vvenlch  ging)  hem  't  leven  verkort  had- 
hooftt    den;  ook  om  dat  hy  in  argwaan  aan  het  Spaanfche  Hof  ge- 
ücdtrl.  raakt ,  zynen  Geheimfchryver  het  daar  met  de  doodt  betaalt 

^'f'"''    hadde,  enz.    Noch  zyn 'er  die  het  daar  voor  houden,  dat 
ƒ«'•  ■>97-  Koning  Philips  hem  door  vergif  uit  den  weg  hadde  ge- 

ruimt,  gelyk  hy  kort  te  vooren  zynen  Secretaris  Efcovedo^ 
uit  Nederlandt  naaró/>cJ»/>w  gezonden , hadde  laaten  ombren- 

IX  loei'  '^'^^^  of  geene  opgeraapte  redenen,  of  wel  voor- 
in;     '  namelyk,  om  dat  Philips  den  Secretaris  voor  deelgenoot, 

*n  6f.        ̂ ^'^  behandelaar  van  dc  voornecmens  van  Do»  Jan  acht- te.    De  redenen  die  men  meent  dat  Philips  zou  gehad 
Rtyd.     hebben  ,  om  zich  van  Do»  Ja»  te  ontllaan,  worden  veele 
Alcnx..  bygebragt.    Om  dat  hy  van  zulk  eene  hooge,  hoewel  on- 
dt'^tiu-  echte, geboorte, zeer  hoc^gmoedig, eergierig,  en  ftaatzuch- 
tan.Hift.  tig  was ;  daar  by  Üont  hy  vry  wel  in  de  Paufelyke  gunft, 
Hifpan.  die  hem  voortyds  had  gezocht  Koning  van  Tunis  te  maa- 
f^S'il^'  ken.    Boven  dien  hadde  hy  gehandelt  om  met  Koninginne 

Maria  Stuart  van  Schotlandt  in  «huwelyk  te  treeden  ;  ook 
getracht  de  Nederlanden  aan  zich  te  brengen  :  immers.  Dun 
Jan  wierd  fchielyk , omtrent  het  33"'=  jaar  zyns  ouderdoms, 
uit  het  leven  gerukt:  van  zommigen  wierd  ook  gezegt,dat 
by  het  openen  van  zyn  lichaam  tekenen  van  vergif  gezien 
waren;  ook  dorrt  de  Abt  van  S.  Geertruidt,  omtrent  den 

Hooft     tydt  zyns  doodts,  roemende  zeggen:  Dat  het  Vaderlandt 
fol.  5ii.  hem  zonderlingen  dank  fchuldig  was,  wegens  eene  over- 
603.      groote,  door  hem  daaf  aan  betoonde  weldaadt.  Onder- 
*»*.      tuflchen  rtrooide  men  uit,  om  deze  nafpraake  van  Koning 

T.Sjiuen-  Philips  hals  te  fchuiven,  dat 'er  eenigen  uit  Engelandt  over- 
Jlad.de  gezonden  waren,  om  dat  werk  zoo  uit  te  voeren.  De  ze- 
Monare.  gg  by  Y\em  in  den  Scheepslkydt  (de  Slag  van  Lepante  ge- 
^'iP-     naamt )  bevochten  ,  hadde  hem  eenen  grooten  naam  en  roem 
/4f.3iz.  aangebragt;  maar  te  gelyk  hoogmoedig  gemaakt ,  en  gree- 

Grw'"^**  "'S  "^^'^  heerfchappye.  Wonderlyk  wierd 'er  met  zyn  Lyk 'iaarb    ̂ ^'^^"'^^•t.  Zyne  Eergierigheit ,  die  hem  tot  in  zynen  doodt 
■   verzelde,  hadde  hem  by  uiterften  wil  doen  begeeren,  dat 

men  hem  naar  Spanje»  zou  voeren,  en  in  't  graf  van  zynen 
Vader,  en  nevens  hem  leggen  ;  maar  vermits  de Spainfchen 
overal  vyanden  hadden,  ook  aan  de  iydevinf^rankryk,w\(ï- 
iren  niet,  hoe  men  hem  beft  in  Spanje»  zou  krygen,  alzoo 
men  voorgaf,  dat  hy  aan  de  Peft  geftorven  was,  en  dat 
daarom  het  doorvoeren  van  zyn  Lyk  op  zommige  plaatzen 
niet  geleeden  zou  worden.    Het  gefchiedde  echter  op  de 
volgende  wyze :  De  Hertog  van  Parma,  zyn  Navolger  in 

bew'mdt  der  Spaanfche  Nederlanden,  verworf  van  Koning 
Henrik  de»  II I.  -van  Vrankryk,  vrygelei  voor  eenige  van  Don 
3^(j»jgewezene  dienaaren,om  door  httFranfch  gebiedt  naar 
Spanje»  te  mogen  trekken,  zonder  van  zyne  doodt  te  rep- 

pen.   Zyn  ingewandt  wierd  te  Namen  begraaven,  te  gelyk 
met  de  herflenen :  het  lichaam  wierd  ontleedt,  en  de  dee- 
len  in  verfcheide  reismaalen  gepakt,  en  zoo  quam  't  lyk 
uit  de  Nederlanden  door  Vrankryk  in  Spanjen;  daar  de  deelen 
aan  een  gezet,  en  met  koperdraadt  aaneen  gehecht  wierden  : 
het  lyk,  of  de  romp  wierd  koftelyke  kleederen,  nevens 
eene  heerlyke  wapenruftinge  aangedaan.    Dus  toegetakelt 
ftelden  zy  hem  Koning  Philips  voor,  als  of  hy  noch  leven- 

lam.     de  op  zyne  voeten  ftont.    Daar  na  wierd  hy  in  het  Efcu- 
^y^f.    riaal  by  zynen  Vader  begraaven.    Hooft  zegt  ,  dat  hy  te 
de  bell.  paerdt  in  Hukken  door  t^rankryk  naar  Spanje»  wierd  ge- 
telgtco    yoert  om  koften  te  fpaaren.    Terwyie  Don  Ja»  ziek  lag, 
Zeileli  verzeekerden  zyne  Artzen  hem  't  leven  ,  en  daar  tegen —  -n       Cabriêl  Serbelloni  , EpiH  t>   """""  »  even  ter  zeiver  tydt  gevaarlyk  krank, 
j  „  "  .  dat  hy  niet  opkoomen  zoude.  Deze  laatfte, fchoon  over  de 70  jaaren  oudt,  quam  op,  en  wierd  op  den  zelfden  dag  ge- 

zondt  toen  Do»  Ja»  ftorf;  die  in  zyne  ziekte  zyn  verftant 
verloor,  doch  bequam  het,  kort  voor  zyn  overlyden,  we- 

der. Hy  liet  na  twee  natuurlyke  dochters,  beide  byna  op 

Iderm  eenen  dag  in  't  jaar  1630.  geftorven.  In  de  Nederlanden  als 
Zeiler.  Gouverneur  Generaal  gekomen,  boodt  Vt\n%  I4'illem  va» 
ibid.  Oranje»,  door  Dr.  Leoninus,  hem  allen  byftant  aan,  indien 

hy  de  Nederlanden ,  met  uitftuitinge  van  den  Koning  van 
Spanje»  ,  regeeren  wilde  voor  zichzelven.  Hy  nam  die 
aanbiedinge  wel  niet  aan,  maar  toonde  zich  ook  daar  niet 
misnoegt  over.  Veele  meenen  dat  de  tydt  van  hem  niet 
ryp  geoordeelt  wierd,  of  dat  hy  liever  door  geweldt  zich 
volftrekt  Souverain  wilde  maaken,  dan  zich  door  verdrag 
laaten  bepaalen.  Philips  althans  vatte  groote  jaloufy  tegens 
hem  op,  omdat  de  Paus  getracht  hadde  hem  tot  Koning 
Vin  Thu»is  tc  bevorderen,  en  in  te  dringen;  en  hy  ook, 
ca  het  verlies  van  dat  Ryk  en  Geweft,  Philips  riedt  den 
oorlog  regens  E»gelandt  ernftig  voort  te  zetten, en  datKo- 

niiigkryk  (als  't  mogte  gewonnen  zyn)  ̂ müonjan  tegeeven. 

JAN 

JAN  D  E  I«s  ïoon  van  Floris  de»  V.  Grave  van  HolUndt 
en  Zeelandty  quam,  na  zyn  Vaders  doodt  en  moordt, noch  uj^i  ' onmondig  aan  de  regeeringe,  word  van  eenige  Schryvers  5  ̂ei- 
eenkindt  (  zoo  dat  hy  zeer  jong  moet  gewecft  zyn)  genoemt. 
Hy  was  toen  in  Engelandt  by  zynen  Schoonvader,  Koning  de 
Eduard  :  ondertuflchen  nam  Grave  Diderik  van  Kleef  de  Seriver. 
Voogdy  over  Noordt-Hollandt ,  daar  tegen  G«y, broeder  van  Injani. 
Grave  Jan  van  Henegouwen^  dc  Voogdy  o\cï  Zuidt-Hollandt 
aan  :  maar  deeze  was  alleen  door  Grave  Jan  van  Henegoa- 
we»  vooruit  gezonden  tot  dat  hy  zelf  quam ,  als  't  bleek  by  zy- ne komfte.  beide  dezs  Henegouwers  waren  Nceven  van  Grave 
Floris:  llollandt        daar  door  verdeelt,  alzoo  beide,  Di- 

derik van  Kleef  en  Jan  van  Henegouwen  ,  zich  't  be windt 
aanmatigden, ondernamen,  en  het  landt  in  groote  vcrwar- 
ringe  ftelden ;  vermits  BilFchop  IVillem  van  Utrecht  middc- 
lerwyle  in  Hollandt  viel  ,  en  daar  alles  daar  hy  byquam 
verwoeftte,  en  boven  dat  Medenbltk  verbrandde.  Heer  Jan  o.H.Kr 
van  Arckel ,  en  Claas  van  Putte»  pleegden   't  zelfde  ,   in  Scriier.' het  jaar  1296.  aan  Enkhuizen.  De  Klevenaar  hadde  het  Hof  ibid. 
in  'sGravenhage  in,  en  hy  verrichte  niets,  dan  zynen  tydt met  nacht  en  dag  te  bralFen  door  te  brengen,  ten  kofteii 
van  die  van  Hollandt.    Maar  na  dat  Grave  Ja»  van  Hene^ 
gouwe»  te  S.  Geertruidenberg  gekomen  was,  vielcfl  hem  die 
van  Hollandt  toe,  en  begeleidden  hem  tot  Delft,  daar  hem 
het  beftier  van  de  Staten  in  handen  gegeeven  wierd,  tot  dat 
Grave  Jan  uit  Engelandt  zou  aangekomen  zyn.  Diedenk, 
ziende  zyn  gezag  ten  einde,  en  Hollandt  Ja»  van  Henegou- 

wen toegevallen,  toog  weêr  (tot  der  Holla»dere»  groote 
blydfchap ,  wegens  zyne  onmatige  verquiftingen  )  naar  huis : 
te  meer  blyde  zynde,  omdat  hy  de  Vloekverwanten  tegen 
Grave  Fhris  de  handt  boven  hiel.  Grave  Ja»,  uit  Engelandt  „ 

ontboden  en  t'huis  gekomen,  verliet  Grave  Jan  van  Hene-  ̂ "''"'f gouwe»  de  regeeringe  over  Hollandt,  en  keerde  naar  zyn  papli6 
Landt.  Grave  j^^j»  va»  Hollandt,  de  I.  van  dien  naam,  was  comm  ' 
Grave  van  Hollandt  en  Zeelandt ,  maar  Frieslandt  erkende  ̂ triji  ' hem  niet;  daarom  trachtte  hy  dat  Geweft  onder  zyn  gewelt  fol.  g\, 
te  brengen.  Hy  vergaderde  in  't  jaar  1297.  zeer  veel  volk, 
en  begaf 'er  zich  mede  naar  Alkmaar.  De  IVeJl-Friezen  trok- 

ken hem  te  gemoet;  by  Froö»f«  quam  het  tot  een  bloedig 
gevecht,  daar  in  de  i/o/te^^m  d'overhandt  behielden,  en 
wel  4000  IVeJi-Frieze»  verflagen  wielden.  De  Biifchop  van 
Utrecht  herftelde  de  Oojl-Frieze»,  om  de  Holla»ders  te  be-  9.  f^-^^- 

ftryden,en  quam  zelf  met  eenen  hoop  Volks  by  hen;  maar  vtr^'^' 
wierd  desgelyks  geflagen:  daar  op  begaven  zich  de  Wefi-  cSf'J*', Frieze»  onder  Grave  Jans  gehoorzaamheit.    Den  Biftchop,  laixxT. 
aanftooker  der  Ooji-Friezen,  viel  hy  met  de  wapenen  aan, 
en  nam  Tffeljlein  met  gewelt  in.    Hy  gaf  het  Slot,  met  de 
Heerlykheit  van  H^oerde»,  aan  Heer  li^oifaart  van  Borfele»^ 
Heer  van  ter  l/eere.    Toen  Grave  Ja»  uit  Engelandt  ver- 

trok ,  hadde  de  Koning  ,  zyn  Schoonvader ,  de  Voogdy 
over  hem  den  Heere  vanBreederoode  aanbevolen ;  doch  ver- 

mits Grave7«»  eerft  door  tegenwindt  in  Zeela»dt  aanquam, 

drong  Heer  l^'olfaart  zich  behendig  in  't  Voogdyfchap,  en 
nam  het  gemoedtvan  den  jongen  Vorft  zoodanig  in,dathy 
nauwelyks  iet  ter  handt  nam  dan  met  zynen  wille  engoedt- 
vinden.  Deze  zyne  magt  misbruikte  hy  leelyk ;  hitfte  hem 
tegen  die  van  Dordrecht  op,  en  deedt  hen  ontzegginge  van 

vriendfchap ;  belaftte  boven  dien  't  volk  met  z waare  en  groo- 
te fchattingen,pleegende  daar  by  veele  andere  ongeregelthe- 

den ,  waar  door  hy  in  der  Hollanderen  haat  viel ,  dat  hem  einde- 
lyk  't  leven  kofte;  zie  BORSELEN.  (WüLFAART 
VAN)  Nazynen  doodt  ̂ N\erdGra\eJan  va» Avennes  door  o  H /Tr. 
de  Staten  in  Hollandt  ontboden  ,  om  Voogdt  over  Grave  j^ó, 
te  zyn:  maar  die  jonge  Vorft  leefde  niet  lang  daar  na.  vöjfms 
Avennes  ,\ïï  Hollandt  gekomen  ,  wierd  van  den  Grave  en  zy-  ̂ 4^.1^1, 
ne  Gemalinne  heerlyk  ingehaalt ,  met  groote  eere  ontfan- 
gen;  en,  zich  nazr  Dordrecht  begeven  hebbende,  wierd  hem 
van  de  State»  de  Voogdy  e  voor  vier  jaaren  opgedraagen; 

aanftondts  daar  na  wierdTffelJiei» enl^'^oerde»  den  Erfheeren 
van  Borfele»,  in  't  jaar  1299.  ontnomen.  Middelerwyie 
wierd  Grave  Ja»  te  Haarlem  ziek :  flux  begaf  zich  Avennes 
naar  Frankryk,  met  belofte  van  fpoedig  weder  te  zullen 
keeren.    OndertuflTchen  voelde  zich  Grave  j'ij»  van  eenen 
bloetloop,en  onlydelyke  buikfmerten  zco  hevig  aangetaft, 
dat  hy  op  S.  Martens  advent,  in  't  jaar  1299.  den  geeft  gaf, 
zonder  kinderen  na  te  laaten:  hy  was  de  laatfte  Grave  uit 
den  Friefchen  (tam:  zoo  dat  daar  door  het  Graaffchap  van 
Zeelandt,  nevens  dat  van  Hollandt,  voor  en  in  den  perfoon 

van  Jan  van  Avennes  gevallen,  en  gekomen  is  aan  't  huis 
van  Henegouwen ,  als  de  naafte  in  den  bloede.    De  Hollan- 

ders waren  zeer  droevig  over  Grave  3''*''-f  <^oodt,  fchoon 
hy  hen  al  vry  wat  had  beleedigt,  en  't  gemeene  beft  fcha- 
de  gedaan ;  maar  al  die  fchuldt  wierd  op  Heer  iVolfaart  ge-  ■^■^/"'l' 

legt  ,  die  hem  in  zyne  jeugdt  verleidt  hadde.    Daar  zyn  ̂/"■^'.'''ff- 
Schryvers  die  vaftftellen  dat  hy  van  vergif  geftorven  is,  j^'JV'' 
van  Avennes  hem  toegebragt,  om  aan  het  Graaffchap  te  ko-  j^rV^' 
men :  maar  Melis  Stoke  houd 'er  hem  onfchuldig  van  :  even-  q  ̂  ̂'^ 
wel ,  omdat  hy  zyne  Rymkronyk  fchreef  ten  tyde  dat  het  5^^^,] 

Huis  van  Henegouwen  in  zynen  meeften  bloei  ftont,  valt'er  p^scriv'. 
vermoeden,  dat  hy,  of  gefchroomt  heeft  de  waarhcit  te  o.G.Kr'. 
fchryven,  of  te  hébben  willen  vleijen:  't  Zy  zoo  't  wil ,  r.  iValf. 
immers  dat  maakte  nadenken  dat  Ja>>  d" Avemes  iich ,  bui-  r,  su»y. 
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Vojfms 

JAN ten  alle  noodzakelykheit  naar  Frankryk  begaf,  ten  tyde  dat 
Grave  Jan  de  I.  zich  oiipaficlylc  begon  te  voelen;  zie  de 
Schryvers  op  den  kant  aangerekent.  Zyne  Gemalinne  was 
Elizabcth.,  dochter  van  Koning  Eduardva»  Engelandt:  Het 

Huwelyk  was  al  by  't  leven  van  Grave  Floris  gefloten,  en 
een  verbondt  opgerecht  tulfchen  Hollandt  en  Engelandt\  dat 
des  ecnen  of  des  anderen  Vriendt  of  Vyandt,  ook  vriendt 
of  vyandt  van  beide  loude  zyn. 
Janyddenaar  tekent  noch  kortelyk  dit  van  Atztn  Jan  den 

/.Grave  van  Hollandt,  Zeelandty  enz.  aan,  dat  hy,  na  vier 

jaaren  regeerens,  in  't  jaar  1299.  op  de  ini  kalende  van 
November,  te  Haarlem  overleden  is;  waar  na  hy  de  vol- 

gende aanmerking  op  hem  maakt;  dat  deeze  Grave  Jan 
d'eenige  isgewetrt,  die,  onder  alle  de  PrinjfTen  van  Hol- 

landt., zonder  ridders  naam  is  geftorven,  en  verder  dat  hy 

ecrlyk  te  Reynsburg  in  'tKloofter  ten  grave  is  beftelt.  Waar 
op  hy  ten  flot  zegt,  dat  Elizabeth,  zyne  Gemalinne,  weer 
raar  Engelandt  overging,  en  naderhant  aan  den  Grave  van 
Erfford  hertrouwde.  Onder  het  afbeeldsel  van  deezen 

Grave  Jan  den  1.  vindtmen  het  volgende  byfchrift  in  d' ou- de taaie  berymt. 

©an    ngelant  Ijaö  lju    Conijnc^  Docljtct  Vieccorcii  / 
Clpfaöet  gfjeöctcn/  ölc  l)cm  Vuect  gïjegljeüen. 
55efeii  l)aöDe  ücel  flrijDen  (aï|  men  maclj  fjoocen) 
(Cesb^ii    ©piefen/  't  toclli  fp  al  üerlcoien/ JDant  I)v  fe  ücöïjuang.  €n  öeii  23ilTct)Ojp  üecinacct 
©an  aiDtiecljt  becluan  lju  /  af  Ijab  öp  tooren. 
55aec  na  frojf  öce^  ïjccic  lian  Ijoogljer  aect 

tC-c  l|atTlEUi/  foiiDct  ïiinberEn  ( 't  fu  u  üecclactt) Cu  fonöfc  KibtJcriphc  name  te  UJinueii. 

Ï^P  tcgceiöc         S'aer/  en  \ucrt  begrabcii  met 'cc  Viaert 
(Ce  Éiepn^biiirlj  't3laecJitü.C.<iI.€.Vüiltöit  Vuel  becfinnen. 
Dit  out  rym  fchryft  hem  maar  3  jaaren  regeerings  toe, 

enftelt  hem  in  't  jaar  1300  te  zyn  geltorven  ,  daarjfdwFe/- denaar  hem4jaaren  geeft,  en  zegt,  gelyk  ook  Melis  Stoke., 
dat  hy  op  't  end  van  't  jaar  1299.  uit  het  leven  is  gefchei- 
den;  dat  echter  geen  groot  verfchil  in  beide  tyden  is,  en 
mogelyk  door  zommige  omftandigheden ,  hier  niet  blyk- 
baar,  konde  vereenigt  worden. 
JAN  DE  II.  VAN  AVENNES,  Grave  van 

gouwen.,  wierd,  als  in  de  vorige  poft  is  gehoort,  Grave 
van  Hollandt.,  Zeelandt.,  enz.  In  het  jaar  1279.  wierd  hy 
Grave  van  Henegouwen.,  en  in  't  jaar  1299.  Grave  van  Hol- 

landt., enz.  Hy  was  xoonvm.  Jan  de  Avennes nk  Edelheid ^ 
dochter  van  Grave  Flons  van  Hollandt.,  en  die  Jan  de  zoon 
van  Bouchard  van  Avennes.,  uit  Margaretha  van  Conjlantino- 
folen,  dochter  van  Grave  Boudewyn  van  Vlaanderen,  Keizer 
van  Conjiantinopolen;  anders  zufters  zoon  van  Grave //^«//^w 
van  Hollandt ,  Rooi^fch  Koning:  \Qtmix.%  IVillem  en  deeze 
Adelheid  beide  kinderen  van  Grave /7om  waren.  Terwyl 
hy  noch  Voogdt  over  den  onmondigen  Grave  Jan  den  I. 
•was,lluitte  hy  den  voortgang  der  wapenen  vandenBiffchop 
van  Utrecht  in  Hsllandt:  verdreef  de  f^lamingen,  die  Middel- 

burg belegert  hadden  ,  uit  I4^alcheren :  daar  na  goldt  het 
den  /4-/>;te«,  welker  landen  hy  verwoeftte:hy  week  echter, 
uit  vreeze  voor  IVolfaart  van  Borfelen ,  die  't  gemoedt  van 
den  onmondigen  Grave  t'eenemaal  had  ingenomen,  en  al- 

les naar  eigen  wil  befchikte,  om  zyn  leven  te  redden,  uit 
Hollandt  nasit  Henegouwen :  wierd  daar  na  van  de  Staten  wéér 
ontboden ,  wanneer  korts  daar  nazyn  Neef  overleedt :  wierd 

Grave  in  't  jaar  1299.  of  1300.  Hy  hadde  vier  broeders; 
Bouchard,  BilTchop  van  Metz;  Jan, Blffchop  van  Kamerik, 
{Goudhoven  noemt  hem  IVillern,  overleden  in  't  jaar  1296. 
op  zyne  reize  naar  j'^rajQ/ew ; )  Floris,  Prins  van  Monën; 
en  Guy,  Kanonik  te  Karneryk.  Na  dat  hy  in  de  regeeringe 
van  Hollandt  getreeden  was ,  gaf  hy  zynen  broeder  Guido 
de  Heerlykheden  van  Am/lel  en  IVocrden  ,  met  hooge  en 
laageJurifdi£tie(behalven't^«^erj/'o/f^,dat  hyaan  zich  be- 

hield) in  rechten  leene:  evenwel  niet  langer  dan  voor  zyn 
leven  lang,  of  tot  dat  hy  een  Bisdom,  of  iet  anders  zoo 
goedt  als  een  Bisdom  bekomen  mogte  hebben  :  dan  zou- 

den die  goederen  weer  tot  de  Graaflykheit  van  Hollandt, 
keeren.  Kort  daar  na  wierd  Guy  Bilichop  van  Utrecht,  in 
't  jaar  1301.  Grave  Jan  vergaderde  eenen  grooten  hoop 
Volks  by  een,  trok  daar  mede  naar  Zeelandt,  tegen  Heer 

Jan  van  Rene's;  d' oorzaake  daar  van,  zie  op  RENE'S: 
(JAN  yAN)  doch  door  een  onweer  wierd  zyne  vloot 
verftrooit,  hy  dapper  van /^^«/x  geflagen,  en  zyn  broeder 
G^y  gevangen.  Toen  wierd 'er  vrede  gemaakt:  ma.ar  Jan 
van  Rene's  hield  ̂ een  woordt,  en  begaf  zich  naar  Keizer 
Albertus;  maakteden  Keizer  wys,  dut  Hollandt  en  Zeelandt, 
door  de  kinderlooze  doodt  van  Grave  Jan,  zan^Roornfcée 
Ryk  vervallen  waren:  trok  ahoo  Keizer  Albert  naar 

Hollandt,  die  Jan  van  Rene's  holp;  maar  Ren/s  wierd  echter 
kort  daar  na,  met  zynen  wederfpannigen  aanhang,  uit  Zee- 
/fl»<^*  verdreven.  Keizer  yftóm  dorlt  geenen  flag  waagen, 
en  ontweek  dien  llapmoedig;  evenwel  verkreeg  hy  vrede 
door  bemiddelinge  van  den  AartsbilTchop  van  Keulen.  Na 
dat  Grave  Jan  zynen  broeder  Guy  tot  den  Biifchoppelyken 

•  Stoel  van  £/ira/;f  geholpen  hadde,  (telde  hy  zynen  eenen 
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'^'^'^  gebiedt  over  Hollandt ,  zyhcn  anderen , fV tllem,  over  Zeelandt,  in  't  jaar  1302.  en  begaf  zich  naar Henegouwen:  Maar  doordien  Jan  in  den  flag  by  Kortryk 
fneuvelde,  gaf  hy  IVtllem  het  gebiedt  over  de  twee  Pio- 
yintiën.  Na  de  doodt  van  Grave  ontftont  ook  w.êr 
de  yiaamfche  oorlog.  Guido,  Grave  van  Vlaanderen,  zeide 
dat,  dewyl  Jan  de  L  van  Hollandt,  Zeelandt,  enz.  kindei- 
loos  was  overleden,  Zeelandt  aan  hem  vervallen  was :  ver- 

mits de  natuur  van  een  Leen  medebrengt,  dat,  als  een 
Vafal  zonder  Oir  fterft,  de  leengoederen  weer  aan  den 
Leenheer  vervallen  en  keeren  moeten.  Guy  ,  zoon  van 
Guy,  Grave  van  Vlaanderen.^  van  zynen  Vader  met  het 
recht,  op  Zeelandt  begiftigt ,  maakte  zich  door  wapenen 
meefter  van  IValcheren.  PVillem,  zoon  van  Grave  Jan  van 
Avennes,  trok  hem  wel  tegen;  maar  wierd  tweemaal  op 
eenen  dag  van  de  zynen  vcrraaden  ,  en  geflagen  ;  daaf 
op  belegerde  Guido  Zirikzee;  maar  zoo  haart  Grave  Jan  uit 
Henegouwen  daar  op  afquam,  en  met  de  Hollanders  tot  ont- 

zet fnelde,  trok  Guido  ook  Hollandt  in, daar  vont  hy  zyneö 
vyandt  in  goede  llagordre;  maar  des  Graven  ziekte  ver-» 
neemende,  wierd 'er  ftilftant  gemaakt:  doch  vermits  Ren/j de  Hollanders  op  Duivelandt  gei\2ige\\  hadde,  belegerde  hy 
Zirikzee  voor  de  tweedemaal.  Daar  vernam  hy  dat  geheel 
Hollandt  in  roere  was;  viel  daar  op  voor  de  tweede  reis 
nochmaals  in  Hollandt,  vermeefterde  het  ook  geheel,  be* 

halven  Haarlem:  de  Brabander  was  'mZuidt- Hollandt  geval- 
len, en  belegerde  Z)or^/ref^;,  maar  hy  wierd  van  hen  ge- 

flagen; eindelyk  moft  echter  Guido,  na  dat  hy  verfcfieide 

neerlagen  gehad  hadde  ,  Hollandt  wéér  verlaaten  ;  begaf* zich  naar  V laanderen ,  en  belegerde  met  eene  op  iiiew  ver- 
zamelde magt  Zirikwe  voor  de  derde  maal ,  beftormde  de 

Stadt  vreeflelyk,  doch  tevergeefs:  de  Hollandtfche  Vloot 
quam  tot  ontzet ; hy  trok  ze  tegemoet, en ,  naeen  hartnek- 
kig  en  twyfelachtig  gevecht,  wierd  hy  geflagen,  en  zelf 
van  de  Hollanders  gevangen.  Daar  door  raakte  d' oorlog 
aan  't  eind,  en  de  o\ergeh\e\e Vlamingen  vloden  naar  huis. Guido  van  Vlaanderen  wierd  tegen  den  Biffchop  Guido  van 
Utrecht  uitgewiflelt.  Zie  verder  op  WILLEM  DEN 
III.  GRAVE  VAN  HOLLANDT,  enz.  In  't  jaar 
1303.  wierd  Grave  Jan  van  Avennes,  of  van  Henegouwen , 
ziek,  en  begaf  zich  naar  Henegouwen.  Daar  verÜont  hy, 
dat  zyn  roon  IVillem  de  zege  op  de /^/«w?»^-^»  bevochten 
hadde,  en  dat  zy  uk  Hollandt  t'eenemaal  verdreven  waren, 
waarover  hyzich  zoodanig  verheugde, dat  in  die  blydfchap 
den  geeft  gaf.  Zyne  Gemalinne  was  Philippa  (verkeert  el- 

ders Margareta  genoemt )  dochter  van  Henrik  van  Luxemburg , 
daar  hy  vier  zoons  en  4  dochters  by  won,  of  wel  5  zoons 
en  vyf  dochters,  /^o^ax  telt  ze  dus  op :  i  j'^»,  gefneuvelt 
in  den  Ilag  by  Cortryk;  2  Henrik,  voor  zynen  Vader  over- 

leden; 3  iVillem,  nazaat  van  jan  den  II. 'm  de  Graaffchap- pen  van  Hollandt  en  Zeelandt;  4.  noch  eenen  anderen  Jan., 
naderhant  Grave  van  Bellemont.  Goudhoven  noemt  i.  Jan, 
Grave  \an  O ojlervant,  bygenaamt  zonder  genade,  1312.  in 

den  flag  by  Cortryk  gebleven;  iH^illem,  na  zyn  Vaders doodt  Grave  ,  enz.  de  Goede  gebynaamt  ;  3  Heer  Jan 
van  Henegouwen,  dien  de  Franfche  Hijlorifchryver  dikmaala 
noemt  MeJJire  Jean  de  Haynault,  Heev  van  Bellemonte ,  ter 
Goude ,  en  Schoonhoven,  van  ter  "Tulen  in  Zeelandt;  een  ver- 

maart Ridder  in  de  wapenen;  ̂ Henrik  van  Henegouwen, 

Domheer  of  Kanonik  te  Kamerik;  5-  li^'alraven.  Prins  van Morièn.  De  dochters  rekent  Vojfius  deeze;  i  Margareta, 
weduwe  van  Robert  den  II.  Grave  van  Artbois;  2  Adelheid, 
Gemalinne  van  den  Grave  van  Clairmont ;  3  Maria ,  getrouwt 
aan  Bourbon  ,Louts  den  I;afMachtild,  ge\mx^x.  aan  den  Heer 
van  Niële.  {Goudhoven  zegt,  aan  Johan  van  Vlaanderen ^ 

Heer  van  Vylle ,  en  doet 'er  noch  by  )  Jenne ,  Abdilfe  ge- 
worden :  Vojfius  maakt'er  ook  wel  gewag  van  als  .'\bdiirc 

van  't  Kloofter  Fontanelle;  ir.aar  zegt 'er  by,  dat  het  een 
misverftant  is. 

Jan  Veldenaar  tekent  op  zyne  CGXGVII  bladzyde,  b. 

aan;  dat  de  Roomfche  Koning  Aalbrecht,  in  't  jaar  1300.  tc 
Niewmeegen  quam,om  'tGraaffchap  van  Hollant  te  bedwin- 

gen ;  en  met  zich  bragt  d'  Aartsbiffchoppen  van  Trier  en Keulen,  nevens  veele  PrinlTen  en  Vorften  des  ryks;  en  dat 
daartegen  quam  Graaf  3^tf«,  zich  lecgerende  te  Buutsweerde , 
op  den  oever  van  de  If  aal,  beneden  Niewmeegen  ,dTiavhy  dan 
zyne  Tente  oprechtte,  met  groote  heirkracht  verzelt;waar 
na  hy  verder  veele  plaatzen  in  de  If'^aal  liet  peilen,  om  te 
zien  waar  hy  beft  met  zyn  leger  over  dien  Stroom  konde 
komen  ,  om  des  Konings  magt  onder  d'oogen  te  zien. 
Maar  als  de  Koning  van  den  tooren  te  Niewmeegen  de  me- 

nigte der  Vaanen  zag,  en  des  Krygsvolks  van  Grave  Jan^ 
kreeg  hy  vermoeden  dat  Heer  Johan  van  Rencjji  hem  be- 

drogen hadde,  en  toog  te  rug  naar  Kranenburg,  om  'san- deren  daags  weg  te  trekken  naar  Oofienryk,  als  gefchiedde. 
Het  byfchrift  onder  het  afbeeldzel  van  Jan  den  II.  vinden 
wy  by  Melis  Stoke,  fol.  177.  in  de  gewoone  veroudde  taa- 

ie, als  volgt. 
3Bit  'jj4]32acf  5Iaii  ban  tjcticijoiiluni  gcpjcfiMi/ 
'Hilit  »£oin>niii  iüillcm^  ̂ iiftcro;  ̂ ooiic  bciiiiamc. 
3r>ic  (©jauc  baii  3lnrfenbo:ct)  (itnn  Uitgclefcn) 
€l3af  Ijciu  JpljtUppa  fpii  3I3bci)tci7  gwot  üaii  famc. 

26y. 

O.HKh 

S(rivef, 

Jaarbé 

26», 

270. 272. 

281. 

OHKf. 
fol.  3;6. 

358. 

361. 365, 

J.Maf* 

chant. 

J.Reli. Comfn. Scrivffé 

Vliger. VopHs 

pag.-i04, 
O.H.Kf, 
fol.  361, 

idem 
Vofiat 

pag.^Qi^ 

30S. 

Goudh. O.H.Kfé 

fol.  3/J4. 



VoflMS 

Gondh. 
in  de  O. 
Holl  Kr 
fol.  364, 
Idem 
ilid. 

Coudh. 

fol.  3Ó6, 
Trotf 

iih.  I. 

C7  *. 

Goudh. 
in  de  O. 
HM.Kr 

fol.  366, Pontan. 
Gelder/, 

gefchied. 2  deel, 
fol.  154, 

idem 
Goudh. 
ibid. 

Pontan. 

Ba/felt 
mjior. Gelr.  in 
Wilh.1. 

Idem 
Pontan. 

Gelder', gefchied. 2  diel, 
fol.  I J4 

448  JAC 
"Hu  luliii  \\x\  IvAti  jèoonni  (Ijaod)  Han  nnnif ) 
•C^iarr"  aOillVui  UAii  Uoll.mr/  cn  öni  <5j.Uii:  incöe 
2.aii  lian  i:>oloi,G'.  ïDfi-ö  OciT  l)aCi  ( foo  iili  lucl  fninc) 
iCfijfi»  öu'  IDlanujnoljcii  o'rooti-ii  oulrfbc; 
jDaa  lDilli-mfiMi  .5^0011  öiclDlanujiiaDcii  t'  onöcc  bcbe \)alu.in!V.  5F»0E  rtavf  Ciccö  of  Del  t)eciT/ 

slrn  Uunt  lu-Qmlicii  re  "Dalciunii  iii  öic  ,5)tcöe. 
3D  ïdtuc  Kfjji'ertic  Iju  Ijollaut  uict  gcoote  eecc. 

JAN  VAN  BEAUMONT,  of  BELLEMONTE, 
Zoon  van7.;w  Avevnes .,hxOQAüt  vunlViUem  de»  Goeden 
beide  Graven  van  lIulLindt,  Zeelaadt,  enz.  Na  de  doodt 
zyns  Vaders  heeft  lyn  broeder  IVtllem,  volgens  lyns  Va- 

ders uiterften  wille,  of  wel  uit  eige  miltdadigheit ,  hem 
laaten  tocicomen  Schoonhoven  en  ter  Goh,  in  Hollandt;  daar 

■  hy  byvoegde  ter  ThoUn  in  Zeelandt,  en  Bellemont  in  lle»e- 
goHwen.,  iu  't  jaar  1303.  doch  alles  in  leen.  Hy  holp  in 
het  jaar  1314.  Koninginnc  Ijabella  van  Engelandt  tegen  de 
Spencers:  Heeft  den  Hertog  van  Brabandt  ook  beoorlogt ; 

het  Slot  te  Beaumont  .,  'm  henegouiven ,  de  Steden  ter  Gou  en Schoonhoven  ,\n  Ho/laadt  ,itcr  verbeetert  en  vergroot;ook  in 
Schoonhoven  geiWcht cn  rykelyk  begiftigt,  het  Karmeliter- 
of  Vrouwenbroeders  Kloofter.  Hy  maakte  zich  in  de 
Franfche  en  Engelfche  oorlogen  zeer  vermaart  door  de 

wapenen.  FroijJ'ard  fpreekt  veel,  en  met  lof  van  hem.  Hy 
ftorf  in  het  jaar  i35'ó.  74  jaaren  oudt:  zyne  Gemalinne 
was  Maria,  Erfdochter  van  Hugo,  Grave  van  Soiffons  in 

Ficardyen,  Heer  van  Chimay'm  Henegouwen;  won  by  haar 
eene  Erfdochter,  'Johannavan  Henegouwen,  Gravinne  van 
SoiJJ'ons,  Vrouwe  van  Beaumont,  Chimay,  ter  Gou,  Schoon- hoven, en  ter  T holen,  ook  van  Guife  \n  Picardyen man 
was  Louts  vanChaflillon ,Gi!L\e  van  B/o;/,dien  zy  drie  zoo- 
nen  baarde,  d'een  na  den  anderen  Graven  van  Blois  ge- 
weeft,  ook  van  SoiJJons,  Heeren  van  Guife,  Chir/iay,  Aven- 
nes,  Beaumont,  ter  Gou,  Schoonhoven  ,cn  ter  T holen:  d'oud- 
üt,Lodewyk,{\.oxi \n  't  jaar  1372.  ongetrouwt ;  de  tweede, 
'Jan,  kinderloos  in  't  jaar  1301.  vermits  zyne  Vrouwe  Ifa- 
bella,  dochter  van  Reynottd  van  Gelder  {oï  Margareta,  zufter 
van  Reynoud)  onvruchtbaar  bleef,  na  welke  Reynouds,  en 
zyn  broeders  Eduards  doodt,  hy  om  het  Hertogdom  Gf/- 
«^^•r  oorlogde ;  maar  tot  zyne  groote  fchade;  zie  op  JAN 
VAN  GHASTILLON.  Hadde  twee  baftaardtzoo- 
nen,  Heer  Jan,  dien  hy  de  Heerlykheit  van  Treslong  in 
Henegouwen  gaf,  en  van  wien  die  van  Treflong  af komftig 
zyn,  bekent  in  de  Nederlandtfche  Hiflorién  en  oorlogen:  de 
derde  zoon  van  Louis  van  Chajlillon  ,  Grave  van  Blois, 
was  Grave  Guido  van  Blois,  die  de  Graaffchappen  van  Blois 

en  Soiffons  aan  Louis ,  Hertog  van  Orleans  (in  't  jaar  1391 ) 
verkocht.  Hy  hadde  ter  Gemalinne  IVlaria  van  laanderen , 
dochter  van  den  Grave  van  Namen,  die  zeer  wel  met  hem 
in  dagelyks  te  gaften  en  tebraffen  (zulker  wyze  dat  zy  alles 
deurbragten  )  overeen  quam.  Hy  wierd  zoo  dik  dat  nauwe- 
lyks  eenen  voet  weegs  gaan  kon;  ftorf  kinderloos,  nalaa- 
tende  veele  en  groote  fchulden.  Na  zyne  doodt  quamen 
de  Heerlykheden  Gouda  en  Schoonhoven ,  nevens  ter  T holen, 
weêr  aan  de  Graaflykheden  van  Hollandt  en  Zeelandt,  daar 
zy  93  jaaren  af  geweeft  waren. 
JAN  VAN  GHASTILLON,  Grave  van  Blois: 

hy  heeft  na  de  doodt  van  Eduard  den  L  derden  Hertog  van 
Gelder ,  en  den  laatften  uit  het  Huis  van  Naffau,  den  Her- 
toglyken  titel  van  Gelderlandt  ■amgetxamew.,  by  deze  gele- 
gentheit.  Naardien  Eduard,  noch  zyn  broeder  Reinoud  van 
Gelder, {lie  op  REYNALD  DEN  III.  en  EDUARD 
DEN  I.)  geene  kinderen  nagelaaten  hadden,  droegen  de 
Bronkhorflers  de  regeeringe  van  Gelderlandt  op  aan  iVillem 
vanGulik,eerx  Prins  noch  maar  7  jaaren  oudt,  en  deVoog- 
dye  over  hem  aan  zynen  VzéeiiVillcm,  den  ouden  Hertog 
van  GuUk:  de  Heekerens  en  hunnen  aanhang,  waar  mede 
ook  aanfpanden  Arendt  van  Hoorn,  Biffchop  van  Utrecht; 
Reinier  van  Breederoode ,  Ge«»e^ ,  enz.  verklaarden  zich  voor 

14^ illems  M.oe\'}e ,  Machtild,  weduwe  van  Grave \7«»  van Kleef.  Men  weete  voor  af,  dat  gemelde  IVillem  vanGulik 
was  gefproten  uit  Maria,  jongfte  dochter  van  Hertog  Rei- 
nald  den  I L  by  Sophia  van  Mechelen ;  maar  Machtild  uit  de 
oudfte  dochter;  zoo  dat  Machtild  de  oudfte  halve  zufter 
van  Reinald  den  III.  en  Eduard  den  I.  was.  Om  nu  deeze 
Machtild  te  meer  ingang  en  ontzag  by  te  zetten,  bragten  zy 
in  't  jaar  1372.  een  huweiyk  tufichen  Machtild  en  Jan  van 
Chaflillon,  Grave  van  Blois, le  weege;  hy  was  een  man  al- 

reeds hoog  op  zyne  dagen  ;  en  de  zoon  van  Lodewyk,  Gra- 
ve van  Blois,  Heer  van  Avennes ,vi\en%  Gemalinne  geweeft 

v/z%Johanna,  eenige  Erfvrouwe  \2in  Jan  van  Henegouwen , 
(broeder  van  Grave  U^illem  den  Goeden  van  Hollandt)  Heer 
\'a.n  Beaumont ,  Schoonhoven ,  Oudewater  ,W^oerden ,  enz.  Wel- ke Heerlykheden  verftorvenop  de  drie  zoonen  zyner  doch- 

ter, daar  deze  Jan  (man  van  Machtild)  de  middel fte  van 
was  :  Hy  dan  getrouwt  aan  de  meergenoemde  Vrouwe 
Machtild,  fchreef  zich  Hertog  van  Gelder,  Grave  van  Zut- 
phen ,  op  aanmoediging  van  Hertog  IVillem  van  den  Berg, 
Engelhert  van  der  Mark,  Adolph  van  Kleef ,  en  veele  Gelder- 
fche  Edellieden  :  maar  vermits  de  Keizer  H'^illem  van  Gulik 
in  het  Hertogdom  van  Gelder  bevcftigde,  is 'er  een  zvi^aaie 

Idem 
Poniati. 

iLid. 

JAN 

oorlog  uit  ontdaan,  die  met  wilfelbaar  geluk  gevoert  wierd, 
dtich  ten  laatften  ganfch  ten  voordeelc  van  IVillem  over- 
lloeg,  en  ook  byna  alle  de  Hoofden  van  Gelderlandt  onder 
zyn  gewelt  bragt :  zoo  verre,  dat  Jan  van  Chajlillon,  of 
Bluis,  ziende  dat  hy  met  al  zynen  arbeidt  niet  dan  quellin- 
ge  en  armoede  opdeede,  den  moedt  verloren  gaf,  't  be- 
windt  daar  van  in  't  verdere  aan  zyne  Gemalinne  overlaa- 
tende,  nevens  aan  Arendt  van  Hoorn,  Biftchop  van  Utrecht. 
Voorts  begaf  hy  zich  naar  Schoonhoven  ,  daar  hem 
niemant  zyn  recht  betwiftte,  hy  het  gemelde  Kloofter 
bouwde,  en  zynen  doodt  verwachtte.  Vermits  hy  in  gee- 

nen  krygshandel  opgetrokken  was,  vjelen  hem  de  krygs- /X'iói. 
ongemakken  zwaar  en  laftig  ,  ook  kon  hy'er  zich  niet 
naar  voegen:  dies  verkoos  hy  ruft,  voor  ftaat.  Gedachte 
zyne  Gemalinne  was  eerft  getrouwt  geweeft  aan  Grave 
Govert  van  Lootz;  daar  na  aan  Grave  Jan  van  Kleef,  cinde- 

delyk  aan  dezen  laatften  in  't  jaar  1380.  is  kinderloos  tc 
Hueffen  geftorven,  ruim  twee  jaaren  na  dat  Grave  Jan  van 
Blois  haar  het  beftier  des  oorlogs  opgedraagen  hadde: 
doch  eenige  ftellen  haren  doodt  twee  jaaren  laater.  Haar 
doodt  blufchte  het  oorlogsvuur  wel  in  Gelderlandt,  maar 
ontftak  eene  andere  vlamme:  want  Frederik,  Biffchop  van 
Keulen,  en  Grave  Adolf  van  Kleef  geraakten  met  malkan- 

deren overhoop,  wegens  het  Slot  en  gebiedt  van L/», daar  idem 
Vrouwe  Machtild  va.n  haaren  vorigen  man,  Grave  Jan,  in  il^id. 
gelyftocht  was.  De  Biffchop  van  Keulen  nam  Lin  weg,  Hajfelt. 
op  voorwendinge  van  daar  in  geveftigt  te  zyn  wegens  ver-  enz. 
fchoote  penningen :  Grave  Adolf,  als  Erfgenaam  van  Mach- 

tild, wilde  dat  niet  gedoogen:  maar  alzoo 't  buiten  ons 
beftek  is,  gaan  wy  het  verdere  voorby. 
JAN  VAN  BEIJEREN,  Hertog  van  Br<zW/ ,  door  - 

huweiyk  met  Vrouwe  Jacoba,  Voogdt  over  Hollandt,  Zee-  ̂ U"** landt,  en  Frieslandt;  (zie  wat  van  hem  gezegt  is  onder  JA-  £f  ó 

COBA)  was  van  eenen  lederen,  verwyfden,  en  flap- ^g^.^^  * hartigen  aardt  ;  zwak  van  lichaams-gefteltenifle,  ganfch  yii^^^^ 

onbequaam  tot  de  regeeringe,  en  om  der  zeiver  laften  te  de  Co'm, draagen;  ook, om  die  en  andere  redenen,  de  edelmoedige  HoLl.in 
Vrouw  Jacoba  vry  wat  tegen  de  borft:  daar  uit  fproten  Jacoba. 
alle  onheilen  onder  Vrouwe  JACOBA,-  van  ons  by 
haaren  naam  opgehaalt  ;  zyne  ooren  ftonden  open  voor 
pluimftrykers,die  hem  wiften  naar  den  mondt  te  praaten  , 
en  om  te  zetten  tot  onbetamelyke  dingen.  De  Kabeljauw- 
fchen  hielden  't  met  hem;  de  Hoekfchen  tegen  hem;  de  laat- 
fte  waren  voor  zyne  Gemalinne  Vrouwe  Jacoba.  Hy  ftorf 

in  't  jaar  1423.  maar  24  jaaren  oudt:  drie  jaaren  daar  na 
quam  het  Hertogdom  van  Brabandt  aan  Philips  va»  Bur- 

gundiën. 

JAN  VAN  BE  IJ  EREN,  zoon  van  Albert,  (gedu-  jr,^«, 
rende  de  krankzinnigheit  van  Grave  IVillem  den  Dollen ,  Rn-  jaarb. 
waart,  na  zyne  doodt  Grave  van  Hollandt)  wierd  in  het  pag.^So. 
jaar  1390.  tegens  wil  en  dank  der  Luikenaaren ,  Eleél,  of 
verkoren  Biffchop  van  Luik.   Hy  hadd^meer  genegentheit 
om 't  beftier  van  Hollandt  in  handen  te  krygen,  wift  het 
ook  met  de  Kabeljauwfchen  zoodanig  te  ftellen,  dat  hy  van 
hen  tot  Voogdt  over  Vrouwe  Jacoba,  en  Ruwaart  van 
Hollandt  aangeftelt  wierd,  in  weêrwi!  der  Hoekfche  Steden, 
die  Vrouwe  Jacoba  tot  Gravinne  van  Hollandt  huldigden; 

zie  op  JACOBA.    Na  dat  hy  't  bewindt  o\ ex  Zuidt- Hol- 
landt bekomen  hadde,  klaagden  de  Utrechtfchen  en  Amers- 

foorders  aan  hem  over  de  ftrooperijen  der  Egmonden:  doch, 
in  plaatze  van  hen  te  ontlaften,  holp  hy  hunne  vyanden. 
Hy  voerde  eene  zorgeloüze  regeeringe;  was  meer  tot  de 
jagt  dan  tot  de  wapenen  geneigt,  en  begon  voor  de  Hoek- 

fchen te  vreezen;  ook  hadde  hy  grooten  haat  op  AeUtrecht- 
fchen.    Verbondt  zich  derhalven  met  Hertog  Reinald  va>t 
Gelder, om  hem  tegen  de  Hoekfchen  en Stichtfchen  by  teftaan, 

onder  voorwaarde;  dat,  indien  zy  t'zamen  van  Amersfoort 
meefter  wierden,  die  Stadt  voor  den  Geldersman  zyn  zou- 

de :  indien  ook  Montfoort  gewonnen  mogte  worden ,  zou 
Bei/eren  die  Stadt  hebben.    Daar  op  dan  de  Kabeljauwfchen  ̂ /^^ 
en  Zeeuwen  ontboden,  en  in  de  wapenen  gebragt  hebben-  pag.^()^, 

de,  nam  hj  't  Huis  te  Poelgeefl  in,  vernielde  het  Kafteel  Hafjelt ' te  lVaerdt,\n  Leijerdorp ,  en  belegerde  Leiden,  welke  Stadt  Hijlor. 
hy,  door  overgroote  beloften,  aan  zyne  zyde  en  tot  over-  Gelr. 
gave  bewoog;  quam  ook  voor  S.  Geertruidenberg,  daar  hy  Pontan. 
van  de  Burgers  ingelaten  wierd,  en  bemagtigde  verder  het  Gelderf. 
Kafteel,  dat  hy  belegert  hadde.  De  laf  hartige  Hertog,  3''»»  gtfihiech 
van  Brabandt,  ftont  de  Voogdye  over  zyne  Gemalinne 
Vrouwe  Jacoba  ,  en  te  gelyk  het  Stadthouderfchap  over 
Hollandt  en  Zeelandt  aan  hem  af,  nevens  't  Markgraaffchap 
van  Antwerpen,  't  Schoutampt  van  Heerentals  ,  enz.  Hy 
fpeelde  met  de  Kabeljauwfchen  byna  geheel  den  meefter 
van  Hollandt :  zyne  lichtvaerdigheit  wierd  echter  van  de 
Staten  vry  wat  ingetoomt :  hy  hield  het  in  Frieslandt  met  de 
Schieringers  tegen  ó.e  Vetkopers :  bragt  het  daar  heene,  dat 
hy  als  Heer  van  Frieslandt  tot  éeLauwers  toe  erkent  wierd  ; 
floot  ook  Vrouwe  Jacoba  uit  het  gebiedt  van  geheel  Hol- 

landt en  Zeelandt.  Maar  zyne  heerfchappye  over  de  Frtezea 

duurde  niet  lang; en  hem,  als  eenen  verbondtbreeker, ver- 
werpende, deeden  zy  hem  hunne  wapenen  gevoelen  :  dus 

raakte  hy  Frieslandt  eens  en  andermaal  quyt ;  wierd  ook  ge- 
dwongen mei  Utrecht  vrede  le  maaken.   Hy  beloofde  aan 

Hertog 
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J  A  N 
Hertoff  Jan  van  Brahandt  byftant,  cn  holp  hem  tegen  Her- 

toe Humfrey  -van  Glocejier,  die  zyne  Gemalinne  in  echt  ge- 
nomen hadde,  enz.  Middelerwyle  dat  hy  op  het  yverigfte 

bezig  was  om  volk  by  een  te  brengen,  tegens  Vrouwe 

Jaco^a,  vermits  hy  dat  huwelyk  voor  eene  gewenfchte  ge- 

legentheit  opnam,  als  by't  leven  van  haaren  wettigen  man 
Hertog  7^»  gefchiedt ,  om  Vtovlwc  Jacobuy  daar  hy  Oom 
over  was,  voort  geheel  uit  haare  landen  te  ftooten,wierd 

hy  in  't  jaar  1423.  ziek  ;  en  zyn  Schenker,  Jait  van 
verdacht  van  vergif.  Jan  -van  l^Uet  was  den  Hoekfchen  ge- 

negen ,  fchoon  hy  zich  Kabeijauwfch  veinsde :  ter  dier  oor- 
zaake  bragten  Kabeljauwfchen  hem  in  quaadt  vermoeden, 

van  Hertog  Jan  vergeeven  te  hebben:  Hy  ontkende  het 

ftantvaftig,  fchoon  de  Kabeljauwfihen  hem  ftoutelyk  be- 
fchuldigden.  Hoewel  nu  de  weêropkomft  van  Hertog 
Jan  hen  van  leugentaal  overtuigde,  lieten  zy  niet  af  den 
Beijervorjl  in  te  boezemen ,  dat  men  hem  vergeeven 
hadde;  hy  dorft  hen,  door  tegenfpraake, niet  vertoornen; 
moft  derhalven  zeggen  tekenen  te  gevoelen  van  vergeeven 

te  zyn,  en  dat  het  door  ï^a» /^/;V?  gefchiedt  ware,  die  ge- 
vierendeelt  wierd,en  wiens  quartieren  aan  de  voornaamfte 
Steden  van  Hollandt  gehangen  wierden.  Zyne  gezondtheit 
duurde  niet  lang  daar  na,  zoo  dat  hy  weder  inftortte,  en 
ftorf  in  den  aanvang  van  't  i/^ï^.Am  ét  Kabeljauvjfchen 
zich  zeer  over  bedroefden. Het  lyk  wierd  naar  ̂ sGravenhage 
gevoert,  en  daar  in  't  Jakobyne-Kloofter  begraaven.  We- 

gens zyn  weér-inflorten,  geraakten  veele  in  gedachten  dat 
het  vergiftigen  gewis  was,  en  door  beftel  van  Margareta., 
mocdct  vmjacoba,  gefchiedt  ware.  Zyne  heerfchappy  had 
veele  onruftèn,  verwoeftingen ,  en  andere  rampen  veroor- 

zaakt: maar  zyne  doodt,  in  plaatze  van  de  verwarringen 
uit  den  weg  te  ruimen,  is  oorzaak  van  noch  veel  zwaarder 
onheilen  geweeft. 
JAN  VAN  LIGNY,  Grave  van  Arenlierg\  zie  op 

LIGNY.  (JAN  VAN) 
JAN  VAN  NASSAUW;  zie  op  NASSAUW, 

(JAN  VAN)  en  zoo  voort  op  andere  JA  NS,  en  hun- 
ne toenaamen. 
JAN  MATHYSZ-  geboortig  van  Haarlem.,  en  een 

Bakker  aldaar,  doch  ongeleert;  maar  liftig,  ftout,en  wel 
ter  tonge.  In  Dttitfchlandt  waren  eenige  Seften  opgeko- 

men, die,  onder  meer  andere  fchadelyke  leeringen,  den 
Kinderdoop  lafterlyk  beftreeden,  en  den  Wederdoop  hef- 

tig dreeven.  D'eerfte  dezer,  ten  tyde  van  T) . Marten Luther 
aldaar  verfcheenen,  was  Nicolaus  Sterk .,'va.  't  jaar  lyyi.  Hy 
beroemde  zich  met  Engelen  te  fpreeken,  en  den  Weder- 

doop der  oude  Ketteren  verniewde  hy  weer  in  Duitfihlandt. 
Haaftvolgden  Thomas  Muntzer,  BalthafarHulmer,  enanderen. 

In  Hollandt  was  deze  JanMatthyfz.é^ G&ï[ie,é.\t  de  herdoo- 
pery  daar  plantte.  Hy  had  eene  bedaagde  Vrouw,  echter 
verliefde  hy  op  eene  Brouwersdochter,  die  hy  zoodanig 
bepraatte,  dat  hy  haar  naar  Amfierdam  op  eene  verborge 
plaatze  mede  voerde:  daar  worp  hy  zich  voor  eenen  Lee- 
raar  op;  gaf  eene  groote  dryvinge  van  den  Geeft  voor;  en 
tei  dat  Godt  hem  veele  verborgene  dingen  openbaarde, 
die  hy  tot  noch  toe  niemant  ontdekken  mogte:  dat  hy  He- 
«ochjde  tweede  getuige  van  Godt ,  was ; en  begon  met  eene 
vreellyke  furie  te  herdoopen.  Verdoemde  en  gaf  aan  den 
Duivel  over  alle,  die  zyne  ftemme  niet  hoorden,  en  hem 
niet  voor  den  rechten  Henoch,Godts gezant,  aannamen.  Hy 
lei  eenigen  de  handen  op  om  Chrijlus  Apojlelen  te  zyn  :  en 
zondt  hen  twee  en  twee  te  famen  uit;  als  Gerard  Boekbin- 

der Jan  Beukelfz.  "van  Leiden  ,uazT  Munjler  in  IVeftphaten 
(welke  laatfte  zich  nadcrhant  te  Munfter  voor  der  Wedtr- 
dooperen  Koning  opwierp)  Jakob  van  Campen Dirk  Kuiper  \ 
Bartholomeus  Boekbinder  ̂   Leonard  Bouiuens ;  Davidvan  Hoorn , 
Claas  van  Alkmaar;  Cornelis  uit  den  Briel ,Meinert  van  Delft; 
en  veele  andere.  Men  zou  Melchior  Hofman  wel  den  Vader 
der  NederlandtfcheWGd.tïdoo^txen  .,  en  dezen  Jan  Matthyfz. 
den  eerften  Zender  der  Herdooperfche  Leeraaren  in  Hol- 

landt konnen  noemen, vermits  Hofman.,%\c\\  in 't  jaar  ij-aS. 
van  Straatsburg  naar  Embden  begeeven  hebbende,  zyne  leere 
over  deedt  vliegen;  waar  o'f  Jan  Matthyfz.  zich  voordeede. 
Melchior  Hofman  begaf  zich  daar  op  weêr  naar  Straatsburg , 
daar  hy  omtrent  het  jaar  iJSi.  in  de  gevangkeniffe  raakte, 
gelyk  hem  van  eenen  ouden  man  in  Ooji-Frieslandt  voor- 

zegt was,  en  dat  hy  maar  een  half  jaar  aldaar  gevangen 
zou  zitten;  dan  weêr  uitgaan,  en  met  zyne  Medehelpers 
het  waare  Euaugelic  door  de  ganfche  Wereldt  uitbreiden , 
en  d'ongeloovigen,  ja  de  ganfche  aarde  ,  met  den  ban 
flaan.  Het  eerfte  wierd  waar,  daar  Melchior  zich  zoo  over 
Terblydde,  dat  hy  zyne  fchoenen  van  zyne  voeten  trok, 
7ynen  hoedt  in  de  lucht  fmect ,  en  by  den  levendigen 
Godt  betuigde,  dat  hy  niet  anders  dan  water  en  broodt 
nuttigen  zou,  tot  dat  hy  met  den  vinger  aanwees  wie  hem 
gezonden  hadde.  Doch  het  tweede  wierd  valfch  bevon- 

den, alzoo  hy  weder  vaft  raakte,  en  in  degevangeniffe  over- 
leedt.  De  bovengedachte  Zendtboden  bleven  niet  lang  on- 

der malkanderen  eensgezindt:  yder  van  hen  bragt  niewe 
leeringen  op  de  baan.  Bartholomeus.  Boekbinder  en  G.  Kuiper 
quamen  te  Leetiwarden daar  zy,  in  eene  vergaderinge  van 

IJ-  of  16  perfoonen,  hunne  zendinge  en  geeftoryverye  ver- 
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klaarden;  hoe  Ja»Matthyfz.  door  zulke  tekenèn  cn  betoo- 
ninge  des  Geefts  tot  henlieden  gekomen  was;  dat  zy  dezelve met  konden  tegenfpreeken,  noch  verhaalen:  men  moft   
deshalven  niet  twyfelenofzy  waren  gezanten  van  Godt,  met  Vrfiu 
zulke  gaven  alsd'/^Po/?e/?«opdenP/»jfier«^a5ontfangenhad-  ibid. den,  enz.  voorzien.  Na  dusdanige  vermaningen,  maakten  de-  ̂ dtm 
ze  -^mjan  Mathyfzoons  afgezondcne  Apoftelen  weer  andere  Modti. 
Leiders,  hen  de  handen  opleggende,  en  hun  wierd  het  Leer-  ft*  ̂  
ampt,  enz.  op  niews  aanbevolen;  de  laatften  leiden  wéér 
anderen  de  handen  op,  en  onder  hen  Menno  Simons en 
David  Joris.  Düs  was  Jan  Matthyfz.  d' eer  fte  Zender  dctlVe- 
derdoopfchen  en  Mennoniten  (  naar  den  gemelden  Menno  zoo 
genoemt)  in  de  Nederlanden zich  roemende  zyne  zendin* 
ge  onmiddelbaar  van  Godt  te  hebben.   Jan  van  Leiden  te 
Munfleriynée,  qmm  Jan  Matthyfz., de  Profeet  Henoch^ 
by  hem, en  ftelde  zichdaar  als  Prefident  aan:  eenenHubert 
Truteliny  Smit  te  Munfier, in  zyne  plakaaten  en  zyn  bedryf 
geen  behaagen  vindende,  noemde  hem  eenen  Drekprophcet; 
maarhy  wierd  aanftondts  voor  de  Wederdoopfche  gemeen- 

te gebragt,  en  ter  doodt  veroordeelt.   Jan  Matthyfz.  floeg 
allereerft  de  handt  aan  hem,  en  doorftak  hem  met  zyne 
fpiefre,en  alzoo  Hubert  noch  niet  doodt  was, deed  hy  hem 
binden,  en  doorfchoot  hem:  zeggende,  Godt  had  het  hem 
bevolen ,  de  Propheet  Samuel  had  ook  zoo  met  Agag  gehan" 
delt.    Na  dat  Munfier  belegert  was  ,  liep  decze  Propheet  itdetn 
door  alle  ftraaten  met  eene  fpielfc  in  de  handt,  roepende  Modedi 
luidkeels  als  razende;  Godt  de  Vader  hadde  hem  geboden  de  Urft». 
Vyanden  te  vermelen.    Flux  liep  hy  buiten  de  Poort  aan  't  O^erib, 
leger,  en  doorftak,  als  dol,  zommige  foldaaten :  maar  hy 
wierd  van  eenen  desgelyks  doorfteeken. 
JAN  BEUKELLSZ.  van  zyn  handwerk  eenKleér- 

maker,  te  Le;Ve»  geboren ,  en  daarom  JAN  VAN  LEI- 
DEN gemeenlyk  geheeten,  heeft  zich  in  Nederlandt  en 

Dnitfchlandt  zeer  beKent  gemaakt  ;  maar  niet  ten  goede. 
Na  dat  omtrent  het  jaar         '^^  Euangelifche  leere  in  de 

Stadt  Munfier  beveftigt  was, en  de If^ederdoopers  korts  voor- heen in  Hollandt  opgeftaan  waren,  ook  aldaar  zeer  hard 
vervolgt  wierden;  zulks  dat  in  het  jaar  ij-3i.  volgens  de 
Plakaaten  van  Keizer  Karei  den  V.  negen  mansperfooncn 
dezer  Se£te,  door  den  Procureur  Generaal,  \^ Amfierdam 

by  nacht  van  hunne  bedden  geligt,  naar  ̂ sGravenhage  ge- 
voert,  daar  onthooft,  de  hoofden  in  eene  haringtonne  ge- 

daan, naar  Amfierdam  gezonden,  en, van  daar  naar  de/^o/c- 

vjyk  gebragt,  op  Raden  of  pinnen  geftelt  wierden:  toen  O.tlflf. 
heeft  deze  Jan  van  Leiden  zich  n^^r  Munfier  begeeven  ;  met  f"^'  ̂9** 
twee  zyner  makkeren,  Knipperdolling  en  Crechting;  hy ,  of 
zy,  fielden  aldaar  by  nacht  Wederdoopfche  vergaderingen 
aan :  maar  haaft  ontdekt,  moften  zy  de  Stadt  ruimen ;  doch 

waren  zoo  ftout,  dat  zy  d'eene  poort  uitgingen, en  d'ande- 
re  weêr  inquamen  ;  zeggende  ,  hevel  van  den  Hemelfchen 
Vader  te  hebben ,  dat  zy  in  Munfier  mofien  blyven.  Zy  bragtea 
zelf  den  Prediker  B.  Rotman,  die  daar  de  Euangelifche  lee- 

re eerft  gepredikt  hadde,  op  hunne  zyde:  d' andere  Lee- 
raars weérftonden  de  Herdoopers  yverig;  evenwel  kregeiize 

eenen  grooten  aanhang  van  het  flechte  volk,  dat  Rotmah 
in  groote  achtinge  hield:  ja  wierden  zoo  fterk,datze  hun- 

ne tegenparty  de  Stadt  uitjoegen, en  alles  naar  hunnen  wil 
aanftelden.   De  Burgers,  die  hunne  Seöe  niet  volgen  wil-  sleidan. 
den,  beroofden  zy  van  hunne  goederen  :  braken  het  Raadt-  staaidef 
en  Ammunitiehuis  op,  en  deeden  den  Inwoonderen  van  KeligUf 
Munfier  alle  gewelt  aan: Deze, om  zich  tegen  die  onbillik-  enz.. 
heit  te  verdeedigen,  namen  eene  fterke  plaatze  der  Stadt  Ub.  ló. 
in  ,  waar  uit  zy  tegen  de  IVederdoopers  fchermutfeerden.  Brouw, 
Rotman  en  Knipperdolling  riepen  de  naburigen  van  hunne  Chron. 
Sefte  tot  zich;  die  in  meenigte  derwaarts  quamen,  en  zoo  ï'*» 
magtig  wierden,  dat  de  ryke  burgers  zich  niet  langer  bin- 

nen  Munfter  betrouwden,  en  elders  hunne  veiligheit  zoch-  C/ïtö»»*, ten.  De  Hoofden  te  Munfter  fchreven  aan  andere  Hoofden 
van  hunne  Seéte,zoo  in  Hollandt,  als  andere  Landen ,  en  die 
weêr  aan  anderen,    d' Inhoudt  der  brieven  van  de  Hollandt" 
fche Herdooperen  luidden  aldus.  „Allen  gelovige  Verbondts- 
„  genooten  in  Chriftus,  genade  en  vrede  zy  U  van  Godt 
,,  den  Vader,  door  zynen  zoone  Jefus  Chriftus,  Amen. 
„  Lieve  Broeders  en  Zufters,  blydfchap  en  vrede  is  den 
,,  kinderen  Godts  voor  handen ;  want  hunne  verloffinge 
„  ftaat  voor  de  deure:  Lieve  vrienden, gyL.  zult  weeten, 

„  als  een  woordt  dat  ons  van  Godt  is  gedaan, dat  zich  een  ̂   •  ̂94» 
„  ygelyk  opmaake  om  te  trekken  naar  de  Stadt ,  dat  niewe  9^'  . 
„  Jerufalem,  eene  Stadt  der  Heiligen:  want  Godt  wil  de  ̂i^"'"* 
„  wereldt  ftra^Fen;  een  ygelyk  zie  toe  dat  hy  door  onacht-  ̂ ^-^^ 
„  zaamheit  niet  in 't  oordeel  koome:  want  Jan  Beukelfz. 
„  Propheet  te  Munfter,  met  alle  Medehelpers  in  Chriftus,  jii.of,' 
„  hebben  ons  gefchreven,  dat 'er  niemant  onder  den  Draak  fen'b.dt ,,  dezer  wereldt  vry  blyven  mag  of  hy  werd  verftonden ,  tTiffiJ. 
„  het  zy  door  eenen  lichaamelyken,  of  geeftelyken  Doot.  Rel.  in 
„  Daarom  niemant  verzuime  mede  te  trekken,  op  dat  hy  Set.X'/I, 
„  Godt  niet  verzoeke,  want  daar  is  een  oproer  op  handen 
,,  over  de  ganfche  wereldt:  want  zegt  Jeremias,  cap.  fi. 
„  Vliedt  uit  Baby  Ion,  op  dat  een  ygelyk  zyne  ziele  behou- 
„  de, en  op  dat  uw' herte  niet  vertzaagt  worde, om  dit  ge- 
„  roep  dat'cr  in  de  Landen  gehoort  zal  worden.    Ik  zeg- 
„  ge  ü  niet  meer,  maar  gebiedc  U-,  in  den  naame  des 

Lll  „  Heeren, 
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Heercn,  dat  gy,  ïonder  vertrek,  gchoorïaam  ryt»  cn 
gedenkt  aan  Loths  Wyf:Ziet  niet  om  naar  ecnig  ding  dat 
op  der  aarden  is,  het  ly  inan,  wyf,  ot  kindt,  opdat  gy 
niet  bedrogen  wordt.    Nieinant  zie  oninie  naar  eenig 
wyf  ot  niaii, noch  onqcloovig  zynde  ;  noch  necme  iet  mede ; 
noch  naar  ongeloovige  kinderen , die  ongehoorzaam  zyn  , 
cn  niet  onder  de  roede  llaan;want  die  iu  de  gemeente  Godts 
niet  dienen.    Daar  is  goedts  genoeg  voor  de  Heiligen, 
daarom  neemt  niet  mede  dan  geldt  eu  wat  ly waadt,  en 
kolt  op  den  we^,  cn  wie  een  mes  heeft ,  of  cene  fpicllc, 
of  bulle,  die  neemeze  voor  zich,  die  ze  niet  heeft  koo- 
pe  ze:  want  de  Heere  zal  ons  door  zyne  magtige  handt, 
endoor  zyne  knechten  Mofis  tnAaron  verloifen:  daarom 
zyt  voorzichtig,  legt  alle  zaaken  kloekelyk  toe  voor 
den  boozen ;  en  palt  al  t'zamen  een  halve  myl  buiten 
Haffelt  te  wezen  ,  omtrent  Bergkloo/ler  ,o\>  den  24  dag  van 
Maert,  omtrent  den  middag.    VVeell  voorzichtig  in  al- 

le dingen:  gy  zult  voor  den  befchreven  dag  daar  niet 
weczen  ,  noch  ook  niet  laater:  noch  zal  achter  dien 
tydt  naar  iemant  gewacht  worden.    Niemant  verzui- 
me  te  komen.    Blyft'er  iemant  achter,  ik  wil  aan  zyn 
bloedt  onlchuldig  weezen.    Emamül.    Den  zi  Maert 

15-34.  quamen  "'f  ̂ 'l*^  Steden  en  Dorpen  van  Holtandt.tm. 
daar  deze  brieven  gezonden  waren,  fchielyk  over  dc  der- 

tig fchepen  voor  Momkkendam ,  \o\  M'^ederdoopcrs ^  daar  yder 
over  verwondert  rtont;  want  zy  hadden  niemant  hun  op- 

let bekent  gemaakt.    Zy  gingen  dien  zelfden  dag  't  zeyl 
naar  't  Szvarte  IVater ,  aan  de  Zuiderzee.    Om  dat  zy  voor 
den  24  niet  aan  de  bcftemdc  plaatze  zyn  motten,  lagen  zy 
onderwegen  cenen  dag  op  anker.    De  Overyjfelaars  waren 
van  hunne  komft  gewaarfchouwt :  maar  toen  zy  nu  geruit 
aan  landt  meenden  te  gaan,  tradt  de  Droft  met  eenige  fol- 
daaten  in  hunne  fcheepen,  en  greep  zommige  der  voor- 
naamften  by  den  kop,  die  ter  doodt  overgelevert  wierden. 
De  kielen  wierden  doorzogt,  en  daar  in  een  ton  met  bus- 

kruit, eenige  duizent  fpiellen,  hellebaarden,  flagzwaar- 
den,  veele  buffen,enz.  ook  vier  trommen, en  twee  vaant- 
jens  met  vyfkruiiren  bevonden.    Of 't  nu  Ichoon  deeze 
mislukt  was  ,  geraakte  echter   een  groot  getal  andere 
binnen  Mu>:Jler.  Zich  (terk  genoeg  bevindende,  begonden- 
te  den  eerften  vrydag  in  de  Vaften,  in  't  jaar  I5'34.  een  op- 

roer binnen  de  Stadt  aan  te  vangen:  alle  riepen  zy  gelyk : 
V lied  van  hier  gy  Godthozen ,  of  ivy  zullen  U  alle  dootjlaan.  Die 

O  H.Kr.  zich  nietwillaatendoopen  ̂ zullenwy  qualyk  handelen.  Dusdree- 
fal.  59J.  ven  zy  alle  d' inwoondersuit  die  niet  herdoopt  wilden  zyn. 
Georg.    Hunne  Hoofden  wiren  Jan  Matthyfz.  en  Jan  Beukelfz.die  zich 
abElten  voor  Propheeten  uitgaven :  ook  waren  van  de  voornaam- 

dereb.in  ften  Jacob  van  Kampen.,  en  Jan  van  Geele.    "Zoo  haaft  zy 
Cerm.    meefter  waren,  en  d' andere  verdreven  hadden,  verkooren 

zy  twee  Burgermeelters,  Barent  Knipperdollink ,  en  Gerrit 
Knippenbroek ^  die  twee-en-twintig  Raadtsmannen  hadden, 
ook  alles  befchikten,  zoo  nopende  de  Politie,  als  vetfter- 
kinge  der  Stadt,  enz.alzoo  zy  wel  willen  dat  ze  door  den 
BilFchop  van  Af»»/?fr  zouden  belegert  worden. 

was  d'opperlte,  boven  Burgermeelters  en  Raden;  fprak 
leer  Itout,  onder  voorwendinge  van  Propheet  te  zyn,  en 
Jan  Bei'.kelfz.  was  zyn  hulpgenoot  in  ̂ Xe.'i.Bettkelfz.  woon- 

de by  Knipperdolling ;  Ja»  Matthyfz.  onthield  zich  in 't  Ceciliën- Kloofter.    Hy  hadde  met  zich  van  Haarlem  eene  fchoone 
jonge  Vrouw  gebragt,  die,  na  zyne  doodt,  de  Gema- 
linne  van  Jan  Beukelfz.  wierd,  en  noch  beide  Koning  en 

Ojfenh.   Koninginne.    Deeze  fchendige  Herdoopers  üaaken  de  St. 
abElten.  ik/aar/Vj-kerk ,  buiten  de  Stadt,  in  brandt,  pionderden  alle  de 
item      andere  Kerken,  en  al  dat  in  den  Dom  was  vernieldcnze. 
Godfried  Dreeven  hunne  tegenpartyen ,  jong  en  oudt, zelfs  zwange- 
Hiftor.    re  Vrouwen,  ter  Stadt  uit,  en  maakten  alle  goederen  ge- 
I\renyk.  jneen  •  bragten  ook  al  't  gout  cn  zilver  in  een  byzonder 

huis  te  famen  :  ja  zy  verbrandden  ook  ,behalven  deBybels , 
alle  boeken  binnen  Munfler.  Jan  Beukelfz.  gaf  Burgermee- 
fter  Knipperdolling  het  Gerechtszwaardt  over  ,  en  maakte 
hem  Beul,  onder  voorwendinge,  dat  Godt  de  Hcmelfche 
Vader  zulks  bevolen  hadde.    Knipperdulling  floeg  die  eere 
niet  af,  maar  nam  ze  met  dankzegginge  aan:  ook  liep  hy 
dikmaals  als  een  bezeeten  menfch  door  de  Stadt,  en  blies 
op  yder  die  hem  ontmoette,  met  deze  woorden;  ümfang 
den  H.  Geefi.   Jan  Beukelfz.  wierd  Koning;  droeg  zich  als 
Koning,  en  had  een  Kroon  op  't  hooft:  reedt  door  de  Stadt 
te  paerdt,  met  goude  fpooren  aan  de  hielen.  Ergens  gaan- 

de, traden,  behalven  eene  menigte  andere  dienaars,  twee 

jongens  voor  hem  heene;d'een  droeg  een  Zwaardt,  d'an- 
der  het  Oude  Teftament.  Eene  Itraffe  was'er  geitel t  op  de  zul- 
ken,die  den  Koning, voorbygaande,geene  eere  betoonden. 
Ant.  Corvinus  in  Epifl.  ad  Georg  Spalatin ,  die  alles  in  eigen 

perfoon  bygewoont  heeft, getuigt;  dat  hy  't Hof, de  regec- 
ringe  enOfficiën  zoodanig  gereguleert  hadde, dat  hy  't  niet 
■wylfelyker  zou  hebben  konnen  doen,  al  ware  hy  een  wel- 

geboren Koning  geweeft.    Hy  was  byzonder  vlytig  in  het 
doorfnuffelen  van  dingen  die  de  Koningklyke  authoriteit 
luilter  konden  byzetten.    Hy  had  veertien  vrouwen,  daar 
van  hy'er  eene  met  eige  handen  het  hooft  affloeg;  omdat 
haar  mishaagde  't  geen  binnen  Munfler  wierd  uitgevoert. 
Toen  A»t.  Corvinus  Uem  naderhant,  ten  tyde  zyncr  gevang- 
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kenifle,  daar  over  (als  eene  barbarifche  wreedtheit)  be- 
Itrafte  ,  zei  hy  zuèks  door  bevel  van  den  Propheet  Jan 
Matthyfz.  gedaan  te  hebben.  Hy  liet  op  gelyke  wyze  alle  die 
hem  niet  Hipt  gehoorzaamden  ,  of  zyne  quaadc  bevelen 

vyederfpraken,  om  't  leven  brengen:  liet'er  veele  aan  den 
lindeboom,  by  de  Kerke  der  Kanonikken,  gebonden,  door- 
fchieten.  Toon  de  Billchop  de  Stadt  belegert  hadde, maak- 

te hy  18  Apoltelen,  aan  welke  hy  alle  de  Bisdommen  cn 
Hcerlykheden  van  Duitfchlaudt  uitdeelde.  De  Stadt  belegert 
zynde,was  dehongersnoodt  elcndig,die  zy  daar  in  molten 
uitllaan;  honden,  katten,  muizen,  ja  ratten,  waren  lek- 

kernijen. Hy  deed  echter  zeven-en-veertig  perfoonen,  die 
van  overgeeven  fpraken,  onthoofden.  De  belegerden  ont- 

hielden zich  niet  van  menfchenvleefch  te  eeten.  Evenwel 
beloofde  Jan  Beukelfz.  hun  de  verloffinge  niet  alleen  ;maar 
dat  zy  de  ganfche  wereldt  noch  overwinnen  zouden.  Op 
die  hoope  leden  de  IVederdoopers  zulken  gebrek,  dat 'er  geen 
vleefch  meer  aan  hunne  lichaamen  was.  De  Stadt  wierd 
evenwel  eindelyk  ,  na  eene  vyfticnmaandige  belegeringe» 
door  lilt  en  gewelt  verovert.  Bovenmaaten  grouwelyk 
gingen  de  bloetgierige  foldaaten  met  moorden  van  dezen 
tVederdooperfchen  aanhang  te  werk  ,  en  zulks  duurde  tien 
dagen  lang.  Koning  Jan  Beukelfz.  van  Leiden,  Knipperdol- 
ling.,  en  Crechting  wierden  levendig  gevangen;  en, volgens 
het  vonnifle,  met  gloeijende  tangen  lang  geneepen,  daar 
na  met  dolken  doorltoken,  hunne  gebeenten  in  yzere  kor- 

ven aan  eenen  tooren  opgehangen.  Hoe  Jan  Matthyfz.  is 
omgekomen,  is  in  de  vorige  poft  verhaalt.  De  Burger- 
meerters  Kmpperdolling  en  Knippenbroek,  met  den  ganfchen 
hoop,  waren  zeer  droevig  over  zyn  omkomen;  maar  Ko- 

ning Jan  van  Leiden  trooitte  hen , zeggende ,  door  den  Prophc- 
tifchen  Geeft  voorweeten  te  hebben  gehadt  dat  hy  zoo  fneu- 
velen  mofte;  en  daarop  wierd  hy  in  zyne  plaatze  voor 
opperften  Propheet  aangenomen  ,  of  ontfangen.  Hy  liep 
op  zekeren  tydt  ,  omtrent  Pinxtere»,  naakt  rondtom  de 
Stadt,  luidkeels  roepende;  De  Koning  van  Sion  komt.  Daar 
na  hield  hy  zich  drie  dagen  lang  als  ftom,en  fchreef  op  een 
briefjen  ,  Godt  hadde  zynen  mondt  gefloten.  Na  de  drie 
dagen  zeide  hy;  Godt  hadde  hem  getoont  wie  de  XII.  Oudfien 
in  Ifraèl  zouden  zyn.  Hy  noemde  voorts  12  mannen,  die 
hy  groot  wilde  maaken;  die  zouden  het  zwaerdt  voeren, 
en  Rechters  over  Ifraèl  zyn.  Zy  namen  ook  hun  ampt  wel 
waar;  want  die  niet  onderdanig  wilden  zyn,  doodden  zy 
met  het  zwaerdt.  Een  Soldaat, die  zich  in  der  Herdooperen 
dienft  begeeven  hadde,  en  geherbergt  wierd  in  het  huis  van 
Knipper  dolling,  zag  dat  Jan  Beukelfz.  in  den  nacht  opftont, 
en  by  de  dienftmaagdt  van  't  huis  ging  leggen:  hy  gewaar 
wordende  dat  de  tioldaat  het  gezien  hadde,  gaf  hem  een 
ftuk  gouts  om  te  zwygen  :  kort  daar  na  deedt  hy  de  ganfche 
Herdooperfche  Gemeente  byeen  roepen, en  vraagde  opent- 
lyk  de  Leeraars,  die  hy  te  vooren  gefproken  hadde,  of  een 
man  niet  meer  dan  eene  Vrouwe  mogt  hebben?  Terftondt 

bewilligden  zy  hem  dat  hy'er  drie  mogt  neemen.  Een  on- 
der den  hoop  zeide,  hy  wou  uit  de  H.  Schrift  bewyzen, 

dat  een  man  maar  eene  Vrouwe  hebben  mogt ;  doch  de 
Propheet,  en  naderhandt  Koning  Jan  Beukelfz.  deede  hem 
het  hooft  aftlaan.  Het  veroorzaakte  evenwel  achterdenken 

in  zommi^en  ;  maar  die 'er  iet  tegen  begon  te  reppen  of  roe- 
pen, was  't  leven  quyr.  't  Voorverhaalde  gefchicdde  eer 

hy  Koning  was.  Koning  zynde,  nam  hy,  als'gezcgt  is, 
veele  vrouwen;  waar  onder  voor  eerft  de  weduwe  v2Ln  Jan 
Matthyfz.  was ,  die  hy  zeide  van  Godt  tot  Koninginne  verko- 

ren te  zyn.  Hy  hield  haar  ook  als  de  voornaamfte  van  zy- 

ne 14  wyven:  zy  ging  met  een  goude  kroon  op  't  hooft, en  met  gulde  kleederen  en  goude  halsbanden.  Naar  zyn 

voorbeeldt, namen  anderen  onder  dt H'^ederdoopers ook  meer 
dan  eene  vrouwe,  zommige  drie,  vier,  andere  zes,  of  ze- 

Het  zou  te  lang  vallen  alle  hunne  buitenfporigheden 
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op  te  haaien  ;  alleen  zullen  wy'er  noch  iet  aangaande  de  doodt 
van  Jan  Beukelfz.  uit  een  die 'er  ooggetuige  van  geweeft  A.  Cor- 
is,  bydoen.    Toen  hy  in  de  vierfchaar  van  veele  gepleeg-  -vin.  in 
de  boosheden  befchuldigt  wierd ,  zeide  hy,  dat  hy  wel  tegen  Epifl.  ad 
de  Magiftraat  gezondigt  hadde  ,  maar  niet  tegens  Godt.  spalat. 
Het  vonnis  des  doodts  wierd  te  gelyk  tegens  hem.  Knipper - 
dolliKg,en  Crcchting uitgesproken.  Jan  Beukelfz.  als  Koning, 
wierd  eerft  op  de  Gerechtsplaatze  gebragt,  daar  hy  knie- 

lende zyne  handen  vouwde,  en  alleen  deze  woorden  fprak; 
f^ader  in  uwe  handen  beveele  ik  mynen  Geefi.  Toen  wierd  hy, 
aan  eene  paal  gebonden,  eenen  tydt  lang  met  gloeijende 

tangen  geneepen  tot  dat  hy  doodt  was;'t  zelfde  wedervoer 
Kntpperdoliing ,  die  gezegt  zou  hebben:  O  Godt'.  weeft  my  ar- me zondaar  genadig !  anders  heeft  hy  tulFchen  en  onder  alle 
de  folteringen  zynen  mondt  niet  opgedaan.  Crechting  ging 
den  zelfden  gang;  geneepen  wordende,  hoordemen  hem 
zeggen,  O  i^ader'.  leader!  Daar  na  wierd  yders  romp  in  ee- 

ne yzere  kouw  gefloten,  en  aan  de  S.  Lamberts  tooren, om 
tot  een  eeuwig  fchouwfpei  te  verftrekken, opgehangen. Dc  o  HKr. 
Hollandtfcbe  Kronyk  zegt,  dat  Jan  van  Leiden  voor  den  Bif-  ƒ^/_ 
fchop  van  i'kfww/ier  gebragt  zynde,  de  BilFchop  tegen  hem 

zeide ;  Gy  booswigt ;  hoe  Mt  gy  myn  F'otk  verraaden !  en  hy  daar op  met  grooten  hoogmoedt  tot  antwoordt  gaf:  Paap^wy  hebben 
u  niet  verdorven ,  maar  in  plaatze  va»  eene  zwakke ,  eene  wel' 

vet' 
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'lenu  zveér  ryk  maake»,  indien  gy  onze»  raadt  wilt  lolgen.  De Biflchop  mort  in  zyn  ongeval  noch  lachen,  vraagde  hem; , 
hoe  dat  zou  toegaan  ?  Laat,  zeide  deze  Koning,  my  zetten 

in  eene  yzere  kouw ,  met  leder  bedekt.,  dus  ;»  alle  landen  omme- 
ren., en  laat  niemant  toe  my  te  zien  voor  dat  hy  eenen  wttten 

penning  geeve ;  door  dat  middel  Ztilt  gy  haafi  meer  geldts  beko- 
men dan  gy  veroorlogt  hebt.    Zyn  titel  was ,  Jan  de  Gerechti- 

ge,  Koning  in  den  niewen  Tempel,  en  dienaar  des  Allerhoogflen 
Godis.   Maar  in  het  eerfte  jaar  van  zyn  Ryk  viel  de  dag 

zyns  elendigen  doodts  voor;  op  den  2Z  Januarius  if3ó.  1 
De  kroon  die  hy  zich  had  laaten  maken,  was  van  fyn  du-  ! 
kaaten  gout,  met  edele  gefteenten  verfiert :  hy  had  aan 

den  hals  een  goude  ketting,  ook  met  koftelyke  Iteenen  be-  1 
iet,  daar  een  goude  wereldtkloot  aan  hing,  met  twee  | 
zwaerden  doorftoken,  het  een  van  gout,  het  ander  van 
zilver;  midden  in  den  appel  ftont  een  gout  Kruis,  en  daar 
in  deze  woorden,  KONING  DER  GERECHTIGHEIT.  \ 

Hy  was  maar  26  jaaren  oudt  toen  hy  zyne  ftrafte  ont- 

"/aN  WILLEMSZ.  van  ROERMOND.  Hy  heeft, na  Hofman,  Muntzer,  Jan  Mathyfz.  Menno  Simons,  en  Jan 

Appelman{\n  het  jaar  15-70  t'  Utrecht  gerecht )  eenen  niewen 
Herdoperfchen  handel  aangevangen.  Te  Roermond,  en  in 
de  nabuurige  fteden  vzaGelderlandt  liet  hy  verluiden,  dat  de 
leere  der  IVederdoperen  de  zuiverde  van  alle  Religiën  was. 
Dat  hy  van  Godt  verwekt,  en  gezonden  was  om  die  te 
verbreiden:  dat  men  alle  Magiftraaten  en  Overheden  die 
7yn  gevoelen  niet  toeftemden  voor  onwettig  moft  houden. 
Zyn  aanhang  gaf  zich  onder  malkanderen  de  vryheit  van 
te  rooven  en  te  fteelen:  hielden  hun  niew  Koningkryk 
eenigen  tydt  lang  ftaande;  beroemden  zich  met  eene  reine 
confcientie,  en  met  het  zwaerdtGodts  enGideonsdeGod- 
delyke  gerechtigheit  uit  te  voeren.  Veele  kafteelen  van 
Edellieden,  en  huizen  van  Ryken  wierden  by  ontyde  uit- 
geplondert,  ook  veele  menfchen  by  nacht  berooft  en  ver- 

moordt. Op  de  grenzen  van  Gelder,  Gulik,  en  zelfs  over 
den  R^n,  vonden  zich  de  Ingezeetenen  van  dit  Herdopers 
gefpuis  elendig  geplaagt.  Zulks  duurde  byna  vyf  volle  jaa- 

ren ,  zoo  lang  tot  dat  Jan  IVillemfz-  de  ftichter  van  dit 
niewe  Koningkryk ,  die  alreeds  300  fnaphanen  in  de  om- 

leggende dorpen  had  leggen  ,  te  Dinslaken  in  hechtenifle 
raakte.  Schoon  hy  gevangen  was,  leefde  hy  echter  in  alle 
overdaadt,  en  in 't  gezelfchap  van  een  deel  wyven,  die 
hy,  als  een  tweede  Sardanapalus ,  gedurig  omtrent  zich 
hadde.  In  een  boek  dat  hy  onder  de  zynenhad  omgedeelt, 
beweerde  hy,dat  het  geoorloft  was  veele  wyvcnte  hebben. 
Die  hem  bewaakten  zagen  alles  door  de  vingeren,  vermits 
hy  hen  wift  te  verblinden,  niet  alleen  door  gladde  woor- 

den, maar  ook  door  geldt,  daar't  hem  nooit  aan  ontbrak. 
Maar  dit  geheim  brak  uit  door  zekere  vrouwe  te  We[el, 
Elsje  geheeten,  eene  van  deze  niewe  Konings  vrouwen, 
die,nuoudt,haaredochter  in  haareplaatze  by  den  gevangen 
Jan  li^illemfz.  beftelt  hadde:  £/i/>wierdt,  nevens eene 

,  halve  zotin,  van  70  jaaren,  met  eenen  Simon  Pieterfz.  by 
den  kop  gevat,  ook  na  voorgaande  bekentenifle  onthooft. 
Zy  beleeden;,.  Dat  zy  in  het  wildt  malkanderen  beflie- 
„  pen,  om  dat  de  menfch  tot  kinderteelen  geboren  was; 

dat  een  man  veel  vrouwen  hebben,  en  d' onvruchtbaare 
„  verftooten  mogt;  dat  zy,  ten  teken  van  liefde,  zich  on- 
,,  der  den  anderen  zufters  en  broeders  noemden,  enz.  Na 
de  doodt  van  Jan  Appelman  (  boven  gedacht )  was  (  zeiden 
zy )  Jan  IVillemfz-  nu  gevangen,  door  Godts  Geeft  tot  het 
Koningkryk  geroepen.  Zulk  eene  gerechtigheit  oefende  hy 
onder  de  zynen,  dat  hy  zommige  tuchtigde  door  vaften  en 
boete;  anderen,  die  het  grof  verkerfden,  door  het  zwaerdt. 

Overfpel  was  by  hen  of  haar  geen  zonde,  naar  't  goedt- 
dunken  des  Konings;  met  zyne  toeftemminge  mogt  men 
zoo  veele  vrouwen  hebben  als  men  begeerde;  geen  diefftal 
noch  ftraatfchenderye  konden  zy  begaan  dan  alleen  on- 

der hunne  broederfchap.  De  owevige  Koninginnen ,  van  de- 
zen fchoonen  Koning,  wierden  door  vonnis  der  Rechte- 

ren ,  by  Hertog  IVillem  van  Kleef  daar  toe  gekoren ,  bege- 
nadigt, en  de  fchuldt  vergeeven,  met  bevel  van  zich  te 

bekeeren;  voorts  weer  naar  Hollandt  en  Vrieslandt,  van 
waar  zy  gekomen  waren,  verzonden.  Jan  IVillemfz.  v^x- 
fcheen  in  't  jaar  15-80.  de  laatfte  voor  de  Gerechtsbank : 
hy  wou  ganfch  niet  tot  belydeniftTe  komen;  maar  door  vee- 

le anderen  overtuigt,  wierd  hy  veroordeelt  om  levendig 
verbrandt  te  worden.  Hy  ftont  dien  doodt  uit  met  eene 
zonderlinge  hartnekkigheit ,  zonder  eenig  teken  van  be- 

rouw, of  eenig  gebaar  van  fmert  te  gevoelen,  werpende 
zich  met  een  neergebogen  hooft  in  de  vlamme. 
JAN  VAN  GEEL  was  mede  een  van  de  Sefte  der 

Wederdooperen  \  JanBeukelfz.  van  Leiden  had  hem  mede  naar 
Munjler  vervoert;  was  een  ftoutmoedig  en  liftig  menfch. 
Toen  in  het  jaar  15-34-  aan  der  Herdooperen  grooten  Fro- 
f  heet  'Jan  Matthyfz.  binnen  Munfler  het  gerucht  quam,  dat 
eene  groote  menigte  li^ederdoopers  uit  geheel  Hollandt  en 
Vrieslandt  zich  byeen  vonden,  om  dtn  Koning  \m  Sion  te 
Munjltr  te  hulpe  te  komen  ,  zond  deze  niewe  majefteit 
Jan  van  Geel  van  daar  naar  Hollandt.,  met  bevel  dat  hy  deze 
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troepen,      ttw  tweede  Mofes ,  geleiden,  en  binnen  Mun- 
fier  brengen  zou.    In  Februarius  15-35-.  liepen  eenige  Mans en  Vrouwen  ganfch  naakt  door  de  itzAx.  Amfterdam ,  roe- 

pende, als  dolle  menfchen,  t'zamen  met  hunnen  Herdoo- perfchen  Propheet,  Dirk  de  Snyder,  wee!  wee!  wee!  de 
wraak,  de  wraak!  è!  hemelfche  leader!  en  dus  quamen  zy 
voor  het  Stadtshuis  op  den  Dam.    Terüont  quam  debur- 
gery  in  de  wapenen,  die  deze  naakte  nachtlopers,  twaalf 
in  getal,  van  beide  fexen,  gevangen  nam,  behalven  eene 
vrouwe  die  't  ontvloodt.    Zy  wilden  gecne  klederen  aan- 

doen, zeggende,  zy  warende  naakte  waarheit.    Zeker  Sche- 
pen wierp  eene  dezer  vrouwen  zynen  mantel  om  'i  lyf, 

zeggende,  deku;  maar  zy  fmeet  hem  van  zich,  en  fprak; 
dat  het  beeldt  Godts  zich  niet  hoefde  te  fchaamen.    De  zeven 
mansperfoonen  wierden ,  nevens  meer  anderen  (ookfchul- 
dig  bevonden)  onthooft;  zy  rekenden  zich  martelaars.  Ia 
de  zelfde  maandt  quamen  eenige  duizenden  Herdoopers, 
uit  Vrieslandt  en  Henegouwen,  te  Momkkendam  (anderen  zeg- 

gen omtrent  den  niewen  Dyk)  aan.    Heer  Gerard  van  Affen^ 
delft,  en  de  Prowo/ï  van //ó//«W^  begaven  zich  derwaarts, 
bragten  te  weeg  dat  zy  wéér  heenen  gingen  daar  zy  vaa 
daan  gekomen  waren.    Ondertuffchen  quam  Jan  van  Geel 
in  Hollandt,  doch  vondt  de  zaak  in  eenen  ganfch  anderen 
ftaat  dan  hem  de  Koning  te  Munjler  gczegt  hadde,  alzoo 
hy  'er  de  beloofde  Herdooperfche  troupen  niet  vondt.  Na 
dat  hy  in  Vrieslandt,  inzonderheit  te  Bolswert ,  oproer  ver- 

wekt hadde,  vluchtte  hy  van  daar,  en  begaf  zich  in  koop- 
mans  kleéren  naar  Amfterdam,  om  niet  bekent  te  worden; 
nam  ook  daarom,  als  omdat  zyn  naam  Jan  van  Geel  door 
geheel  Hollandt  ruchtbaar  en  bekent  was,  eenen  anderen  ,t 

naam  aan  :  middelerwyle  handelde  hy  heimelyk  met  de  i'^ Wederdoopers  te  Amfterdam,  nevens  eenen  Henrik  Goedbeleit ,  *T<^i 
voor  dezen  lang  foldaat  geweeft,  nu  die  Sede  ingelyft,en  ' by  hen  in  zeer  groot  aanzien.   Jan  van  Geel,  vreezende  Horttnf. 
ontdekt  te  worden  ,  bedacht  eene  lift  ,  begaf  zich  naar 
Brabandt,  by  Koninginne  Maria,  Gouvernante  der  Neder- 

landen ,\Gzxogt  vergifFeniffe,en  deedt  groote  beloften,  ook 
de  Stadt  Munfter  in  handen  van  den  Keizer  te  leveren.  Hy 
kreeg  daar  op  niet  alleen  brieven  van  pardon,  maar  ook 
laft  en  geldt  om  volk  aan  te  neemen.    Toen  verfcheen  hy 
opentlyk  V  Amfterdam,  verkeerde  met  de  voornaamften  der 
Magiftraat,  daar  hy  (om  zyne  gedaane  belofte)  van  be- 

mint wierd:  maar  heimelyk  handelde  hy  evenwel  met  de 
H^ederdoopers  en  hunnen  aanhang,  om  de  Stadt  Amfterdam 
te  befpringen,  en  daar  zulk  een  Koningkryk  of  Republyk 
op  te  rechten  als  te  Munjler.    Hy  maakte  Gerrit  Goedbeleit  idem 
Vendrig  over  zyn  volk,  gaf  de  leuze  wanneer  zy  zouden  Comm. 

byeen  komen,  en  wanneer  aanvallen.    Op  den' 15-  May 931, was  de  beftemde  dag,  enz.  zie  de  aangewezene  Schryvers  Lamb. 
op  den  kant.    In  't  kort,  de  Herdoopers  namen  den  Dam  Hortenf. 
en  ''x.  Stadthuis  in,  zynde  over  de  600  fterk.    De  Burgery  "tanden 
quam  op  de  been :  het  gevecht  ging  dapper  aan ,  en  weder-  op'^o^r 
zyds  bleef 'er  al  een  deel  doodt,  onder  anderen  WttxPieter  derJVe~ 
Colyn,  Burgermeefter,  de  Schout  bynacht  Cornelis  Simonfz^"''^'^' Roufe,  de  Kapitein  van  de  Vfzcht  Simon  Claefs  Pul,  en  noch 

17  anderen:  van  de  Herdoopers  bleven 'er  28  doodt,  daar  ̂ ^^^9' 
onder  Jan  van  Geel, cn  Henrik  Goedbeleit,  beide  in  het  Stad-  J?^* 
huis.    Het  zou  veelligt  elendig  met  de  Stadt  afgeloopen  ̂ ^^* 
hebben  ,  indien  een  dronke  dienaar  van  den  Schout,  by  den  paj'sj. 
aanvang  van  den  oproer,  niet  naar  't  Stadtshuis  geloopen  Boxhorn ware,  en  voort  naar  den  toeren,  neemende  het  touw  van  toon. 

de  klok  weg,  op  dat  door  't  luiden  der  zelve  geen  fchrik  van' 
verder  onder  't  volk  mogte  komen  ;  waxit  Jan  van  Geel  had  HoU. 
de  leuze  gegeeven,  dat  alle  Herdoopers  toefchieten  zouden  pag.x^o. 
zoo  haaft  met  deze  klok  geluidt  wierde:  vermiis  nu  zulks  offenb. 
niet  gefchiedde,  hielden  een  groot  getal  Herdoopers  zich  ftil  de  dif. 
in  hunne  huizen,  om  dat  zy  dat  teken  niet  vernamen,  als  ̂^l- »» 
daar  door  verwittigt  van  hunner  broederen  nederlaage.  In-  Sec.xVI. 
dien  ook  de  300  boeren  van  TJfelftein  en  Benfchop,  éooxjan 
van  Geel  ontboden,  nevens  meer  anderen,  die  voor  den 
alreeds  gefloten  boom  in  fchepen  lagen,  niet  te  Iaat  aan- 

gekomen waren,  hadde  het  wonderlyk  konnen  afloopen.  ̂ i' ^e 
Twaalf  van  hen,  in  dezen  oproer  gevangen,  wierden  met  ̂ ''"">- 
den  rug  op  een  bank  gebonden,  het  hart,  levend  uit  het 
lyf  gehaalt,  in  hun  aanzicht  gefmeten,de  lichaamen  gevie- 
rendeelt,  de  quartieren  aan  de  poorten  gehangen,  en  de 
hoofden  op  ftaaken  gezet;  hunne  naamen  zyn  by  de  Sen- 

tentie te  vinden.    Naderhandt  wierden 'er  noch  veele  van 
de  Herdooperen,  't  zy  aan  den  oproer  fchuldig,'t  zy  om  dat 
zy,daar  van  weelende,  gezwegen  hadden,  en  dien  niet  ont- 

dekt, met  eenen  wreeden  doodt  geftraft:  ook  vervolgens 
veele  andere,  enkelyk  om  dat  het  Herdoopers  waren. 
JAN  MELISZ.  een  Hollander ,viixi  geringe  afkomft,  Goudh. 

doch  die  zich  recht  dankbaar  en  trouwhartig  toonde,  daar  »»  de 
hy  ook  goede  vergeldinge  voor  genoot.    Heer  J.in  van  O.H.Kr. 
Egmond,  in  't  jaar  1438.  geboren,  vertrok  naar  't  H.  Landt  f"^-  119. 
en  Jerufalem,  wierd  1465-  daar  Ridder  gemaakt.    In  het 
wederom  keeren  liepen  alle  zyne  dienaars  van  hem,  alleen 
Jan  Melifz.  dien  hy  van  de  galei  of  uit  de  llaveruy  dcxTur- 
ken  verloft  hadde,  bleef  hem  trouwelyk  by :  maar  Heer 
j'd»  wierd  onderwegen  ziek,  en,  van  alle  de  andere  ver- 
iaatcn,  zou  hy  hebben  moeten  blyven  leggen,  indien  3^^»» 
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Melifs  hem  niet  op  ïyne  fchouderen  genomen  haddc,  en 
alzoo  cenige  mylen  verre  gedraagcn,  tot  dat  by  op  eene 

plaatvc  quam  daar  hy  gemak  kon'  hebben.  In  Hollar/dt  ge- komen, beloonde  Heer  ̂ <j»  dcezes  dienaars  7/'"»  MeitpMs 
getrouwe  daadt  met  eene  dankbuare  erkcntenille,  en  maak- 

te hem  Bailjuuw  van  Egmond. 
J  x\  N  C  L  Ü  F  P  E  R ,  leefde  te  E^mo»d  ten  tydc  van 

Heer  Jan  tait  Egmond^  Arcndtsroon  ;  l"lort'in  het  jaar  if30. was  honderten  veertig  jaarcn  oudt :  hy  had  lang  de  gewoon- 
te gehouden  van  maar  eenmaal  's daags,  wanneer  de  zon 

onder  was,  te  eetcn. 
JAN  CORNELISZ.  FEMMES ,  een  boer  ni  Fries- 

Luidt;  hy  onderüont  een  ftuk  dat  juift  niet  zeer  pryllclyk, 
echter  gcdenkwacrdig  is.  Hy  ging  met  eenen  Thomas  Tho- 
majji»  een  wedtfpel  aan,  dat  de  laatllgenoemde  van  den 
eerften  ontfangen  20U  iyne  wagens,  ploegen,  en  andere 
diergelyke  ter  landtbouw  nodige  dingen,  nevens  meer  an- 

der goedt,  onder  deze  voorwaarde,  dat  gedachte  'JanFem- mes  een  geheel  jaar  lang  van  den  11  Junius  lóio.  tot  1611. 
zyne  woonplaatze  zou  houden  op  zeker  zandt  aan  de  iVoort//- 
iec,  tuirchen  het  Eilandt  der  Schelling  en  Amelandt.,  zonder 
vrouw,  kinderen,  vrienden, of  iemant  ter  wereldt  by  zich 

te  hebben :  indien  hy  't  niet  deede  zou  Thomas  de  ontfange 
goederen  voor  niet  behouden;  maar,  indien  "Jan  Fcmmes het  uithardde, zou  Thomas  hem  daar  voor  zekere  zeer  hoog 
geftelde  prys  of  fomme  betaalen.  Het  verdrag  dus  geflo- 

ten, vaart  'Jan  Femmes  met  den  Schipper  Fredenk  'Jetfes.,  op den  n  Junius ,  af  naar  het  Kamperza»dt ,  drie  uuren  zeilens 
van  Frieslandt.  Daar  zet  hy  met  eenige  zyner  vrienden  een 

huisjen  op  roeden,  zulker  wyze  dat  hy  't  met  een  vyze  op 
en  neer  fchroeven  kon,  naar  gelegentheit  van  de  hoogte 

of  laagte  der  zee,  die  met  alle  hooge  getyden  over  't  zandt 
heenvloeide:  dat  verricht  zynde,  bleef  hy  alleen.  Hy  be- 
vondt  zich  dikmaals  in  levensgevaar,  by  niewe  en  volle- 
maanfche  fpringvloeden ,  met  ftormwinden  vermengt.  In 
zekeren  nacht,  tuffchen  November  en  December ,  ontdreef 

hem  de  vyze, en  'tzeewater  vloog  over  de  zolderinge  heen, 
zoo  dat  hy  niet  anders  dan  het  wegfpoelen  van  *t  huisjen, 
verwachtte:  bondt  zich  deshalven  aan  't  huisjen  of 't  hout- 

werk vaftjop  hoop  dat  zyn  lichaam, aan  ftrandt  dryvende, 
tou  mogen  begraaven  worden.  Maar,  vermits  windt  en 

vloedt  afnam ,  bleef  hy  behouden  en  verbeterde  't  gebrokene. 
Dus  quam  hy  den  eerften  zomeren  volgenden  winter  door. 
Toen  de  lente  aanquam  wierd  hy  van  meenigfchip  bezocht, 
na  dat  hy  in  27  dagen,  door  mirt  en  donkere  lucht,  noch 
toeren,  noch  fchip  gezien  hadde:  fchollen,  both,  fchar- 
ren,en  andere  vifch  kon  hy  evenwel  ondertuffchen genoeg 
vangen;  tot  dat  eindelyk  de  10  Junius  161 1.  quam,  en  al- 
zoo  het  jaar  om  ;  wanneer  fchipper  Frederik  Jetfes  dezen 

zeeman  JanFerarnes  van  't  Kamperzandt  af  haalde,  komende 
den  13  der  zeiver  maandt  in  Frieslandt  aan. 
JAN  VRANKEN,of  FRANKEN,  hy  was  de  die- 

naar van  den  vermaarden  Jan  -van  O Idenbar nevelt.,  die  hem 
ook,  toen  zyn  Heer  onthooft  wierd,  opdat  treurtoneel 
vergezelfchapte,  zyne  laatile  woorden  gehoort,  in  druk 
uitgegeeven,  en  in  het  licht  gebragt  heeft;  die  van  zyne 

tegenparty  vry  wat  gewraakt  worden:  evenwel  heeft 'er 
zich  'Johannes  Uitenbogaart in  zyne  Kerkelyke  HiJlorie.,  zeer wel  van  bedient. 
JAN  VAN  AMSTERDAM.  Een  man  van  ge- 

leertheit ,  die  zeer  gemeenzaam  met  Johannes  IVeffelus  Gan- 

fefortius  (blykens  de  brieven  in  H'''ejfelii  opufcula  te  vinden) 
is  geweeft;  geboren  te  Groningen  in  't  jaar  1419.  Hy  was  in 
alle  wetenfchappen ,  naar  dien  tydt  en  in  die  dikke  duifter- 
niffe, omtrent  de  religie  zeer  ervaaren,en  uitftekende;  zoo 
dat  hy  h^t  Licht  der  wereldt  wierd  gebynaamt;  zie  op  WES- 
SELUS.  (JOHANNES) 
JAN  ARENDTS,  of  AERTSZ,  was  te  Alkmaar 

een  Mandemaker  van  zyn  handtwerk;  hy  heeft  wegens  de 
vinnige  bitterheit  van  ÈJbert  Huyk.,  een  Amfterdammer  en 

Roomfch  Priefter  (naderhant  in  't  dolhuis  te  Alkmaar  gekor- 
ven) die  Stadt  moeten  verlaaten:  begaf  zich  naar  Kampen., 

daar  hy  voor  eenige  perfoonen  in  't  heimelyk  de  waare 
Chrifielyke  Religie  predikte; quam  ook  fomtyds  'mHoltavdt om  de  Gemeente  te  verfterken.  Albert  Gerritfs,  ook  een 
Mandemaker,  en  Pieter  Cornelifs ,  die,  nevens  Jan  Arendts 
het  mandemaaken  by  Albert  Gerritfs  geleert  hadde,  trokken 
elders  heene,  en  hielden  de  gemeenten  ten  platten  lande, 
door  vermaanen  en  leeren,  by  malkanderen.  Eenige  wei- 

nige Amfïerdammers  ,va.ïi  den  hervormden  Godtsdienft,  na- 
men in  beraadt  om  openbare  predikatiën  aan  te  vangen;  zy 

ontboden  ten  dien  e'iade 'Jan  Arendts  \an  Kampen  derwaarts. Zes  voornaame  Burgers  van  Amflerdam  vervoegden  zich, 

den  8  Julius  in  't  jaar  15-Ó6.  buiten  S.  Antonij Poort,  luirchen 
tie  Stadt  endeHoute  w<»<j/, omtrent  dcKadyk  in  het  riet,by 
een.  In  deeze  kleine  vergaderinge  deedt  Jan  Arendts  een 
Zeer  aandachtig  en  vierig  gebedt ,  fmeekende  Godt  zynen 
H.  Geefl  in  't  midden  van  hen  te  willen  zenden,  om  te  be- 
fluitcn  't  geen  in  dien  tydt  het  meelle  zoude  mogen  ftrek- 
ken  ter  eere  van  zyne  Goddelyke  Majefteit:  na  alle  zwa- 

righeden overwogen  te  hebben  ,  wierd  ( de  vreeze  des  doods 
ter  zjden  geüelt)  befloten  en  va^  gcftelt,  de  openbaare 

JAN 

predikatiën  in  IMaHdt  te  beginnen,  Floris  van  Pallant, 
Gravc  van  Kuilemburg,  een  der  Hoofden  van  de  verbonde- 

ne Nederlandtfche  Edelen,  had  de  Kerken  zyner  Stadt  doen 
reformeeren,  endoor  zekeren  Leeraar,  G^rW  genaamt , 
daar  in  opentlyk  laatcn  prediken:  derwaarts  quamen  veele 
menfchen  uit  de  omgelegene  quartieren,  ook  eenige  wei- 

nige uit  Hollandt.,  om  Godts  woordt  zuiver  te  hooren: 

want  op  den  Hoilandtfchen  bodem  was  noch  nooit  in  *t  open- 
baar gepredikt.  De  gedachte  zes  perfoonen  te  Amfierdant 

waren  de  eerde,  die  moedt  hadden  om  zulks  te  laaten  doen , 
en  gemelde  Jan  Arendts  d'eerite,die  zich  vrymoedig  waag- 

de. De  naanien  der  zes  waren,  Reinier  Kant,  Frank  de 
ll'aaly  Cornelis  'Jacobszoon  Kofier,  Albertus  Heyes  ,  I4^illem 
Florifs,  enLaurens  Jacobszoon  ,\n  de  gonde  Reaal  op  't  water, 
's  Namiddags  quamen  zy  weder  byeen  om  de  zaak  nader  to 
overleggen:  maar  tulfchen  d'eerlle  en  tweede  byeenkom- 
lle,  wierd  van  't  Stadthuis  dat  ftrenge  plakaat  van  Vrou- 

we Margareta  van  Parma  afgekondigt ,  dat  niemant  eenen 
Prediker  van  de  niewe  Religie  zou  mogen  hooren,  of  her- 

bergen, op  (Iratfe  van  de  galg,  en  verbeurte  van  goederen; 
die  eenen  Predikant  in  handen  van  den  Officier  leverde, 
wierd  eene  prsemie  van  600  Carolus  guldens  belooft.  Dat 
baarde  achterdenken  in  de  zes  Amfierdamfche  burgers;  waar 
op  echter  in  de  tweede  byeenkomlte,  na  aanroepinge  van 
Godts  naam,  befloten  wierd,  de  openbaare  predikatiën  in 
Hollandt  aan  te  vangen,  doch  vooreerft  noch  niet  omtrent 
Amfierdam;  omdat  de  Magiflraat  van  die  Stadt  zeer  bloct- 
dorftig  tegens  d'Onroomfche  Religie  yverde.  Daarom  deed 
'Jan Arendts  zes  dagen  daar  na  d'ecrfte  predikatie  by  Hoorn; 
weinig  daar  na  hnken  Alkmaar ;  vervolgens  hnnen  Haarlem , 
daar  wel  5-000  menfchen  byeen  waren,  waar  onder  ook 
gemelde  Reinier  Kant ,  Laurens  Jacobsz  Reaal,  ent.  dan  noch 
Cornelis  IVillemszoon  Hooft,  met  zyne  dochter, en  veele  an- 

deren van  Amfierdam.  De  Magiftraat  van  die  Stadt,  vree- 
zende  dat  de  Onroomfchen  ook  wel  haaft  voor  haare  poorten 
mogten  prediken,  riep  de  Schutterye  en  eenige  der  voor- 
naamfte  Burgeren  byeen, verzoekende  hen  de  handt  te  wil- 

len leenen,  om  de  predikatiën  onder  de  Stadt  te  beletten: 
indien  zy  die  binnen  de  muuren  wilden  doen,  verklaarden 
de  Burgers  gewillig,  maar  daar  buiten  niet  verpligt  te  zyn. 
In  de  gedachte  vergaderinge  by  de  Stadt  Haarlem  predikte 
Jan  Arendts  M\t  Ephefen  l\.  10.  Zoo  beweeglyk ,  dat  veelen 
de  traanen  langs  de  wangen  neêrbiggelden.  Na  het  ein- 

digen wierd  Jan  Arendts  met  eenen  wagen  naar  Alkmaar 
gebragt, om  des  anderen  daags  daar  nochmaal  te  prediken: 
van  daar  quam  hy  weer  te  Overveen.  De  Magiflraat  te 
Amfierdam  ,  hoorende  dat  de  predikatiën  in  Hollandt  zoo 
veelerwegen  begonden  te  gefchieden,  flapten  wat  in  haare 

bitterheit.  Daar  op  deed  'Jan  Arendts  te  tweede  predikatie 
te  Overveen ,hy  Haarlem ,  uit  den  68  Pfalm,  voor  eene  groote 
vergaderinge,  dewyle  de  poorten  niet  gefloten  wierden. 
Onder  de  toehoorders  bevonden  zich,  uit  niewsgierigheit, 
veele  Geeflelyke  Roomfch-Catholyke  perfoonen  ,  zich  ten 
hoogflen  verwonderende  dat  een  Leek ,  een  Mandemaa- 
ker,  de  Schrift  zoo  bequaamelyk  verklaarde,  en  zoo  eigent- 
lyk  toepaftte,  met  zulk  eene  goede  ordre  in  een  leerrede, 
die  omtrent  vier  uuren  achter  een  duurde.  Na  het  eindigen 
van  den  Godtsdienlt,  en  dat  de  Predikant  in  den  Doelen 
was  gebragt,  toonden  zy  groote  begeerte  om  met  hem  over 
't  religions-vcrfchil  te  mogen  fpreeken;  't  wierd  hun  toe- 

gedaan ;  zy  bevonden  ook ,  dat  hy  zoo  wel  zintwiflen  als 
leeren  kon.  Veelen  uit  de  meenigte, 'i avondts  ter  poorte, 
zoo  t^ Amfierdam  als  te  Haarlem,  inkomende,  wierden  ge- 
vraagt  wat  zy  gehoort  en  gezien  hadden; deze  antwoordden: 
Wy  hebben  Godts  Heilig  woordt  den  menfchen  klaar  en  zuiver 
hooren  voordraagen ,  dat  tot  noch  toe  van  de  Papen ,  door  men- 

fchen verklaringen ,  ver duiflert  en  befmet geworden  ;\r.  Het  quam 
zoo  verre,  dat  de  voornaamfte  dex  Gereformeerden  teAmfter- 
dam  befloten  ook  omtrent  die  Stadt  te  doen  prediken. 
Zulks  wierd  te  Buikfloot  in  If^aterlandt  beraamt,  en  vaüge- 
ftelt  dat  het  op  den  laatflen  dag  van  Julius,  op  eene  plaatze 
den  Rietvink  ̂ eheeten ,  tegen  over  het  Karthuizer  Kloofler^ 
buitensdyks,  en  buiten  de  vryheit  van  de  Stadt  Amfierdam  ̂  
aan  de  zyde  der  Haarlemmer  poort, gefchieden  zoude.  Eerft 
evenwel  leverdenze  een  vertoog  over  aan  Burgermeefteren 

en  de  36  Raden,  van  'Jan  Arendts  ingeltelt  ,  dienende  ter 
rechtvaerdiging  van  hun  beftaan :  daar  op  deed  hy  de  pre-* 
dikatie.  De  Magiftraat  riep 'er  de  ganfche  Schutterye  over 
byeen,  om  haare  hulpe,  en  zulks  te  weeren:  maar  die  ga- 

ven 't  zelfde  antwoordt  als  te  vooren.  Kort  daar  na  wierd 
te  Sloterdyk  gepreêkt :  maar  als  nu  eenigen  uit  de  Schutterye 

den  Predikant  'Jan  Arendts,  met  eene  fchuit,uit  IVaterlandt 
weêr  naar  den  Rietvink  bragten  om  te  prediken,  trok  P«>- 
ter  Pietersz.  Schout  van  Amfierdam,  den  vierden  Auguflus 
ifóó.  met  zyne  dienaars,  nachtwakers,  en  anderen,  ruim 

100  derk,  ̂ t  'Jan  Rodenpoortjen  uit,  voort  buiten  om,  en 
meende  dus  in  den  hoop  te  vallen ;  maar  by  de  Haarlemmer- 
poort  komende,  traden  twee  van  de  burgerwacht,  Eghert 
Pietersz.  Vink,  en  Jetfe  Cornelis,  hem  te  gemoet;  zeggende» 
Hy  zou  zich  Jhl  houden,  en  het  bejluit  der  Schutterye  ,  daar  de 
Vroedfchap  mede  te  vreden  was  gewcefl ,  niet  overtrecden ,  ten 
ware  hy  blaetjlurtinge  zotht ;  en  zien  wilde  dat  men  hem  de  poort 
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JAN vrsor  de  neus  toejloot.  Dus  moft  hy,  hoe  ïecr  *t  hem  fpeet, 
tyn  voorneemen  ftaaken.  Middelerwyle  waren  de  Burger- 
meefters,  door  de  Hertoginne  van  Parma  in  dat  jaar  zelfs 
verkoren,  tegen  de  Handvelten  en  oude  herkomens,  ook 
geneegen  om  Itrengheit  te  oeftenen.  Zy  deeden,  na  de 
laatlle  predikatie  op  den  Rietvink  door  Jan  Areridts  gedaan , 
twee  Raadperfoonen  in  elke  hooftpoort  zitten  ,  en  het 
klinket  gefloten  houden,  om  het  uitgaan  der  Burgeren  te 
beletten.  Het  afkondigen  van  een  verbodt  vrierd  echter 
van  de  Vroedfchap  noch  wat  uitgeftelt,  tot  nader  laft  van 
de  Hertoginne  van  Parma.,  en  den  Prinfe  van  Oranje».  De 
Schout  Pieter  Pietersz.  't  zy  uit  eige  drift ,  't  zy  van  de 
Burgermeefters  opgeftookt  ,  kon  zich  daar  mede  niet  te 
vreden  houden  :  want,  na  dat  hem  een  dag  of  twee  daar  na 
des  avondts  laat  aangebragt  was,  dat  op  den  volgenden 
dag  weêr  vergaderinge  op  den  Rietvink  zyn  zoude,  ontboodt 
hy  terftont  zyne  dienaars,  de  nachtwacht,  en  anderen, die 
hy  daar  toe  krygen  konde,  met  hun  geweer  op  het  Stadt- 

huis. D'Onderfchout,en  Stokhouder,  Dirk  van  Breemen, 
quamen  ter  beflemder  uure  op  de  merkt,  daar  een  Vendel 
Schutters  de  wacht  hield.  Leenaart  Janffen  Graaf .,htn  zien- 

de, vraagde  den  Onderfchout  wat  hy  zoo  vroeg  op  het 
Stadthuis  te  doen  hadde?  Hy  antwoordde ; 't  zou  het  preê- 
ken  gelden.  Graaf  fnelt  naar  huis ,  en  maakt  Reaal  bekent 
wat  'er  op  handen  was ;  Reaal  verwittigt  dit  Kant ,  en  anderen. 
Daar  op  voorzag  zich  eene  groote  menigte  van  geweer, 
en  dus  gingen  zy  ten  acht  uuren  naar  de  predikatie:  want 
de  Raden  konden  het  uitgaan  niet  wel  verhinderen.  Ech- 

ter gebruikten  d'  Onroomfche»  de  befcheidenheit ,  van  geen 
ander  geweer  mede  te  neemen  dan  't  geen  zy  bequamelyk 
onder  den  mantel  verbergen  konden.  Na  het  preéken  be- 

tuigde de  Predikant,  dat  eenigen  zich  gewapent  hadden, 
niet  om  met  gewelt  het  prediken  van  Godts  woordt  uit  te 

voeren,  maar  uit  noodt, om  't  gewelt  dat  men  hen  dreigde 
te  wederftaan,  enz.  Zy  hadden  vyf  of  zes  perfoonen  op 
den  Haarlemmer  dyk  gedeh ,  om  hen  te  v/aarfchouwen  in- 

dien de  Schout  omtrent  de  poort  quam,maar  hy  bleef  ach- 

ter. Te  BuikJlootyO^tT  het  2",  wierd  van  Jan  Arendts  en  Pie- ter Gabriêl  om  den  derden  en  vierden  dag  gepredikt.  Dit 

fpoor  wierd  ook  anderwcegs  in  Hollandt  en  't  Sticht  ge- 
volgt.  Den  21  Auguftus  wierd  vaftgeftelt,  buiten  op  de 
Lialtagie  te  prediken.  De  Burgermeelters  deeden  de  Vroed- 

fchap vergaderen ,  om  te  beraadflaan  wat  daar  omtrent  te 
doen  ftont,  ook  om  eenen  brief  van  de  Hertoginne  van 
Parma  te  leezen.  Daar  op  wierd  belloten  het  buitenpre- 
diken  met  oogluikinge  aan  te  zien;  maar  den  Predikant 
aan  te  zeggen,  by  lyve,niet  binnen  de  Stadt  te  leerea.  Zy 
ionden  hunnen  Secretaris,  Mr.  Pieter  Floitfius.,  om  Jan 
Arendts  dat  aan  te  ïeggen ;  die  tot  antwoordt  gaf  :71/e«  mofl 
den  Heeren  Burgenneejieren  in  alles  ̂   wat  in  confcientie  mogelyk 
luas ,  gehoorzaamen ,  maar  evenwel  moflen  Godts  geboden  voor- 

gaan: nodigde  hem  ook  tot  gehoor  zyner  predikatie,  om 
den  Burgermeefteren  van  alles  verflag te konnen doen: maar 
dat  weigerde  Vloitfius.  Daar  op  predikte  hy  byna  3  uuren , 
over  't  leerftuk  des  Doops,  met  zulk  eenen  yver  en  wel- 
fpreekendheit,  dat  zich  veels  .,te\{%  Roomfch  Catholyken  .,dz&x 
over  verwonderden.  Gedurende  het  prediken,  zonden  de 
Burgermeefters  eenen  Lucas  Meinarts ,  Raadt,  en  ̂ Villem 
Mariens  Kalf^  Onderfchout,  naar  de  S.  Anthonis  poort  ̂   on- 

der voorwendinge  van  allen  moedtwil  te  beletten,  enz. 
Na  de  predikatie  begeleiden  zommige  Jan  Arendts.,  die  met 
de  fchuit  naar  Sardam  wou :  maar  hy  wierd  door  het  groot 

gedrang  van  't  volk  tot  aan  de  poort  voortgezet;  en  men 
hoorde ;  IVy  willen  den  Prediker  in  de  Stadt  leiden.  Lucas 
Meinarts  zocht  zulks  wel  te  beletten  ,  maar  de  menigte 
drong  hem  binnen.  Guilliarn  Gardyn  bragt  hem  ter  zyden 
uit  het  volk ,  ten  huize  van  zynen  broeder  Philips  Gardyn. 
Daar  op  volgde  de  Beeldtüormerye  byna  door  geheel  Ne- 
derlandt,  doch  niet  zoo  grof  t"  Amjlerdam :  daar  de  Gerefor- 

meerden hunne  Kerk  binnen  de  Stadt  in  ordre  bragten,  en 
beriepen 'er  Jan  Arendts  tot  Predikant,  ook  Petrus  Gabriël, 
nevens  Nicolaus  Scholfius Palioor  van  S.  Martensy  by  de 
Syp,  die  ook  al  heimelyk  voorheen  eene  Vrouwe  had  ge- 
trouwt,  en  by  haar  zes  kinderen  gewonnen:  Hy  was  wel 
ervaaren  in  de  Hebreeuwfche  en  Griekfche  taaien  ,  fprak  de 
Latynfche  zeer  zuiver,  hadde  de  Oudtvaders  wel  doorlee- 
Ten,  predikte  geleert  en  lieflyk,  ook  leide  hy  een  godt- 
vruchtig  leven. 
JAN  VAN  LENT,  Voorzitter  in  den  Bloet-raadt, 

«en  wrevelige  vy andt  der  Onroomfchen ,  en  een  onrecht vaerdig 

en  gierig  menfch.  By  de Hamhurgerbrug .,\n  't  vergulde  kalf, te  Utrecht.,  woonde  eene  godtvruchtige  weduwe, /^»»«  van 
IVinken,  maar,  naar  haaren  man,  Anna  va»  Broekhuizen  ge- 
heeten;  zy  was  van  de  Onroomfche  Religie,  en  werd  in  de 
gedachte  Stadt  daarom  onthooft.  Blykcns  dit  extraö  uit  de 
Sententie.   „  Gezien  by  den  Raadt,  enz.  van  den  Hertog 

van  Alva,  enz.  de  laften,  informatiën,  enz.  van  Anna 

„  van  Broekhuizen ,  gevangen  X^Utrècht.,  belaft  van  aeweeft 
te  hebben  ter  predikatie  te  C uilenburg,  ende  ook  t'utrecht, 

„  enz.ende  dat, in  de  breekinge  der  beelden,  zy  teMinne- 
„  broeders  tegenwoordig  wezende ,  gezegt  zou  hebben, dat 
„  onze  Voorzaaten  van  den  Duivel  hadden  bczaeten  ge- 
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„  Weeft, om  zulke  afgodery  met  de  beelden  te  hebben  toe- 
„  geftaan,  voor  goedt  houdende  mits  deezen  het  voorfl: 
,,  breeken :  gezien  haare  defenfien ,  enz.  zyne  Excellentia 
„  doende  reeht,  enz.  heeft  gecondemneert ,  enz.  de  voor- 
„  fchrevc  gevangen  met  den  zwaerde  gerecht  te  worden. 
„  Verklarende  haare  goederen ,  hoedanige ,  enz.  geconfif- 
„  queert,  enz.  Gepronuncieert  den  27  September  15-6^.  ter 
„  prefentie,  enz.  ondertekent,  Schryvers.  Deie  Anna  wzs 
een  Wynkoopfter,  daar  de  Prefident  van  Lent  400  guldens 
aan  fchuldig  was :  hy  beloofde  haar  het  leven  te  behouden, 
indien  zy  hem  de  4C0  guldens  wilde  quytfchelden  ,  en 
quitantie  pafFeeren;  dat  zy  niet  doen  vt^ilde,  zeggende,  het 
was  harer  kinderen  goedt,  dat  zy  niet  kon  wechgeeven: 
hy  mogt  met  haar  doen  naar  zyn  welgevallen.  Deeze  ty~ 
rannifche  en  onrechtvaerdige  Prefident  isnaderhant  in  eene 
elendige  armoede  in  zynen  tuin,  aan  't  zwarte  water  bui- 

ten Utrecht,  van  de  luizen  opgegeeten,  geftorren. 
JAN  ARENDTS  POLDER  \n Zeeland}, o^Zuid- 

Eevelandt;  maar  den  13  Januarius  ifyi.  door  de  Zee  over- ftroomt. 

JAN  GERBRANDTS  VAN  LEIDEN,  afi^ 
ders  JO HANNES  LEIDENSIS,  of  A  LEIDIS:  %\i 
op  GERBRANDTS.  (JAN) 
JANIBELLI,  JENIBELLI,  GINNIBELLI, 

met  den  voornaam  FREDERIK,  was  een  Italiaan,  ge^ 
hoon\g\zn Mantua.  Hy  hadde  lang  te  Antwerpen  gewoonr^ 
was  ook  daar  getrouwt:van  een  groot  vernuft  in  oorlogs- 

werktuigen en  uitvindingen ,  ook  de  Veftingbouw  uitnemend 
wel  verflaande,en  daar  door  naderhant  Ingenieur  van  Koning- 
inne  EUzabeth  van  Engelandt  geworden.  Parma  hadde  voor 
Spanjen  byna  geheel  Vlaanderen  vermeeftert  ,  en  ftont  op 
Antwerpen  los  te  gaan.  De  Magiftraat  voorzag  eeiie  bele- 
geringe:  de  Stadt  was  weinig  voorzien  van  koorenj  en 
anderen  leeftocht;  zoo  dat  men  aldaar  voor  hongersnoodt 
in  dat  geval  vreesde.  Janibelli  wees  eenen  goeden  raadt 
aan  om  overvloedt  van  alles  te  hebben;  te  weefen  ,  met 
een  Collegie  van  eerlyke  burgeren  aan  te  ftellen,  hen  zoo 

veel  geldt  in  handen  tegeevenals  d'omOag  van  eenen  hon- 
dertften  penning  beliep,  enz.  zie  verder  de  aangewezene 
Schryvers  op  den  kant  hier  over.  Zyn  voorflag  wierd  wel 

goedt  gevonden ,  't  Collegie  ook  opgerecht;  maar  de  uit- 
voeringe  verhindert  door  eenige  byzondere  perfoonen ,  die 
beter  oordeelden  alle  inwoonders  te  gebieden  ,  om  zich 
voor  twee  jaaren  van  kooren  en  anderen  voorraadt  te  voor- 

zien. P«r»ï«quam  voor  Antwerpen, ondei  't  beleg  (in  de  jaaren 
15-84.  en  ifSf. )  ontbrak  ook  zout  in  de  Stadt;  de  fehran- 
dere  Jenibelli  bedaeht  een  vondt  om  dit  gebrek  te  vergoe- 

den; hy  trok  door  de  kracht  van  't  vuur  zeer  goedt  zout uit  veelerlei  kruiden,  dat  hen  tot  groot  behulp  verftrekte* 
Maar  terwyl  een  Italiaan  en  vreemdeling  voor  den  wel- 
ftant  van  't  Landt  en  de  Stadt  yvefde,  waren  veele  der 
Burgeren,  met  Eedt  aan  hun  Vadcrlandt  verbonden,  daar 
verraders  van.  Door  eigenbaat  en  geheime  onderhandelin- 

gen met  den  Vyandt,  bevrachtten  zy  fcheepen  met  allerlei 
behoeften ,  welke  zy  dan  willens  \z.nParr/ia  lieten  neemen, 
die  hun  heimelyk  betaalde  ,  en  de  fcheepen  onder  zyne 
Schanflen  ten  oorlog  toeruftte.  Parma  hadde  over  en  we- 

der op  den  oever  der  Schelde,  tuffchert  de  Schanften  S.Ma- 
ria en  S.  Philips,  zwaare  paaien  doen  flaan:  deeze  gebon- 
den met  leggers,  en  planken  daarop,  maakte  den  door- 

vaart der  Schelde  meer  dan  loco  voeten  enger:  het  midden, 
van  omtrent  1300  voeten,  wierd  door  32  pleiten  geftoptj 

d'eene  20  voeten  van  de  andere,  t'zamen  vaftgemaakt  met 
maften,  raakende  van  boort  aan  boort,  daar  een  vloer 
van  deelen  op,  of  over  was  gelegt,  zynde  daarenboven, 
zoo  voor  als  achter,  fteven  aan  fteven  ,  en  de  uiterfte 
aan  de  ftaande  werken,  met  groote  kabels  of  yzere  ketenen  , 
gevetert.  Elk  fchip  hadde  wederzyds  een  ftuk  gefchuts 
nevens  eenen  anker  tegens  EbbeenVloedt ;  was  voorts  mtf 
30  mannen  voorzien ,  om  op  alles  te  paffen.  De  brug  was 

doorgaans  zoo  breedt,  dat 'er  10  mannen  in  't  gelidt  over 
konden  gaan;  geborftweert  zoo  lang  als  het  paalwerk  toe- 
langde,  met  dubbele  heiningen  van  planken,  met  aarde 
gevolt,  en  ingeftampt  tegen  den  hagel  van  musquetkogels : 
ook  ftont 'er  hier  en  daar  gefchut  op  de  brög.  Dat  gevaart 
benauwde  Antwerpen  hoven  maaten  zeer,  en  de  kans  was 
verzuimt  om  het  te  beletten,  ook  v/iftmen  nu  geenen  raadt 
omdat  vervaarlyk  werk  te  floopen.  Jenibelli  meende  echter 
daar  raadt  toe  te  zullen  vinden  ;  hy  verzocht  60  pleiten  van  de 

Magiftraat,  die  hy  ( t'zamengehecht  met  reepen  balken, enz.  in  de  geftalte  van  eene  halve  m.aan,  yder  gewapent 

met  twee  haaken,  fteekkende  tien  voeten  boven  't  water 
uit)  onder  de  brug  woudoen  afdryven,  in  goet  vertrou- 

wen, dat  ze  al  dat  er  voor  den  boeg  quam  ter  néér  zou- 
den werpen.  Doch  eifchte  noch,  indien 'cr  icï  aan  haperen 

mogte, drie  fcheepen,  Oranje  v&n  jf  .de  PoJ}  van  ly^.endegoude 
Leeuw ,  van  25-0  laften;in  deze  wilde  hy  mynenmaaken,die 
met  buskruidt  gevult,  en  ter  rechter  tydt  aangeftokcn  ,  buitcit 

twyfel  de  brug  en  al  dat 'er  omtrent  was  vernielen  zoude.. 
De  Magiftraat  beval  hem  aan  Philips  van  Marnix ,  Heer 
van  ̂ .  Aldegonde,  opening  van  zyne  uitvindinge  te  doen: 
die  oordeelde  dat  het  zou  konnen  gelukken.  DeMagirtr.-iat 
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echter  bekommert  7.00  veel  te  waagcn.op  't  geen  ook  lou 
küimen  mislukken,  ^xi  'Jcnibeiii^  urn  ecue  procf  te  iiec- 
nien,  alleen  10  pleiten  en  2  Icheepen ,  de  Fortui»  en  de 
Hoop,  elk  van  omtrent  40  lallen.    Jembellt  liet  den  bodem 
van  yeder  Ichip  met  zwaare  planken  overleggen,  daar  op 
van  groüte  witte  lleenen  een  bak  mctfelen  ,  die  y  voeten 
dik,  inwendig  lang  40.  wydt  endiep  3[.  voeten;  daar  na 
6000  ponden  buskruit  in  den  eenen,en  7>oo  ponden  in  den 
anderen  Horten  ;  voort  alles  dekken  met  eenen  Ichuinfcn  en 

icherp  toeloopenden  fnuit,die6  voeten  dik  was,vangroo- te  blauwe  zarklleenen,  om  de  kogels  te  doen  aflchampen  ; 
de  bakken  hadden  verlcheide  gaten,  en  in  dat  van  de  Uuvp 
wierden  lonten  gehangen,  afgemeeten  naar  den  tydt  datze 

te  branden  hadden  om  by  't  kruit  te  komen.    Aan  d' an- dere kas  in  dc  Fortuin  was  een  vuurflag  gemaakt,  dat  met 
raderen  als  een  uurwerk  omging,  om  ter  gezetter  tydt  los 
te  Ipringen  en  vuur  te  liaan.    Boven  op  de  icheepen  deed 
hy  eenig  brandtuig  leggen,  dat  een  uur  branden  zou,  eer 
het  buskruit  aanging  ,  opdat  de  vyanden  zich  daar  aan 
mogten  vergaapen,  niet  anders  denkende  dan  dat  men  dus 
de  brug  dacht  te  verbranden,  enz.    De  pleiten  gebruikte 
Jenibellt  niet,  maar  wel  3Z  kleine  platbodemde  Icheepen, 
gemaakt  tot  vier  gelyktallige  koppels,  mede  voorzien  met 
ontfloken  vuurwerk.  Deze  zouden  elk  een  half  uur  na  den 

anderen,  by  dalenden  ftroom,  afzakken;  op  dat  de  Spaan- 
fche»  al  hun  zwaar  en  licht  gefchut  daar  op  mogten  lollen , 
tegen  dat  de  helfche  Brand fchcpen  ter  mid-ebbe  zouden 
aannaderen.    Op  den  4  April  ifSf.  maakten  die  van 
wr/'e'w  gereedfchap  tot  het  nederwaarts  afzenden:  maar  de 
Admiraal  Jakob  Jukobsz.  volgde  d'ordre  van  Jcntbelli  zeer 
qualyk,  vermits  hy  de  gedachte  koppels  te  ras,  d' een  op 
d' ander,  liet  afgaan.    De  Spaanfche»  hadden  wel  eenige 
kondtfchap  van  deze  toerufting,  maar  niet  van 't  geheim 
dat 'er  in  Itak :  verlangende  om  te  zien  wat  het  zyn  zou. 
Toen  zy  de  blakeringen  in 't  oog  kreegen,  klom.men  zy 
op  de  borftweeringen  en  wallen  van  hunne  Forten,  om  te 
beter  te  kyken:  veele  Spaanfche  Officiers,  zelf  ook  Parma, 
van  eene  menigte  Edelen  vergezeUchapt  ,  begaven  zich 
naar  de  brug.   De  Marquis  van  Rysburg,  ziende  de  zeilen 
vol  vlammen  in  't  weêrfchyn  der  golven  naderen  ,  en 
fomtyds  een  in  rook  veranderen,  meende  alles  alleen  aan- 
gelegt  te  zyn  om  de  brug  te  verbranden, dies fpotte  hy  daar 
mede:  maar /^t^d,  ook  een  Ingenieur  enSj^aanfchVuandnch., 
begon  voor  iet  anders  te  vreezen,  en  ried  Parr/ia  zich  van 
daar  wech  te  begeeven.    Ondertuflchen  raakte  het  eerfte 
fchip  de  Fortuin  aan  den  grondt,  en  bleef  zitten;  maar  de 

Hoop  ging  voort,  en, door  't  gety  geftiert,  quam  deur  tuf- 
fchen  den  Vlaamfchen  Dyk  en  't  Spaanfche  Maftvlot,  zet- 

tende zich  ter  plaatze  daar  het  ftaketfel  aan  de  ry  fchepen 
geklampt  was.    Niet  2.\\^tx\  Vega maar  ook  de  Marquis 
del  Guajïo ,  en  andere  Grooten ,  baden  Parma  van  daar  te 
wyken,  om  zyn  perfoon  voor  het  gevaar  te  verzeekeren, 
dewyle  men  niet  wift  hoe  het  zou  mogen  afloopen.  Hy 
begaf  zich  dan  naar  de  Schans  S.  Maria.    Nauwelyks  was 
hy 'er  binnen  of  de  Fortuin  fprong  aan  fplinters,  en  doodde 
\e.e\Q  Spaanfche  So\(i?t?i\.tny  ineen  Blokhuis  daar  omtrent: 
maar,  haart  daar  na  borft  de  Hoop,  met  zulken  vervaarly- 
ken  en  razenden  donder  en  blixem,  dat  de  Hemel  fcheen 
te  kraaken,  de  Aarde  te  fcheuren,  en  de  Hel  uit  den  af- 

grondt te  barften.  Het  grootfte  deel  der  Spaanfchcn die  op 
het  ftaketfel  of  in  de  fchepen  van  de  brug  waren,  wierden 
tot  flenters  geflagen ,  zoo  datmen  nooit  eenig  overblyfzel 
van  hen  vernam.    De  Schelde  vloog  over  haare  boorden, 
vulde  de  Schans  Maria  met  haar  water ,  en  flelde  de  naaft 
gelegene  velden  eene  knie  hoogte  onder  water.    Het  aard- 
ryk  fcheen  wel  drie  uuren  rondtom  als  gefchudt  te  wor- 

den, en  binnen  eene  halve  myle  wegs  bleef  niemant  over- 
end  ftaan.    De  zwaare  in  de  lucht  opgehevene  zark-  mo- 

len- en  andere  fteenen,  wierden  zommige  meer  dan  een 
vierde  deel  van  eene  myl  in  de  lucht  gevoert,  en  maak- 

ten, in  de  aarde  neervallende,  kuilen,  8  of  9  voeten  diep. 
De  Prins  van  Parma.,  omtrent  een  boogfchcut  verre  vnn 
den  dyk  afgegaan,  wierd,  nevens  de  by  hem  zyndeHeeren 
plat  ter  neder  gefmeten ;  de  Pagie,  die  zyn  degen  droeg, 
door  den  geweldigen  windt  en  flag  gedoodt ;  een  zyner  lyf- 
wachten  wierd  30  fchreeden  verre,  met  het  brecken  van 
7yn  eene  been,  weggefmeetcn ;  Elendig  was  de  brug  met 
het  gefchut,  en  al  dat'erop  was  gehavent.    Menigte  van 
dooden  lagen  jammerlyk  op  malkanderen,  en  vreeiiyk  ge- 
ftelt.   Wonderlyk  was  het  zien  der  gequetften,  d'een  een 
been,  d' ander  eenen  arm,  de  derde  andere  deelen  van  't 
lichaam  af,  of  gequetft,  of  gefchonden.  De  dooden  wier- 

den van  de  Spaanfchen  op  ruim  yoo  begroot, van  anderen  op 
8co.  de  zwaar  gequetften  maakten  ook  een  groot  getal  uit. 
Onder  de  dooden  waren  veele  voornaame  Spaanfche  Over- 
ften,  daar  onder  ook  Robert  de  Melun,  Marquis  van  Jiyf- 
bnrg.,  Rubeaux ,  Overfte  van  de  Ruitery,  die  aan  een  takel 
hing,  Robles  ,  Heer  van  Btlly  ,  enz.    Meerbeek  verkleent 
deze  zaak  (hoewel  tegens  waarheit ) zoodanig, dat  hy  durft 

fchryven,  dat  d' y^^??wfr^^r/ daar  door  meer  fchade  dan  de 
Spaanfche-/!  lecden  :  doch  Fr.Lanarius.,  ook  Roomfchgeundt.,  geeft 
'er  een  vry  ander  getuigenillé  van.   OndertulTchen  is  hei 
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waar,  dat  de  Antwerpers  het  daar  by  Heten,  ïonder  hun 
begonnen  Huk  te  vervolgen ,  of  het  Spaanfch  leger  in  dien 
fchrik  te  overvallen,  en  fchade  toe  te  brengen.  Daar  door 
wierd  Parma  tydt  gegeeven ,  om  al  't  verbrokene  weêr  te 
herilelien;  waar  door,  als  ook  door  gebrek  van  Iceftogt, 
en  meer  andere  toevallen,  de  Stadt  eindelyk  genoodzaakt was  zich  over  te  geeven. 

JAN  REILOFSZOON  VAN  HOORN,  een 
moedig  Zeeheldt:  hy  was  de  man  die,  toen  de  rykgelade 
Smyrnafche  Vloot ,  in  het  laatll  van  December  1664.  naar 
Nederlandt  komende,  voor  Cadix  in  Spanjen,  door  zeven 
Engelfchc  Oorlogfchepen  ,  onder  Thomas  y^/A»,  onvoorziens 
vyandtlyk  befprongen  wierd ,  zich  met  zulken  manhaften 
dapperheit  verweerde  ;  na  dat  Pieter  van  Brakel ,  Com- 

mandeur over  de  drie  Oorlogfchepen  die  de  Vloot  geleid- 
den, al  in  het  begin  van 't  gevecht  doodtgefchoten  was. 

Hy  was  't  die,  voerende  het  fchip  óeKoning  Salomon ,  zUeen 
tegen  vier  Konings  fchepen,  die  hem  omüngelden , en  van 
allen  kanten  met  geheele  laagen  befchooten,  eenen  gerui- 
meii  tydt  met  groote  onvertzaagtheit  floeg:  zonder  dat  een 
eenig  fchip  hem  ter  hulpe  quam,  en  daar  door  in  onmagt 
geraakt,  van  een  Engelfch  Ooilogsfchip  wierd  aangeklampt, 
te  gelyk  ook  een  deel  volks  overgefmeten  ,  dat,  na  een  hard 
gevecht, alles  in  ftukken  kapte. Echter  vocht  hynoch  lang, 
toen  't  bovenfchip  al  verovert  was, uit  den  overloop, maar 
hy  moft  zich,  eenige  fchoten  onder  water  hebbende,  ein- 

delyk over-  en  het  opgeeven.    Wanneer  kort  daar  na  het 
fchip  (door  dien  men  ettelyke  gefchutpoorten,  die  in  ftuk- 

ken gefchoten  waren,  niet  kon  toe  krygen)  zonk,  met 
wel  hondert  Engeljche»,  die  meeft  alle  verdronken,  bergde 
zich  Jan  Reilofszoon  met  eenige  weinigen  in  de  Hoep,  en 
quam  ter  nauwer  noodt  in  een  Engelfch  Fregat.  Hoewel  nu  Brandu 
dit  vyandtlyk  beftaan  zonder  aankondiging  van  oorlog  ge-  leven 
fchiedt  was,  wierd  echter  Jan  Retlofszoon  naar  Engelandt  van  de 
gevoert,  en  daar  jaar  en  dag  gehouden.   Wy  hebben  het  Ruiter, 
hier  ingelafcht  (zegt  de  Heer  Brandt)  tot  roem  van  'smans  M  376. 
dapperheit ,  tot  noch  toe  in  geene  HiHori  naar  waarde  ■^itz.em. 
gemeldt.   En  zeker  ook,  hy  heeft  het  verdient,  en  zich 
waerdig  gemaakt  dat  zynen  naam  in  geen  vergetelheitkome.  373- 
Ter  erkenteniiTe  van 'smans  dapperheit  en  gebleeke  deugt ,  3°o- 
hadden  de  Heeren  Burgermeefters  van  Amfterdam  hem  ( in  ̂[^P 
't  jaar  1672.)  begiftigt  met  een  Kapiteins  plaats,  op  een  der 
vier  Oorlogfchepen ,  die  voor  Uitleggers ,  ter  bevrydinge  van 
de  Zuiderzee,  dienden.    Maar  alzoo'er  eenig  misnoegen 
over  den  Commandeur  van  de  Oorlogfchepen,  die  op  't  T 
omtrent  Burgerdam  lagen,  rees,  wierd  die  Commandeur 
afgezet,  en  jan  Reilofszoon  (die  eerft  maar  bevel  op  een 
der  gedachte  fchepen.  Middelburg  genaamt,  gehad  hadde) 
door  den  Admiraal  de  Ruiter  en  den  Heere  Roeter s .,\o\i^e\\% 
de  magt  hun  gegeeven, in  des  vorigen Commandeurs  plaat- 
ze  aangeftelt:  en  hem  in  zyne  Inftruftie  door  de  Heeren 
de  Ruiter  en  Roeters  (als  laft  hebbende  van  de  Heeren  Bur- 
germeefteren  van  Amfterdam)  ondertekent,  ordre  aange-  jjem 
wezen  en  voorgefchreven,  waar  na  hy  zich  in  alle  voorvallen,  fol.  7Ó6. 
zooby  daag  als  by  nacht,  hadde  te gedraagen :  geen  klein  te- 

ken van  hoogachtinge,  die  de  Heeren  van  Amjierdara  en 
die  groote  Admiraal  op  zyne  deugt  en  manmoedige  vroom- 
heit  hadden,  hem,  met  de  toeverzicht  op  het  Ten  de  Z«/- 
derzee,  als  een  der  Sleutelen  vanAmflerdam  vertrouwende. 
JANS  DAM;  zie  HEER  JANS  DAM. 
JANSGAE;  zie  JOHANNIS  GAE. 
JANS  (St.)  KERK,  een  Dorp  in  Zeelandt ,  bewefler.  nouve 

Schelde  op  het  Eilandt  Walcheren,  met  de  andere  daar  op  1  dal,  ' 
gelegene  Dorpen  in  het  jaar  838.  bedykt.  fol,  14a. 

JANS  (St.)  LANDT,  of  SER-J  A  NS-LANDT. 
In  de  lyft  van  de  Zeeuwfche  Landen ,  in  den  hondertllea 
penning  1641.  genoemt  HEER  JANS  LANDT;  het  is 
een  Dorp  in  Zeelandt,  beweJler-Schelde,  onder  Duvelandt; 
zie  op  HEER-J  ANS-LANDT. 
JANS  (St.)  ORDEN:  de  Heeren  van  d\eOfdemyn  o.HKr. 

in  't  jaar  131 3.  eerft  te  Haarlem  gekomen.    Dus  fpreekt'er  fgi  j6(^] 
de  Oude  Hollandtfche  Kronyk  (te  Dordrecht  in  't  jaar  1Ó20.  Boxhom 
herdrukt)  van.         't  jaac  1313.  Op  S.  Marie  Magdalene  hoU, 
advent ,  öoe  quamcii  alöercecit  binnen  Haarlem  öie  ̂ mm  toon. 
ban  bm  l')afpitanec  ̂ èt  21an  SSaptifien  in  öaec  Ijui^  te  Haar-  pag.\oi. 
lem,  luclfi  Ijuié  en  Clooftcc  alöereecfl  i^cet  ̂ jacob  ban  3^c= 
neinarhen  /  •;örfclt)op  Pan  Zw^tw  I  cn  «©loue  25ifcljop  Pan 
IHtrecljr/  en  öc  Commanbeuc  be^  ö»iJ»  öan  §>t.  Catljacineii 
t'  llltcecljt  ontfanscn  /  cnbe  acngcnomen  tjabbe  Pan  4lBc. 
«Öerrit  Pan  (Utttotcl  Canonift  Pan  §>.  Ilt^arie  t'  lltreröt/ 
enbe  öeeft  bat  ijefiinbccct/  enbe  gePipbt  in  ben  naam  «Öobt^ 
almachtig/  fyne  liePe  mocbecHSaria/en  ^3».  ̂ an  23apti(lcn; 
bie  Itjeccen  Pan  bc  iCcniplier^/  bie  buiten  l^aerlcni  in  bc  bof- 
fcöagie  Pjoonben/  3nn  gegaen  met  alle  Ijacc  gocberen  tottcn 

Pooifs:  ljupfc  Pan  St.  Jans  /  boo?  cacb  enbe  tocbocn  bc^  Cbe^^ 
len  itian^  JOillem  Pan  (Êgmonb.  9^aec  na  in  ben  jare  1316. 
ijeeft  bie  feIPe  ̂ tetj  3Iacob  Pan  2:uben/  eene  ftaninghlijfte 
^ale  binnen  JDaerlem  gctimmcrt  enbe  gcmacht.  jaec,^ 
baec  na  l)eeft  befe  Poojfeube  2pifcop  ̂ acob  boen  m.ahen/  in 
bat  felPe  Ijup^/een  Percierbe  heihe/met  eenen  omgancfj /enbe 
P30?be  be|  jaec^  baec  na  Polmacht.  %n  Ujclhc  fterhc  >Öobt 
bc  l^eeve/  met  fune  liePelBoebcc/  enbe  fpn  Poo^lopec^tJBan 



Coudh. 
in  de  O. 
Holl.Kr. 
fol.  114. 
Senth. 
HoU. 
kirch. 
ent- 

flandt 
part.r. 

Etti.  van 
M*teren 

fol.  107. 
Hooft 
fol.  811. 

Meerh. 

groote 

ƒ.  121». 

Hooft 
tledtrl. 
Bipr. 
fol.  813, 

"Bor. 
Hooft. 
Reyd. 
^.Vive- r'tus. Meter. E.de 
Veer. 
Leve» 
'jan  Pr, triller» 
en  Mati- rits. 

JAN  J  A  U 

25aöttft  /  5«t  üfëert  toetbcn.  <enbe  i^mt  3Dircïi  ban  ̂ iee^ 

bcnroeöe/  öic  öoeöcrtieicn/  btqazfüe  öcefe  ftecfte  met  cencn 

fcïjoonen  gulöeii  Mfte  ban  fpnen  goigf ; jie  van  dien  Hee- 
re  7^fo*  op  J  A  C  ü  B   V  A  N  O  U  T  S- 

H  CD  O  RN,  BtJJ'chop  van  Utrecht.  Dexe  Orden  der  Heeren 
van  St.  Ja»  Baptift  van  Jernfalem.,  andsrs  gezegt  Hofpita- 

Uersy  of  Johanniter  Ridders  ̂   heeft  aanvang  genomen  in  't 

jaar  I104.  volgens  S.  van  Leeuwen.  Doch  't  eerfte  beginfel 
was  loii.  te  Jerufalem.  Kort  voor  't  jaar  1290.  wierd  de- 
xe.  geeftelykeRidder-ori/^«  door  dcOngelouvigen  uit  het//. 
Landt  gedreeven. 

JANSONIUS,  CJACOBUS)  van  y^?«/Z^r^iïw  ge- 

boortig; hy  is  Theologifch  Doftor  geworden,  en  in  die  fa- 
culteit Profeübr  te  Leuven.,  Deeken  van  St.  Pteters  ,  en 

Regent  van  't  Paufelvke  Collegie  aldaar.  Was  vermaardt 

door  zyne  geleertheit :  florf  in  't  jaar  iÓ2j-.  heeft  over  de Pfalmen  gefchreven,  enz. 
TANÜS  DOUZA;  zie  DOUZA.  (JANUS) 

JANUS  RUTGERSIUS;  zie  op  RUTGERSIUS. 
(JANUS)  ,  ̂   . 
JANUM,  een  der  dartien  Dorpen  van  de  Friefi/je  Grie- 

tenije  Dantumadeel,  leggende  over  d'£e,  aan  den  kant  van Ferwerderadeel ^  in  Oojlergoo. 

J  A  U  R  E  G  N I ,  (  J  ü  H  A  N )  een  Biskaijer  van  geboor- 
te, opgemaakt  om  Prins  Willem  den  I.  van  Oranje  ce  ver- 

moorden: dat  ook  byna  gelukte.  Johan  de  Iftincha.,  ook 
een  Biskaijer.,  geweeft  Commys  van  de  Lyftogt  voor  de 
krygsheiren  van  den  Koning  van  Spanjen  in  ée.  Nederlanden., 
had  al  eenigen  tydt  op  middelen  gedacht,  hoe  den  Prins 
van  Oranje  om  't  leven  te  brengen.  Hy  oordeelde  ter  uit- 
voeringe  van  dat  werk  niemant  bequamer  dan  eenen  Gajpar 

d^Anajiro.,  zynen  landtsman,  een  groot  koopman  t" Ant- 
tverpen,  doch  die  door  tegenfpoedt  op  het  punt  van  ban- 
querouten  ftont,  en  om  die  reden  byna  wanhoopig  was. 
Hy  fchreef  daar  over  aan  hem  uit  Spanjen:  na  eenige  on- 

derhandeling met  hem, zoo  door  brieven  als  booden,  zond 
hy  hem  eindeiyk  fchrift  met  de  eige  handt  van  Koning 
Philips  den  II.  ondertekent,  daar  in  hy  zich  verbondt,  in- 

dien hy  dat  ftuk  uitvoerde,  dat  hem  tot  vergeldinge  80000 
Dukaaten  aangetelt  zouden  worden,  of  zoo  veele  renten 
t'zyner  keure,  boven  eene  Commandeurye  van  St.  Jacob. 
D'AnaJiro  had  geen  moeds  genoeg  om'er  zyn  eigen  leven 
aan  te  waagen ,  echter  vlamde  hy  op't  groote  geldt,  of  een 
deel  daar  van.  Hy  openbaarde,  met  traanen  in  de  oogen, 
aan  zynen  Caffier  het  verloop  van  zyne  zaaken ,  en  te  gelyk, 
hoe  hy  weêr  tot  grooten  rykdom  kon  komen,  indien  hy, 
tot  zyn  Caffiers  gelyke  voordeel,  hem  daar  in  behulpzaam 

wilde  zyn:  maar  Ant.  l/ene'ro  (zoo  was  des  Caffiers  naam) toonde  affchrik.  Na  dat  het  Anajiro  met  Venéro  mislukt 
was,  quam  hem  Janjauregni  in  gedachten,  en  dat  hy  een 
bequaam  werktuig  zou  konnen  zyn  om  dit  Üuk  uit  te  voe- 

ren :  hy  was  23  jaaren  oudt,  kort  van  perfoon,  üyfzinnig 
van  aart:  zeer  ligt  liet  zich  deze  Jauregni  daar  toe  bewee- 

gen,  daar  hy,  uit  eenen  RoomJ'ch-Cathulyken  yver,  zelf  ge- 
noegzaam toe  genegen  was.  De  beloften, indien  hy'er  na 

de  daadt  levend'  afquam,  dat  tot  grooten  ftaat  verheven 
ïou  worden  ;  of  zoo  hy  daar  over  't  leven  mogt  verliezen , 
van  de  hoogfte  Kroon  der  Martelaren  in  den  hemel  te  zul- 

len ontfangen,  en  daar  van  verzeekert  te  zyn,  zonder  in 
't  vagevuur  te  komen,  prikkelden  hem  noch  meer  aan.  Op 
den  beftemden  dag  van  den  moordt  (  Zondag  den  iSMaert 
ifSz.  )  biechtte  hy  zich  aan  Antonius  Timmerman^  Domini- 
kaner  Monnik,  die  gewoon  was  heimelyk  in  het  huis  van 
Anafiro  Milfe  te  doen.  Hy  openbaarde  in  zyne  biecht  zyn 
voorneemen  tegen  den  Prins.  De  Monnik  prees  hem  daar 
in  ten  hoogften;  als  in  een  werk  ter  eere  van  Godt,  ten 

befte  der  Roomj'ch-Catholyke  religie,  des  Vaderlandts,  en dienfte  des  Konings ;  abfolveerde  hem,  en  gaf  hem  zynen 
zegen,  nevens  het  H.  Sacrament.  Dus  gewapent,  en  ten 

bedryve  toegeruft,  gaat  hy'er  op  los.  Prins  IVillem,  uit  de 
predikatie  gekomen,  hadde  zyn  middagmaal  opentlyk  op 
de  groote  zaal  gehouden,  met  zyne  Familie,  de  Graven 
Lavaly  Hohenloo.,  en  andere  Grooten.  De  tafel  opgeno- 

men, en  hy  omringt  van  Heeren  en  Edelen,  gaat  naar  zy- 
ne kamer  ;  Jauregni  mengt  zich  onder  den  hoop,  met  een 

pirtoül  onder  zynen  hoedt,  dat  hy  op  den  Prins  van  üran- 
jen  lofl::  de  kogel  gaat  het  rechter  oor  in,  vliegt  door  het 
gehemelte  zyns  mondts,  en  komt,  breekende  eenige  tan- 

den ,  beneden  het  flinker  kaakebeen  uit.  De  keel^der  was 
gequetrt,  en  de  wondt  zou  doodelyk  zyn  geweeft,  indien 

niet,  t'zamen  met  de  kogel,  de  vlam  van  het  buskruidt, 
die  ader  tocgefchroeit  hadde.  Immers  de  Prins  wierd,  of 
bleef  op  eene  wonderlyke  wyze  behouden.  Jauregni  ont- 

■  quam  eenen  fchandigen  doodt,  vermits  hy  van  eenige  Hof- 
jonkers in  der  yl  wierd  doodt  geftoken,  door  eene  haaftige 

onbedachtzaamheit,  of  om  meer  quaadtdoen  te  beletten: 
want  men  vondt  noch  een  dolk  by  hem,  bloot  in  zynen 
boezem;  nevens  eene  kaerfe  van  groen  was,  met  een 
Agnus  Deï,den  JefuitfchenCatechlünus,  enz.  om 'er,  zich 
indien  hy  gevangen  wierd,  van  te  bedienen.  Zyn  doodt  lic- 

haam wierd  gevierendeelt,  en  het  hooft  op  een  bolwerk 
van  het  Kaftecl  gezet,  de  vier  deelcu  aan  vier  poorten 

JAU  JEL  JEN  JER  JES  &c.  4rf 
opgehangen.  Antovio  Venéro.,  die  van  dezen  aanflag  kennif- 
fe  gehad,  en  dien  niet  ontdekt  hadde,  nevens  de  Dominika- 
ner  Monnik, die daar  toe  had aangemoedigt ,  wier- 

den aan  ftaaken  geworgt,daar  na  gevierendeelt,  en  de  quart  ie- 
ren  opgehangen  :zy  zouden  zwaarder  geftraft  zyn  geweeft, 
indien  Prins  IVillem  niet  az.nS.  Aldegonde  gefchreven  hadde, 
dat  hy  hen,  zoo  veel  de  misdaadt  betrof, het  vergaf, cn  dat 
men  hun, als  zy  ftervcn  morten , doch  eenen  zachten  doodt 
zoude  aandoen.  Ook  had  de  Prins,  zich  van  Jauregm  ge- 
quetft  voelende, gczegt :  Ik  vergeeve  hem  mynen  doodt.,  [paart 
den  mifdaadiger .  De  Dominikaner  Monnik  bekende  voor 
zyn  vonnis,  dat  hy  gemeent  hadde  een  yder  bevoegt  te  zyn, 
uit  kracht  van  's Konings  ban,  den  Prins  van  Oranje  met 
eene  goede  confcientie  om  het  leven  te  brengen  :  doch 
herriep  dit  gevoelen  voor  zynen  doodt,  toonde  berouw, 

en  badt  om  vergift'eniffe,  enz.  Toen  Alexander  Farnéfe^ Prins  van  Parma^  vier  jaaren  daar  na  de  Stadt  Antwerpen 
verovert  hadde,  hebben  de  Jefuïten  de  quartieren  van  de- 

ze geëxecuteerden, met  groote  eerbiedigheit,  van  de  poor- 
ten wechgenomen,  en  die  opentlyk  als  heiligdommen  geëert 

en  begraaven.  Gafpar d'' Anajiro  hadde  zich ,  even  voor  het  aan-  '^"«^ 
gevangen  moortdadig  ftuk, naar £)»;»^^r^f«begeeven, voort  M  8xf. 
naar  Doornik.,  en  van  daar  by  Parma,  daar  hy  zich  zou  be- 

roemt hebben  aanlegger  van  deze  doorluchtige  daadt  ge- weeft te  zyn. 

JELLEBERT, een  van  de  vier  Dorpen  in  de  Friefche  pf^i„re„^ 
Grietenije  Aengwirden ,  onder  het  quartier  van  de  Zeven-  lefchr 
wolden;  ook  genoemt  TIALLEBIRT,  of  TYALBERT:  Jhter 
daar  is  de  pleifterplaats  der  reizende  lieden,  van  Stavoren  y  dc[<rtn, 
dejouwer,  cn  andere  Oorden ,  naar  Drenth  en  Groningen 
heene  willende. 

JELLUM,  een  van  de  16  Dorpen  der  Friefche  Grie-  winfem 
tenije  Baerderadeel,  in  Wtjlergoo.    Hier  legt  het  huis  en  de 
State  Mammema,  op 't  Niewlandt ,  jongftleden  bewoont 
by  den  laatftcn  van  't  Edel  geflachte  Botnia. 
JELSUM,  een  van  de  14  Dorpen  van  de  Friefche  Gx\t-  Idetn 

tenije  Leeuwarderadeel .,  in  't  quartier  Oojlergoo\  daar  legt  de  ihid, 
oude  State  van  Hinnema.    Dat  geflacht  voerde  voortyds  in 
hun  wapen  drie  witte  leliën  op  een  roodt  veldt.  De  Kerk 
van  Jeljum  ftaat  aan  de  State  van  Kamjira;  is  een  heel  ver- maakelyk  Dorp. 

JELTINGA,  of  JELTCAMA,een  adelyke  Sta- 
te, geleegen  in  het  noorden  van  het  dorp  Buitenpojl,  in  de 

Grietenije  van  Achtkerfpele»;  zynde  de  zefde  Grietenije  van 
Oojlergoo,  in  Frieslandt.  De  laatfte  van  dit  geflachte  is  ge- 

weeft Jonker  Otto  vanjehingaj  die  in  het  jaar  170Ó.  over- 
leeden  is. 
JENIBELLI,  uitvinder  der  brandtfchepen  voor  Ant- 

werpen gehrülkt ,  enz.  zie  JANIBELLI.  (FREDERIK) 
JENSIEM  A,  een  adelyk  Huis  in  de  Groninger  Ommc-  fjouve, 

landen  y  in  het  Dorp  Oldehove  ̂   onder  het  Wejier-qsiartier  \ 
heeft  aan  die  van  Broer/ma  behoort. 
JEROENS  POLDER,  of  S.  JEROENS  POL-  Boxhor» 

DER,  in  Zeelandty  op  't  Eilandt  Schottwen y^N\eïd  in  't  jaar  Kr. -van 
15*30.  t'eenemaal  van  de  zee  overloopen;  is  evenwel  na-  Zeeland 
derhandt  weêr  bedykt:  draagt  ook  den  naam  van  BAN-  i  deel^ 
TAM.    In  't  jaar  1641.  wierd  deze  Polder  bevonden  108  fag.ig, 
gemeeten  en  235-  roeden  groot. 

J  E  S  L  U  M ,  een  der  elf  Dorpen  van  de  Friefche  Grietc-  winftm, 
nije  Ferwerderadeei,  in  't  quartier  Oojlergoo:  de  kerktorea 
heeft  een  fpits,  d'eenigfte  in  deze  Grietenije. 
JEURIAEN,  ook  JORIS  VAN  LALAIN, 

Grave  van  Rennenberg;  zie  op  LALAIN. 
JEURIAEN  VAN  EGMOND;  zieopGEOR- 

GlUS  VAN  EGMOND,  Bifchop,  enz. 
JIERSICKE;  zieopJERSIKf. 
JISP,  een  Hollandtfch  Dorp  met  Kerk  en  Predikant,  fjouvt. 

ftaande  onder  het  Clalfis  van  Haarlem. 
JOCKWERT,  een  Dorp  in  de  Groninger  Ommelanden  ^  jjf„f 

onder  Fivelingo's  quartier.  Houvt, 
JOHAN  VAN  NASSAUW,  de  XXXIX  Bif- 

fchop  vzxiUtrecht.Hy  wierd  ,  na  het  overlyden  vanBiflchop 

Henrtk  van  l/yanen^  in  't  jaar  1267.  tot  die  waerdigheit  ver- 
koren: was  een  ganfch  Hecht,  eenvoudig, ongeleert  man; 

wiens  heüxexhetUtrechtfche  Stichtieev  fchadelyk  is  geweeft. 
Hy  vondt  alle  Kafteelen  en  Huizen  in  het  Bisdom,  door  J.  de 
voorzorge  van  zynen  Voorzaat,  wel  voorzien:  maar  hy  bekain 
deed 'er  in  zynen  tydt  weinig  nut  mede  voor  't  Sticht.    In  Joh.  i. 
tegendeel  deed  hy  't  groot  nadeel ;  was  oorzaak  van  veelc  O.H.Kr. verwarringen  en  onrurten,die  naderhandtzyn  uitgebarften.  M  347« 

Van  dag  tot  dag  verergerden  de  zaken  van 'tAr/V/&/ ;  dc  Lands- 
middelen  vervlogen;  d'inkomften  waren  eer  verteert  dan 
ontfangen;  de  tollen  wierden  verzuimt;  de  Heerlykheden 
en  Kafteelen  verpandt;  Vreeland:  aan  den  Heer  van  Amjlel^ 
Montfoort  aan  den  Heer  van  Woerden,  beide  heftige  vyanden 
van  de  Utrechtfcben.    Dat  doen,  en  meer,  bewoog  einde- 

iyk de  Staten  van  Utrecht  y  om  de  behulpzaame  handt  van 
Grave  Floris  van  Hollandt  te  verzoeken  ,  om  het  Sticht  in  goe- 

den ftaat  te  helpen  herftellcn,  en  te  handthaaven ;  ja,  ont-  Volfiut 
zagen  zich  niet  des  Landts  zaaken  in  zyne  handen  over  te  Jaarl. 
geeven#  om  daar  omtrent  naar  zyn  goedtvinden  te  hande-  van 
len.  Om'er  hem  nu  te  meer  toe  te  beweegen,  wierd  hem  en  MoU, zvnen 

r 
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ïynen  Naianten  toefjeftaan  ,too  menigmaal  als  het  hun  be- 

liefde in  de  ütudt  te  komen.  Waar  voor  G rave /^ur» / ,  en 
lyiie  Nazaaten,  die  van  Utrecht  altydt  met  raadt  en  daadt 
ïouden  byfpringen.  Wanneer  de  Dillchoppelyke  Stoel 
open  viel,  zouden  de  Staten  vitri  Utrecht  hun  belt  doen, 
dat  zulk  een,  als  van  Grave  Floris  voorgeftek  wierd,  ver- 

koren mogte  worden.  Indien 'er  eenige  onruft  in  de  Stade 
Utrecht  ontllont,  zou  de  Grave  van  llollandt  die  ten  belle 

•  van  het  gemeen  ftillen;het  ware  dan  tuifchen  denBilTchop 
en  de  Staten,  ofwel  van  de  State»  met  de  Gemeente,  of 
van  de  Gemeente  met  den  BifTchop.  By  geval  dat  de  Graven 
\znHollanJt  hun  HoiCUtrecht  hielden ,  zouden  zyneRaaden 
ooirfprongkclyk  Stichtfen  moeten  zyn,  enz.  Nadat  nu  Grave 
Floris  den  Staat  herüelt  hadde,  in  het  jaar  1278.  bevondt- 
men'sLandts  middelen  al  in 't  jaar  1280.  merkeiyk  ver- 

meerdert. Na  het  vertrek  van  Grave  f  /om,  begon  de  Bif- 
Tchop te  denken  om  de  verpande  plaatzen  te  lolfen ,  die 

Heer  Gysbert  va»  Arnftd^  en  Heer  Herman  van  Woerden  op 
loodanige  wyze  bezaten: maar  zy  die  in  handen  hebbende, 

weczen  den  Biflchop  en  die  van  Utrecht^  die  't  verpandde 
weder  wilden  lollen,  af;  willende  die  Sterkten  in  eigen- 

dom behouden.  De  BilFchop  wilde  ze  weerom  hebben, en 
het  geldt  opbrengen,  maar  vruchteloos ;  deshalven  deeden 

Staten^  nevens  de  Bij] c hop  ̂  die  van  Amjiel  en  Woerden 
den  oorlog  aan :  die  mede  volk  op  de  been  bragten.  Tot 
den  flag  komende,  hadde  Amftel  Heer  Herman,  met  ee- 

nen  goeden  trop, achter  zich  gt\aAtcn:'DeStichtfchen  vielen 
vierig  op  Amjiel -^.m,  en  't  gevecht  was  fel,  700  dat  Amjiel 
wyken  molt :  maar  toen  quam  Heer  Herman  van  Woerden 
met  zynen  verfchen  hoop,  viel  op  de  vermoeide  Stichtfchen 
aan,  die  de  vlucht  moften  neemen.  Daarop  zochten  zy 

heul  aan  Grave  /7or/.f,die'er, volgens  het  verdrag, toe  ver- 
plicht was;  maar  hy  zocht  de  zaak  liever  te  bemiddelen: 

Commt-  vaerdigde  daarom  gezanten  aan  Amjiel  en  Woerden  af,  met 
l-jns  bevel  van  de  wapenen  neer  te  leggen,  de  beleende  plaat 
Amji.  2en  wéér  te  geeven,  en  't  verfchot  in  zyne  handen  te  ftel- 
/<?/.  40.  ]en;  doch  zy  wilden  daar  niet  naar  luifteren.  De  Grave 

belegert  daar  op  l^redelandt:  Amjiel  V-omt  tot  ontzet;  maar 
word  geflagen ,  en  hy  zelf  gevangen ,  daar  by  gebonden , 
en  in  triumph  rontom  het  Kafteel  Vredelandt  gevoert.  De 

Amjlelfchen  gaven  toen  het  Kafteel  op, in  't  jaar  1280.  Flux 
ylt  Grave  Floris  naar  Montfoort;  Heer  Herman  had  dat  Kaf- 
teel  zeer  fterk  gemaakt.  Grave  Floris  gebruikte  daar  wel 
groot  gewelt  tegen ;  maar  moft  daar  evenwel  een  jaar  voor 
blyven,  eer  hy  'er  meefter  van  wierd:  alle  die 'er  in  waren 
wierden  op  twee  na,  die  zich  verburgen  hadden,  gedoodt 
In  de  jaaren  1285-.  en  1287.  kregen  Amjiel  en  Woerden  ver- 

giffenis. Amjiel  op  S.  S.  Simon  en  Judas  advent  in  't  jaar 
1285-.  en  Woerden  op  Palmzondag  1287.  Zy  verkregen  de- 

ze vergeeving  onder  eedtzweerihge  en  belofte,  van  noch 
den  Grave,  noch  den  Bilfchop,  eenig  onheil  toe  te  bren- 

gen, of  te  veroorzaaken :  de  bezittinge  van  Vreèlandt  en 
Montfoort  aan  den  Biflchop  te  laaten :  daar  by  noch  alle 
hunne  goederen  tot  Leenen  van  deGraaflykheit  te  ftellen : 
Indien  zy  ook  ooit  deze  artykelen  overtraden,  dan  zou- 

den alle  hunne  Heerlykheden  aan  den  Grave  vervallen, 
die  hy  dan  van  de  Utrechtfche  Kerke  in  leen  ontfangen  zou- 

de ,  enz.  Dit  alles  gefchiedde  met  toeftemminge  van  den 
Biflchop  van  Utrecht,  die,  ter  vergoedinge  der  onkoften 
door  Gt^ve  Floris  in  dezen  oorlog  gedaan,  hem  befchonk 
met  het  leen  van  de  tienden,  die  de  Hollanders  aan  het 

Sticht  moften  geeven.  Alzoo'er  eenig  verfchil  over  de  naa- 
men  der  Biflichoppen  van  Najfauw,  en  van  Zyrik,  enz.  is, 
als  ook  over  het  verpanden  of  verkoopen,  zullen  wy  't  al- 

hier kort  voorftelien  en  openleggen.  J.  'J.  Orlers,  in  zyne 
befchryvinge  van  Lei4en,  brengt  voort  uit  zekere  Dedudie 
zonder  naam,  dat  Biflchop  Jan  van  Najfauw  aan  den  Heer 
van  Amjiel  het  Slot  Vredelandt  verkocht  hadde,  nevens  an- 

O.H.Kr.  dere  Sloten  en  Heerlykheden:  maar  zyn  getuigeniflTe,  van 
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die  Dedudie  zonder  naam,  kan  die  van  de  Oude  Hollandt 
fche  Kronyk,  \a.n  Jan  Veldenaar ,  en  van  anderen  niet  doo- 
den;  vermits  die  uitdrukkelyk  het  woordt  verzet,  zoo  veel 
als  verpandt,  gebruiken  :  ook  geeft  het  de  zaak  zelf  genoeg 
te  kennen  :  want  indien  de  Kafteelen  van  Vredelandt  en 
Montfoort  verkocht  waren  geweeft  van  Biflchop  Jan;  met 
wat  recht  zou  hy  ze  hebben  konnen  weder  eifchen.^Met  wat 
voorwendinge  zou  Grave  Floris  die  van  Amjiel  en  Woerden, 
over  hunne  weigeringe  van  't  verfchote  geldt  daar  voor  te 
ontfangen, beoorlogt  hebben ?Het  is  wel  eenmisflag  dat  de 
Oude  Hollandtfche  Kronyk-^chiyvtt ,  en  andere  die  hem  gevolgr 
hebben,  het  jaar  15-87  ftelt,  voor  't  jaar  waar  in  d' oorlog 
tuifchen  Grave  Floris,  en  gemelde  Heeren  zou  voorgeval- 

len zyn:  want  het  blykt  anders  uit  de  voorfz:  genadebrie- 
ven. Scriverius,  in  zyne  Aantekeningen,  zegt  ook,  dat  uit 

de  Oude  Goudtfche  Kronyk,  en  uit  A'Oude  Rymkronyk,  net  te 
befpeuren  is,  dat,  in  plaatze  van  1217.  in  Oude  Hollandt- 

fche Kronyk  bedenkelyk  127S.  zal  moeten  gerekent  en  getc 
kent  worden.  Wat  verder  aangaat,  dat  de  Hollandtfche  Kro- 

nyk den  bovengedachten  oorlog  ftelt  voorgevallen  te  zyn 
met  BiftTchop  Jan  van  Zyrik,  en  dat  die  Kronyk  daar  in  van 
andere  Schryvers  mogelyk  gevolgt  is ,  zulks  maakt  daarom  de 
waarheit  der  iake  niet  vaft:  want  uit  die  zelfde  ̂ ew/yè  vrord 

J  O  H 
beweïcn,  dat  de  Heeren  van  't  Sticht  Utrecht  den  Grave 
tloris  m  't  jaar  1287  verzochten  tot  den  Raadt  des  Kapittels 
te  willen  komen,  om  Jan  van  Nafj'auvj  van  het  Bisdom  af te  zetten ;  en  J.  Veldenaar  ftelt  de  aankomft  van  Jan  van  j.  t.  foL 
^yrtk  op  I28J?.  (de  Zoenbrieven  zyn,  als  aangewezen  is,  163. 
van  1285-.  en  1287.)  hoe  kan  dien  oorlog  dan>«  vanZyrik raaken.?  Ook  komen 'er  alle  Schryvers  m  overeen  dat^^jw 
van  Najfautu,  na  't  ovcrlyden  van  Henrik  van  Vyanen,m  het jaar  1267.  Biflchop  wierd,  zelfs  ook  de  Oude  Hollandtfche 
Kronyk  Zegt,  dat  hy  21  jaaren  geregeert  heeft:  zyne  afzct- 
tmg  viel  voor  in  't  jaar  1288.  Èeka  komt'er  ook  mede  over een;  des^e\yks  Melis  Stoke ,ó.\e  in  dien  tydt  leefde ,  en  daar- 

om wel  voor  den  geloofwaerdigften  te  houden  zy,  noe-  ̂ Tjw 
mende  uitdrukkelyk  Jan  van  NaJJauw.   Aangaande  het  af-  föl  cc' zetten  van  Biflthop  Jan  va»  Najjduvj  ,  fpreekt  Veldenaar 
aldus ;  %n  öm  jacc  on$  ïjcren  m  fiiöe  \xxxm  foe 
toert  grcuc  fïomi.é  Vtantjollant  ööe&oöen  tot  titcecljt  tot  «nm 
capittel  tc  comcii  €nöe  fji  quam  mtt  UefI  cbelie  luben  JlDant 
jotjau  Dan  nairoiilucii  öie  bifcop  öic  Ijab  yjci  jaec  elect  of  glie« 
coren  bifcojj  Dan  ütrccljt  gljctoeefl  al^  ecu  lecdi  man  mit  ölf* 
PEnfarien  Vian  öcri  pacu.ö  <i£nbe  m  Ijab  noc!)  njie  gljeen  con^ 
fimiatie  gljcfjaöt.  ciiDe  Iji  tjaö  öat  caficel  üaii  \3,jeödant  Uerfet 
acnöcn  öccc  Dan  acmflel  om  ecu  fomme  üan  gclbc  <enöc  öat 
€a(lefl  Dan  montfoecb  ijab  Ijt  Decfet  om  een  fomme  ban  gel* 
bc  aeii  ben  V^m  ban  luoecbcn  iit§  önn  bat  Iject  big'bom  öc* claecöbc  oCnbe  baec  toe  Vuaj?  bat  öiébom  betlaben  mit  groten 
fcult  tegïjen^  beel  Ujoefteiiaer^  a©acrom  bie  gïjemeeii  ecclefie 
fcreef  ben  armeii  (laet  bejS  öifcop^  ban  btrec^t  acn  ben  paen^ 
cnöe  baben  ïjem  Innicljltcft  om  enen  bic  joljan  \y\tt  ban  3önjcft 
enbe  obermit^  tt§.  paeu^  mogljentljept  fo  joïjan  ban  naf* 
foubjen  of  gljefet  bant  biföom  €nbc  SHoljan  ban  snnjcït  tó 
geojbmiert  bic  i\  bifcop  ban  btrectjt. 
JOHAN  DE  II.  VAN  ZIERGK,  ZIERICK,  ortKr 

ZYRYCK,  wierd,  na  het  bovenverhaalde  afzetten  van  fgi  t>f,* Johan  van  Naffduw,  de  XL  Bijfchop  van  Utrecht.    Vermits  J.de 
d' oorlog  van  den  Bijfchop  tegen  Amjiel  en  Woerden,  om  de  lieka  in Kafleelenyzn  Vredelandt  en  Montfoort,  onder  hem  niet  voor-  Joh.n. 
gevallen  is,  als  in  de  voorige  poft  is  aangewezen,  hebben  A.slich- 
wy  weinig  van  hem  te  fchryven.    Hy  heeft  het  Utrechtfche  tenh.in 
Bifdom  niet  langer  dan  negen  jaaren  beftiert;  toen  wierd  Pontati, 
hy  van  den  Paus  Bonifacius  gemaakt  Bijfchop  van  Tulliën^  ̂ "P- 
Touloufe ;  {Epifcopus  Tullenfis.)  Hy  verliet  daarom  het  Bifdom       ; . 

van  Utrecht  129Ó.  zynde  negen  jaaren  na  zyn  aankomen  in  J'^*^^ 
'tjaar  1288.  hoewel  zommige  Schryvers  wat  verkeert  re- 

kenen.  Willem  van  Mechelen  volgde  hem  in  't  Bisdom. 
Dewyl  het  Levensverhaal  van  Johannes  Zyrik  hier  luttel 

plaats  beflaat,  zullen  wy  hier  in  't  geheel  laaten  volgen 
't  geen  'er  de  Schryver  van  Batavia  Sacra  van  heeft  aange-  , tekent,  waar  in  noch  veele  dingen  voorkomen  in  de  bo-  f^n 
venftaande  befchryvinge  niet  gemeldt,  met  verfcheide  om- 
ftandigheden,  den  liefhebberen  der  Nederlandtfche  Oud- 

heden t'over  waerdig;  't  volgende  vinden  wy  daar  no- 
pende dezen  Biflchop, en  de  zaaken  van  dien  tydt,  te  boek 

gebragt. „  In  Najfouws  plaatze  is  gekomen  Johannes  de  II.  voe-  Bar- 
„  rende  den  toenaam  van  Syrik,\x\x.  het  doorluchtig  geflacht  land.  ty 
„  van  de  Lotteringfche  Graven  van  Syrik,  uit  het  welke  G  No- 
„  Frederik  Guidoos  nazaat  ook  is  gefproten.    Deze  Johan-  vioma- 
,,  nes  heeft  het  Bisdom  den  tydt  van  acht,  of,  gelyk  ande-  |»*  in 

„  ren  willen,  van  negen  jaaren  bedient.   Hy  heeft  in  de  '■'»^'»^- 
„  byeenkomften  zyner  Geeftelykheit  eenige  Ordonnantiën  ^-f'fi- 
„  gemaakt,  en  by  wyze  van  brieven  uitgegeeven ;  enz.  Trajtil. „  Naderliandt  ishy,uit  kracht  der  Paufelyke  toelaatingcy 
„  BiflTchop  van  7ó»/  geworden;  en  hy  wordt  onder  de 
„  Kerkvoogden  van  7c«/  getelt  achter  Pro^aj,  wien  hy  in  jyfjfjj 

„  't  jaar  1296  is  gevolgt;  zynde  geftorven  in  't  jaar  1305-. 
„  Bilfchop  van  Utrecht  zynde,  heeft  hy  het  üot  Vrede- 

„  landt  opgeëifcht  van  Gifelbertus,  die  het  in  onderpandt 
I,  had  ontfangen  van  Johannes  van  Najfauw,  en  verfcheide 
I,  niewe  tollen  invoerde:  En  als  deze  daar  geen  ooren  toe 
,  hadde,  heeft  hy  de  wapenen  tegens  hem  opgevat ;  en 
,  heeft  beide  de  kafteelen,  Vredelandt  en  Monfoort,  na  een 
,  langduurig  beleg  en  veel  vechtens,  met  hu'pe  van  Graaf 
,  Floris,  verovert,  en  volgens  de  voorwaarden  van  den 
,  vrede  in  bezit  gehouden. 
„  Op  dezen  tydt  heeft  Hermannus  van  Woerden,  die  een  Pn  noch 

,  wrok  tegens  Gr^at Floris  had,  eenen  aanflag  tegen  zyn  eengroot 
,  leven  gemaakt,  en  heeft  den  voornoemden  G//è/^frm  ook  geialan-^ 
,  op  zyne  zyde  getroont.   En  als     hem  door  lift  gevan-  deren, 
,  gen  hadden  gekregen,  heeü  Gerrit  van  Velfen ,  een  dap-  van  de» 
,  per  en  ftout  Ridder ,  en  een  van  de  voornaamfte  der  grootftcn 
,  bondtverwanten ,  opdat  hy  van  het  toefchietende  landt-  adelva» 
,  volk  niet  ontzet  zoude  worden ,  hem  moortdadiglyk  om- 

,  gebragt,  na  dat  hy  veertig  jaaren  aan  't  roer  der  regee- 
,  ringe  gezeeten  hadde.  Het  doode  licluamvan  den  Grave 
,  is  naar  de  Abdy  van  Rynsburg  gevoert,  en  benefFens  zy- 
,  ne  Gemalinne  Beatrix  begraaven.   Doch  van  van  Veljens 
,  huisvrouwe,  die  door  den  Graaf  verkracht  zoude  zyn,  is 
,  by  Heda,  noch  de  oudtfte Schryvers, geen  het  minfte  ge- 
,  wag  te  vinden.  Eenige  laater  Schryvers  zullen  dit  waar 
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J  O  H door  onkunde  der  oude  taaie,  tlldus  opgevftt,  en  loflTe" 

„  lyk  te  boek-  geiet  hebben.  . 
,i  Gfrr<r  ^'//c»  wierd  op  het  flot  Kroonenburg^  tia 

„  eene  twaare  belegeringe,  gevangen  genomen  j  en  na  dat 
„  hy  het  feit  beleden  had,  op  een  radt  gezet. 
„  Doch  dat  men  hem  in  een  tonne  vol  fcherpe  ipykers, 

„  binnewaarts  fteekende,  zoude  gezet,  en  door  de  Itadt 
„  gerolt  hebben, komt  ook  uit  den  kokervan  jonger  Schry» 
„  veren;  en  is  by  de  oudtften  niet  te  vinden. 
„  Van  dezen  Graaf  Floris  (laat  het  volgende  aangetekent 

„  in  het  doodtboek  van  S.  Pieters  kerke  te  Utrecht:  Op 

„  den  28  Mey^,  in  'tjaar  1296.  is  gedoodc  de  doorluchtige  Graaf 
„  van  Hollandt ,  myn  Heer  Flor  'ts ,  zoo»  va»  den  Raomfihen 5,  KoKtng  IVillem.  Hy  is  gedoodt  te /k/«/,^er^er^,  eene  vrije 
„  heerlykheit  van  de  Heeren  van  Amjiel^  alvi^aar  Graaf 

ÏVillem  de  III.  in  't  jaar  1324.  een  kapél  voor  zyne  ziele 
„  heeft  gefticht,  zoo  als  Ant.  Matthxus  uiteenen  brief  van 
„  het  zelfde  jaar  bewyft. 
JOHAN  VAN  DIEST  ,  de  XLV  Blffchop  van 

Utrecht.    Na  dat  zyn  voorzaat  "Jacob  -van  Ontshoorn  overle 
was,  in  'tjaar  131a.  (  of  1.324.)  verkoren  de  Capirulai'- 

^eh.III.^^^yohanvan  BroKkhorJi^  Prooft  te  Oudemunjier  t'Utrefht: 
:}.Veld. 

temp. 
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Maar  de  Graven  van  no!Ia»dt,  van  Ge/derlandt,  en  de  Her- 
tog van  BrabaKdt.,  hadden  aan  den  Paus  verzocht  dat  hy 

yoha?!  va»  Diefi,  Domprooft  te  Kamerik.,  met  die  waerdig- 
heit  voorzien  wilde;  die  dan  ook  dezen  'Johan  van  Diejl  te Romen  tot  dezen  ftaat  inwyde.  Flux  fnelde  hy  naar 
Utrecht^  met  een  zeer  groot  en  prachtig  gevolg  van  Heeren 

en  knechten.  Die  \mUtrecht  waren 'er  geweldig  in  t'on- 
vreden,  en  zeiden  opentlyk,dat  het  aan  den  Paus  niet  ftont 
hun  eenen  BifTchop  te  geeven;  dat  hunne  vryheit  openbaar 

gewelt  aangedaan  wierdt,  enz.  Zy  dorften  'er  zich  even- 
wel niet  met  gewelt  tegen  ftellen:  en  Johan  {oijakoh) 

van  BroMorJl ,  die  alreeds  als  BifTchop  geregeert  had- 
de,  had  het  hart  niet  om  Johan  van  Dieji  te  keeren.  Hen- 
riky  Kaftelein  op  het  huis  te  Hagejlein^  voer  fomtydts  over 
deZiÉ-^,  beroofde  des  Biflchops  onderdaanen,  en  lei,  met 
huipe  der  Hollanders^  alle  huizen  hunner  vyanden  in  d'af- 
fche.  Heer  Willem  van  Duivenvoorde  had  in  het  dorp  de 
Niewvaart  eenen  Schout,  Cyshert^  aangeftelt;  de  Schout 
wierd  doodtgeflagen ;  Duivenvoorde  éiichte  de  daders  van 

ó!' Utrechtfchen i  maar  kreeg  weigerig  antwoordt,  ook  wierd 
7ynen  afgezondenen  flechts  genoort  als  van  eenen  onbe- 
ampteling  afgevaerdigt.  Hy  daarover  zeer  vertoornt, ver- 

brandde het  dorp  Geyny  die  van  Utrecht  deeden  't  zelfde 
iaem  Niewvaart,  Heer  Willem  bragt  eenig  volk  uit  Hollandt^ 
O.H.Kr.  Gelderlandt ^  en  Kleefslandt  op  de  been,  ïlak  een  deel  van  't 
/". 374.   dorp  Horjl  in  brandt,  en  belegerde  't  Hot;  daarhy,  door 

dappere  tegeaweere,  genootzaakt  wierd  van  af  te  wyken. 
De  Stichtlchen  quamen  uit  om  hem  flag  te  leeveren;  maar 
de  Grave  van  Hollandt  j  daar  uit  een  groot  verderf  tegemoet 
ziende,  geboodt  Duivenvoorde  de  wapenen  neêr  te  leggen: 
bewoog  ook  de  Stichifche» , om,  ten  zoen  des  doodt(]ags,te 

Schotam  belooven  met  eenig  volk  in  des  Graven  heir  te  zullen  ver- 
Xjr.van  fchynen,  des  van  noden  hebbende;  hoewel  men  ditlaatfie 

in  de  oude  Schryvers  niet  vindt.    Anders  heeft  Ja»  van  Dieft 
weinig  goedts  verricht,  maar  is  het  Sticht  eene  fchadelykc 
peft  geweeft.    Hy  verpandde  aan  Grave  Willem  't  kafteel 
van  Vredelandt,  voor  eene  groote  fomme  geldts,  nevens 

d'omgelegene  dorpen.   Aan  Reinald  vanNaffauvj,  den  II 
^        Grave,  daar  na  I.  Hertog  van  Gelder,  het  flot  Vollenhoe, 
O.H.Kr,  met  geheel  Overyffel.   Hy  had  over  't  Bifdom  van  Utrecht 

zes  Voogden  geftelt,  die  het  vry  qualyk  beftierden.  Het 
meefte  goedt  dat  hy  het  Sticht  heeft  gedaan,  was  dat  hy  't 
kafteel  Diepenheim  kocht.    Hy  heeft  een  CoUegie  van  12 
Kanonikken  te  Amersfoort  gefticht:  ftorf  in  't  jaar  1340. 
(of  134T.)  op  de  kalende  van  Julius;  v/ierd  in  de  Dom- 

kerk begraaven.    Hier  dient  aangemerkt,  dat  federt  eeni- 
gen  tydt  de  Graven  van  Hollandt  en  Gelder,  Leenmannen 
van  de  Utrechtfche  kerke,  zich  zoo  veel  gezagh  omtrent  de 
verkiezinge  van  eeneri  Utrechtfchen  BifTchop  aangematigt 
hadden,  als  hedendaags  de  Koningen  va.nFrankryk  enSpan- 
jen  gebruiken  omtrent  de  keure  van  eenen  Roomfchen 
Paus;  en  gelyk  de  Vorften  te  Romen  alsdan  omtrent  de 
Kardinalen  handelen,  zoo  deeden  de  Graven  van  Hollandt 
en  Gelder  omtrent  de  Stichtfche  Kapitulairen.   Nicolaus  de 
Caputiis  volgde  'Johan  van  Dieft. 
.  JOHAN  VAN  ARCKEL,  deXLVII  BifTchop, 

,  -  volgde  Nicolaus  de  Caputiis,  en  was  alreeds  voor  hem 
Pontan.  door  een  gedeelte  der  Utrechtfche  Capitulairen,  verkoren; 
Geld.  maar  van  Paus  Benediéïus  de  XH.  (te  gelyk  met  Johan  van 
gejch.x  Bronkhorft,  van  een  ander  deel  der  Capitulairen  geftemt ) 

afgefchaft ,  of  verworpen,  die  daar  tegen  N.  de  Caputiis 
''•  met  het  Bisdom  begiftigde,  Johan  van  Arkel  was,  op  het aandringen  van  Grave  Willem  van  Hollandt,  door  eenige 

Capitulairen  verkoren  ;  en  van  anderen  weer  Johan  van 
Bronkhorft,  Prooft  van  S.  Salvator  te  Utrecht,  door  beftel 
van  Grave  Reinald  den  Zwarten,  van  Gelder.  Maar  toen 
N.  de  Caputiis  deze  waerdigheit  aflei,  (zie  NICOLAUS 

„_^.  DE  CAPUTIIS)  fprak  hy  Paus  Clcmens,  d\s  Benediéïus 
Ctrm.in  in  den  R.  Stoel  gevolgt  was,  voor  Johan  van  Arkel,  om- 
Ooh.  IV,  dat  hy  van  zyue  groote  bcquaamheit  tot  dien  ftaat  gehoon 

hadde.  ̂   Dus  wierd  Johan  tan  Arkel,  onaattffétlen  tiOdh  vry jong,  in  t  jaar  1542.  Biffchop  van  Utrecht  Hy  was  toen aan  het  hof  te  Romen ;  daar  ingewydt ,  begaf  hy  ziA  naar  ,  ,  ̂ 
zyn  ̂ ^/./^^  daar  hy  in  't  jaar  1343.  in  zynen  Biffchoplykcn  ̂ f:^^ Stoel  y/^n  Utrecht  geplaatll  wierd :  was  een  zoon  van  Heer 
Jan  den  \n  van  Arkel:  zyne  broeders  waren  Otto,  Heer yan/fr^e/;  Arend,  Heer  \an  Zoelen,  Averzaat,  en  Noorde'- Robrecht  van  Arkel ;  Arend ,  Heer  van  ACoercn  '  en 
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Herbert,  Heer  Van  SUngelandt.  TufTchen //«/w/en  \  Sticht 
was  twift  ontftaan  over  het   gebiedt  van  dc  Prooftdyet 
hoewel  anderen  willen  dat  'er  een  andere  oorzaak  vail twifï,  en  die  deze  geweefi  zoude  zyn;  ̂ zt  Ae  Stichtfchen k 
cerwyien  Grave  Willem^  zoon  van  Grave  Willem  denGoe^ 
dsn ,  buiten  's  landts  was,  in  Hollandt  zouden  gevallen zyn,  en  van  daar  eenen  grooten  roof  wechgehaalt,  daar 
by  noch  fchamperlyk  van  Grave  Willem  gefproken  hebben; 
Het  eerfte  is  echter,  hoewel  Heda  het  ander  ook  fteltj  al- 

leen zeker,  dat 'er  over  de  PriCpofiture ,  of 't  gebiedt  van  de 
Prooftdye  van  St.  Ja»,  twift  ontllont,  vermits  d'een  dezen, d^  ander  dien  daar  toe  bevorderen  wilden.    Die  het  met Grave  Willem  hielden  fchoten  te  kort;  vielen  daar  over 
klagtig  by  den  Grave;  maar,  wéér  t'huis  gekomen,  wierd hen  eene  zwaare  geldtboete  van  die  van  Utrecht  opgelegti 
Dit  nam  Grave  Willem  euvel  op,  evenwel  had  hy  het  niet 
tegen  den  BifTchop,  maar  tegen  de  Burgetye  alleen.  H* 
Vergaderde,  onder  fchyn  van  deVriezen  te  wilkn  beöorlo^ 
gen,  een  groot  getal  krygsvolk;  deedt  alle  pylcn  binuert 
C//rff^^  opkoopen  :  viel  toen  onverwacht,  met  alle  dö magt  van  Hollandt  en  Zeelandt,  op  die  zoo  ontblootte  ftadr« 
Veele  van  den  Stichtfchen  Adel  voegden  zich  by  Gravö 
Willem,  vermits  de  groote  magt  der  Burgerye  hen  in  dö 
weeg  was.    De  voornaamfle  onder  deze  Edelen  waren  J Heer  Zweer  van  Abkoude\  Arnoud  van  TJelftein;  Jan  va/t 
Montfoort ;  Henrik  van  Vyanen ;  Gysbert  van  Sterkenburg ;  Jo' han  van  Broekhuizen;  Ernft  van  Wulven;  en  Fredenk  uit  dett 
Ham;  daar  zich  d'inwoonders  van  Emenés  by  voedden, als  by  den  fterkften  hoop,  en  om  zyn  gewelt  niet  te  ge-» 
voelen:  doch  het  is  hen  alle  qualyk  bekomen.  Biflchop Jan  Van  Arkel  vondt  het  Bisdom  met  zeer  zwaare  fchuldeil 
belafl,  trok  derhalven  onbekent  naar  vreem.de  landen,  oni 
de  koften  van  hofhoudinge  te  fpaaren,en  buiten  fpaarzaarrl 
te  leeven,  daar  hy  veel  door  zou  konnen  opleggeni  Hy 
had  zynen  broeder,  Robert  van  Arkel,  de  bewaringe  van t/itw^/ aanbevolen,  die  ze  ook,  met  de  burgerye,  dappef 
verdeedigde  ,  onaangezien  al  het  gewelt  dat  'er  Gravö 
Willem  op  deede;  die  door  eenen  pyl  van  de  ftedelingen 
gewondt  wierdt.    BifTchop  Jan  van  Arkel,  het  beleg  van 
Utrecht  verneemende,  trok  in  aller  haaft  derwaarts,  en  ÓM.tiH 
maakte  voor  eenen  beftemdeo  tydt  vrede;  onder  beding  dat  f"^-  3^0* 
j-oo.  (andere  fchry ven 400.)  burgers  bloots hoofts, en  barre-  ̂ olP'** 
voets, voor 's Graven  tent  komen, en  hem  om  vergifleniffö i'^'"''^' 
bidden  zouden  :  dit  viel  in  't  jaar  I34f  voor^   Meer  andere  /-Bf^* artykelen  worden  voor  verdichtzels  der  Schryvcren  ge- 
houden;  (te  weeten,  van  joo  mannen  aan  Gr^w  e  Wülem 
t'hunnen  koften  te  leveren,  zoo  dikwyls  hy  die  eifchte; 20  roeden  van  hunnen  ftadtsmuur  af  te  moeten  breeken:  \ru!i 
en  eene  ]ftraat  in  de  ftadt  te  hebben,  daar  de  Grave  t'zy-  f  T ner  geliefte  in-  en  uit  zoude  mogen  gaan.)    Ook  zou  de 
ftilftantniet  langer  dan  tot  aan  t'i'-.^^^^.y^duuren ;  maar'er  /; ondertufTchen  van  vrede  gehandelt  worden.  Debeftcmdeter* 
myn  verftreeken  zynde,  wierd  Grave  Willem  van  de /^«-/V-» 
zen  in  Frieslandt  verflagen ,  daar  de  vredehandel  door  achter* 
bleef.    Biflchop  Jan  van  Arkel  is  waarlyk  dienftig,  en  eert 
dapper  man  voor 't  Sticht  geweeft,  goedtmakende  dat  Jan van  Dieft  fchendig  verwaarlooft  en  veraehtert  hadde.  Het 
dorp  Emenés,  van  't  Sticht  Utrecht  af-  en  tot  Grave  Willen*  rj  j.  ̂  
overgevallen,  bragt  hyt' onder,  en  verbrandde  het.    De  rTJ-' genoemde  Heeren,  die  den  Grave  byftandt  gedaan  hadden, 
moften  ootmoedig  om  vergifTenis?  komen  bidden,  en  eene  o^Vf 
groote  verbeeteringe  doen.    Heer  Zweer  van  Ahkoude,  Ar-  ü 
noud  van  Tfelftein ,  en  Ernfl  van  Wulven  waren  te  groots  om  38*. 
zich  te  verneederen,  en  voldoeninge  te  geeven,  daarom  Vojfiui 
het  de  BifTchop  door  krygsgewelt  Wulven  om  verre  Vfer^  jaai-b. 
pen,  en  kreeg  het  kafteel  van  Abkoude  door  overgave.  Met  p-  37<?i 
Hollandt  tradt  hy  in  oorlog,  en  overv/on  Melis  van  Minden  ̂ l-i' 
in  eenen  veldtflag;  desgelyks  kort  daar  na  de  Hollanders  by  38i  «4« 
Schoonhoven.    Bequam  wel  eenen  grooten  buit,  maar  die  4't 
befteedde  hy  tot  aflolTmge  en  voldoeninge  der  fchulden  van 
het  Sticht.   Hy  nam  Weefp  en  Muiden  in  ,  en  pionderde  ze  ̂^"'^"i 
beide.    Plet  quam  evenwel  eindelyk  tot  eenen  vrede  met  ̂^•■^"'^ 
de  Hollanders.    Hy  heeft  Reen  en  en  Hardenberg  bemuurt  en  '^9-'» 

verfterkt;  ook  de  Provintie  van  üveryftel  wéér  voor  60000  l}'^-^^* Ryders  geloft;  Fredelandt  voor  7000  ponden;  daar  by  noch  srTt"* Oudewater  ftormenderhandt  ingenomen, geplondert, en  ver-  j^^o 
brandt.    In  Overyfel  bemuurde  hy  de  fchans  Arkelftein ;  yl^jl 
flechtte  het  kafteel  Satersho,  omdat  het  een  fchadclykroof- /.tz-f 
neft  was.   Hy  bragt  ook  de  ongehoorzaame  Ste!l,>igwerffche  unip. Mmm  on- f.i66, 

t  Ëene  flraate  (zegt  Schotanus,  ihid  fol.  180.)  in  de  f!;idt,  die 
noch  dc  Hollanders  Jiraat  genocmt  wordt.    Indien  het  verdere  zoo 
waar  is,  als  dit  van  dc  Hnllanders-flraai ,  is  't  niet  wel  te  gelooven, 
want  in  Utrecht  is  geen  Hoilanders-lh-aat.  R. 
^  VcUlcnA-u  lieeU  ;«/  ftnie  Martij»!  dagh  m  /»  dit  wintir. 
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onder  lyn  bedwang  en  gat' hunne  goederen  ten  roof.  Hy 
heeft  veel  niCL-r  andere  dingen  verricht.  Na  dat  hy  21  jaa- 
ren  hft  L':r:ib:ilbe  Bisdom , onder  veele  onrullen  ,geregeert 

hadde,  maakte  dc  Paus  hem  in 't  jaar  13Ó3.  Billchop  van 
Luik^  daur  hy  noch  omtrent  i4jaaren  Billchop  was.  Stort 

aldaar  in  't  jaar  137S.  Zyn  Lyk  wierd  naar  Utrecht  gevoert 
ea  in  de  Domkerk  bcgraaven.  Johan  van  yerncnburg  volg- 

de hem  in 't  Bisdom.  ,  , 
Ja»  l^eldenaar y  dit  beleg  van  Utrecht  befchryvende,  ge- 

waagt'er,  in  zyne  verouüde  taaie,  aldus  van. 
«i^iilic  Wniifii  öciVii  njbcii  qiuwn  areiic  luillam  ban  öoKaiit 

in  fcnrc  boiuiu-c  iiacl)t  liol  na  acu  öic  flaöt  al  ()i-TnicUIicu  tc 

befocchcn  Dic  öicprcii  uan  Dcc  Qïa]'tm  ta  Iji  Ijcm  oiibtTluonbe öic  ftabt  tl'  lu'iiinimrn  viJiibc  optct  ftaöt  muccn  ftoiibeii  Deel 
fcuttiii  ÖIC  Dat  uonfaijljcn  )pauneDcii  Ijocc  boolien  cnDc  fclja^ 
ten  alle  ö'^öcc  tcftcnji  |o  öat  greuc  luillam  öaec  aljcfdjotcii 
toert  mie  ecu  pijl  in  fpn  Uoct  5Dic  öcenc  al^  Ijt  gtje^yont  ïva^ 

iucrt  Iji  öljitrut  in  fun  tente  IjacflchcU  Uan  Dacn  »iBnDe-bifcop 
joljan  quam  ni  lun  ftaDt  €nDc  Iji  fpjach  mitten  Ijccc  üan  be= 
mont  Die  ijveue  lutllamö  oem  luaj»  »i2nDe  maeeten  een  foen  in 
öefcc  manmen  öat  bojgljerp.  qnamen  oetmoeöelihen 
utec  liaDt  uoec  Deo;  greneö  tente  enDe  öaelDc  üoer  Ijem  neDec 
op  Ijoren  ïuiuen  enbc  baDcn  om  UecgljiffenilTc  enDe  Uoect  tot 
ïjoren  tluct  fegglKn.  enDe  maeeten  cenen  üjeDe  önerenDc  tot 

fnnte  martnnó  baclj  toe  in  bie  Uiintec  €nbe  binnen  befc  b^e- 
öc  fonDen  fi  öocc  feggljen  lut  feggljen  enbe  bat  feggljen  uec= 
daten  bat  nyt  en  gljefcljicbc  onennitj>  bat  bie  grenc  Voillam 
toec  in  oeftbiieOant  baec  Iji  boot  bleeff  binnen  bcfcc  tijt  *ignbe 
btc  gieef  nuimbe  ban  bec  ftabt  op  luite  marien  magöalenen 
aiiont  3E>acc  om  men  noclj  alle  jaec  be;é  anbcren  baglje^  na 

J  O  H 

belang  te  doen.  Door  lyn  veelvuldig  oorlogen ,  na  7Tno 
t' huiskomlle,  verzonk  hy  noch  dieper  in  fchulden.  Waaf 
op  hy,  onaangczien  zyne  fchranderheit,  zuinigheit  en  wys- 
heit,  als  wanhoopig  om  zich  te  konnen  redden,  met  een 
klein  gezellchap  van  zes  reisgenooten,  naar  Rome»  is  ge- 
reilt,  om 't  maanen  zyner  fchuldteifcheren  te  ontwyken, 
en  te  zien  wat  verandering  dc  tydt  onderwylen  geeven 
wilde.  Doch  de  fchuldteilchers,  van  HcJa  te  recht  Dwing- 

landen genoemt,  als  die  den  BilFchop  en  het  ganfche  Stich: 
deerlyk  knelden  ,  maakten  het  ondertuffchen  zoo  bont, 
dat  hy  weder  i'huis  wierd  ontboden ;  waar  mede  echter  hy, 
noch  het  Sticht  geholpen  was.  Want  alles  (volgt 'er)  viel 
hem  tegen,  vreemden,  onderdaanen,  vrienden,  ja  zyn  ei- 

gen broeder.  Hy  was  evenwel  te  grootmoedig  om  hier  door 
te  bezwyken,  en  liet  dan  eindelyk,  na  lang  teTgens,  ook 
zyne  tanden  tcgens  zync  beftryders  eens  tien.  Dus  maakte 
hy  zich  meefter  van  de  Sloten  IVredeJlein  en  Bcverwaert; 
en  zou't  nu  deze  dwinglanden, op  zyn  beurt, hvmnen  wre- 

vel betaalt  hebben  gezet,  ten  ware,  door  tuUbhenlpraakc 

van  het  Sticht  en  dc  Stadt,  hun  't  verfchoten  geldt  zonder 
renten  weder  ware  opgebragt,  en  de  BilFchop  dus  in  het 
vreedzaam  bezit  der  Bilichoppelyke  plaatzen  gekomen. 

Hy  heeft  in  't  jaar  1346.  naar  d'aantekeninge  van  Buche' lius,  met  Huibert  vnn  Kuilenburg  ̂   Robrecht  van  Arkel^  en 

Jakob  van  Nyeveldt  <^'S.yiOc\\\.tVi.  tegens  "^00  Guntcrl'ingen  ̂   oit 
d'oude  Z./V/'/^»^e?Xfw  gefproten,  die  een  zwaar  oproer  ge- 
ftookt  hadden.  De  Gunterlingen  zyn  ten  deele  op  't  flag- 
veldt  gefneuvelt,  ten  deelc  uit  de  Stadt  verdrv;even.  Hy 
is  ook  in  de  wapenen  gewceft  tegen  Willem  den  V.  Grave 
van  Hollandt;  doch  deze  kryg  duurde  niet  lang.    Zyn  oor- 
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fuitc  manen  magbalcnen  baclj  gljeneracl  pjoceffic  mitten  ÖCP=  i  loK  tegen  Reynoud,  Hertog  van  Gelderlandt,  die  het  met 
ïigöfn  facramcnt  enbc  beel  luceröiclj  ïjeyiictjbom.S  bnten  al  Willem  gehouden  hadde,  heeft  ook  niet  langer  geduurt  als 
om  bie  ̂abt  bjagl)ct  mit  folemnntciit  enbc  mit  fanglje  te  loue  [  een  jaar.  Niet  lang  daar  na  is  hy  wederom  met  deHollan- 

öat  gob  bie  flaöt  beljoeöeenbe  boert  beljocben  moet  boer  alten  '  ders  in  oorlog  geraakt:  heeft  met  de  burgerye  van  Utrecht 
plagljen  Ojnbcal^  grene  bJillam  banbec  fïabt  gljetogljen  bja^  |het  ftedeken  Oudewater ^  doch  met  verlies  van  zyn  meefte 
öaec  na  fo  toeclj  l)i  mit  gcoter  macljt  op  bie  bjiefen  baec  tji  ■  en  befte  volk,  verkragt,  en  afgebrandt,  en  dc  Hollanders ^ 
mit  meniglje  ebelman  berflagljen  bject  bat  groot  fcabe  bJa^.  die  met  een  goet  leger  quamen  aangeftoven,  na  een  hart- 

Van  't  verplaatzen  des  Billchops  'Johan  van  Arkel^  van  !  nekkig  en  bloedig  gevecht,  geflaagen.  Eenigen  tydt  daar 
Utrecht  naar  Za/i,  geeft  hy  het  volgende  berecht.  j  na  is 'er  een  niewe  oorlog  tuflchen  hem  en  Graaf  IVillent 
^nben  jaer  Ijerm  |B  iij'  IxiÜ  opten  jriiij  öacï)  in  "Hlpjin '  ontftaan,  alwaar, behal ven  het  rooven  en  branden,  (want 

bie  paeiië  bjbanii,ë  bie  bijfte  alfoe  gljenoemt  bie  berfettebc  ben  de  Landtman  moet  het  doch  altydt  ontgelden)  niets  zon- 
bifcop  af  ngibert  banber  merc  ban  luöicft  tot  colen  Cnbe  bif=  derlings  is  voorgevaUen,  als  dit  Muide»  tnlVefop  door  den 
cop  joljan  ban  'ErcUel  bertette  Iji  ban  btcccl)t  tot  Inbicft  oBnbe  Bilfchop  zyn  ingenomen  en  aan  kooien  geleit.  Daarenbo- 
bifcop  joijan  ban  becrenberel)  becfette  ï)i  ban  monfter  tot  bt?!  ven  heeft  hy  in  verfcheide  voorvallen  zyne  oproerige  of 
recljt  <Énbe  befe  goebe  bifcop  joi)an  ban  arclfiel  bie  l)ab  öat '  wederfpannige  onderdaanen, als  de  Eemlanders , die  met  al- 
bi^bom  ban  btrecljt  bececljt  jaec  lanc  mit  groten  arbcpbc  '  le  gewelt  onder  Holtandt  wilden  ftaan,  en  zich  Oojl-Hollan' 
mit  groten  Oecloglje  enbe  mit  groter  fOjgen  eer  Iji  bC^  fticfjt^  y^r/ lieten  noemen,  de  Stellingwervers,  Steenwykerwolders ^ 
floten  enbe  lanben  bjpebe  banber  groter  fcout  öie  bifcop  joljan  en  verfcheide  Heeren,die  naar  geenen  Billchop,  noch  7o/&«« 
ban  öiefi  al  uerfet  ïjabbc. 

De  Schryver  van  't  Batavia  Sacra  geeft  dit  volgende  ge- 
tuigenilTe  van  dezen  Biflchop:  „  Dat  geen  een  der  voor- 
„  gaande  Bilfchoppen  zoo  een  oorlogsman  is  geweeft  als 
„  deze  Johannes:  en  geen  van  hen  allen  ïyne  vyanden  zoo 
„  dikwils,  met  het  harnas  aan,  flag  heeft  gelevert.  Dat 
„  hy  de  Hollanders,  Friezen,  en  Gelderfchen  menigmaal  met 

„  de  wapenen  aangegreepen ;  en  't  gelak  hem  altydt  won- derlyk  gedient  heeft.  Hy  gewaagt  ook  van  boeken  door 
„  hem  gefchreven,  doch  nu  niet  meer  voor  handen;  en 

voornamelyk  dat  hy,  volgens  Buchelius,  hy  G.  Lappius 

„  aangetekent ,  een  Pü»?//ïf<ïe'/ of  BilTchopsboek,  beftaande „  in  zeven  boeken,  heeft  laaten  opftellen;  en  van  Keizer 
iC^ar^/ i/f» verfcheide  voorrechten ,  en  beveftigingen 

van  Ar  kei  yx2iz^den,  door  magt  van  wapenea  gedwongen, 
en  het  muiten  verleert. 

IVillem  Heda  pryft  hem  zeer  wegens  zyne  vroomigheit, 

deugdzaamheit ,  kloekmoedigheit  ,  enz.  Hy  voegt 'er  by 
dat,  hoewel,  hy  byna  geduurig  in  de  wapenen  is  geweeft, 
hy  altydt  naar  den  vrede  heeft  getracht :  en  ,  na  dat  hy 
alle  de  fchulden  van  't  Bisdom  had  afgelolt  ,  zyn  werk 
maakte  van  de  vervalle  Kerken  weder  op  te  haaien,  en  die 
zoo  wel  als  de  Kloorters  met  boekeryen,  als  zynde  een 
groot  liefhebber  der  geleerdheit,  en  met  andere  kerkfieraa- 
den  op  te  fchikken :  dat  hy  miltdasdig  was  jegens  zyne 
goede  vrienden  ;  een  voorftander  en  voorthelper  van  deug- 
delyke  menfchen ;  mededoogend  omtrent  den  armen  ;yverig 
in  de  gercchtigheit  voor  te  ftaan,  maar  ftreng  in  het  ftraf- 

van  oude  voorrechten  verkregen  heeft.  Dat  hy  verder,  '  fen  der  boosheden;  eindelyk  dat  hy,  na  zoo  veel  tegen- 
,i  onder  anderen,  Majlbroek,  een  moeras  omtrent  Zwol,  fpoeds,en  nazoozwaare  ftormen,als  hem  boven  't  hoofdt 
„  heeft  bedykt,  en  aan  zyne  Kerke  gelaaten:  dan  de  helft  gewaait  waren,  de  deugd  en  de  heiligheit  met  eenen  nie- 
I,  der  tienden,  den  heiligen  Lebuinus  ter  eere,  gefchonken  1  wen  moedt,  cn  als  of  hy  noch  een  nieweling  ware  ge- 
I,  aan  de  Kerke  van  Deventer.  Wyders  dat  hy  den  Utrecht-  \  weeft,  heeft  gaan  behartigen.- 
„  fchenhet  voorrecht  heeft  vergunt  van  niet  gedaagt  te  mo-  j    JOHAN  DE  V.  VAN  VERNENBURG,de  XLVIII  „^j^  ̂  
„  gen  worden  buiten  het  Sticht:  welk  recht  hun  ook  al  te  BÜFchop  van  Utrecht.  Paus  Urbaan  de  f^I.  hadde  Engelbrecht  ]jii,ain 
„  vooren  van  den  Grave  en  Roomfchen  Koning  Wilhelmus  van  der  Mark  Biflchop  van  Luik  en  Aardtsbiflchop  van  mfior. 
„  verleent  was,  dat  ook  vervolgens  door  Keizer  Karei  den  Keulen  gemaakt;  Biflchop  Jan  van  Arkel  uit  Utrecht  naar  iz/rr. 
„  V.  beveftigt  en  breeder  uitgebreidt,  en  mede  van  Paus  Luik  verplaatft,  en  zette  {^ernenburg ,Biffchop  \a.nMufrfter,  o.HKr. 
„  Leo  den  X.  bekrachtigt  is;  zoo  dat  het  daar  altoos  heeft  in  den  Utrechtfen  Biffchoppelyken  Stoel,  in  't  jaar  i363.Hy  /bil, 400. 
„  ftant  gegreepen  ,  waar  toe  verdere  bewyzen  uit  twee  j  was  de  zoon  van  den  Grave  van /^fr»e»^«rg-.  Door  de  vly- 
„  Plakaaten,  van 't  jaar  1677.  en  1702.  worden  bygebragt.  |  tige  voorzorge  en  groote  zuinigjieit  van  zynen  Voorzaat 
„  Dat  deze  Bilfchop  ook  verfcheide  Synodale  Ordonnan- '  van  Arkel,  waren,  by  zyne  intreedinge  in 't  Bisdom,  alla 
„  tien  heeft  gemaakt,  en  in  16.  of  17.  brieven  uitgegee-  Kafteelen  en  Sterkten  wel  voorzien  tegen  alle  ongelegent- 

ven,  daar  d' uittrekzels  van,  als  zelfs  van  te  breeden  |  heden.    In  het  jaar  136Ó.  rebelleerden  die  van  Amersfoort 
„  beflag,  hier  gevonden  worden.   D' Aantekenaar  meldt  tegens  hem:  zy  weigerden  hem  niet  alleen  de  betalinge  der 
dat  BiflTchop  Johan  van  Arkel,  buiten  raadt  om  't  Sticht  van  excynfen,  maar  berftten  in  een  openbaaren  oproer  uit,  eti 
de  groote  fchulden  te  ontlaften,  eenigen  tydt,  in  't  begin  'wilden  hem  voor  hunnen  Heer  niet  erkennen.  Hy  beleger- 
7yns  Bisdoms,  te  Grenoble  ging  woonen,  om  door  zyn  fo-  de  daarom  de  Stadt  op  S.  Margarieten-dag ,  doch  door  tuf» 
ber  leven  zoo  veel  over  te  houden,  dat  hy  tenminften  een  fchenfpreeken  quam  het  tot  verdrag;  onder  voorwaarde, 
gedeelte  van  zyne  fchulden  zou  konnen  afloflTen.  Hier  op,  dat  de  Amersfoorders  voortSLzn  BiflTchop  Johan  gebouw,  ge- 

wegens  't  beleg  van  Utrecht,  door  Grave  Willem  den  H^.  :  hoorzaam,  "en  getrouw  zouden  zyn.  In  het  jaar  1368.  ont-  o.H.Kr. 
t' huis  geroepen,  is  hy,  na 't  ftrafFen  zommiger  aanhange- , hield  hy  zich  met  zyn  Hofgezin  te  Go^r, in  OveryJ/el; doch len  van  den  Grave,  weder,  om  zuinig  te  leeven,  tot  het 
bovengemelde  einde,  naar  de  Stadt  Tours  gereift.  Maar 
hy  verzuimde  veel  meer  (zegt  de  Schryver)  door  zyne  af- 
weezigheit  ,  dan  hy  door  zyne  zuinigheit  kon  winnen: 
•want  het  liep  t^  Utrecht  alles  in  't  wild:  niemant  pafte  op 
*8  Biflchops  voordeel ,  ea  elk  had  genoeg  met  zyn  eigen 

alzoo  daar  geene  goede  wacht  wierd  gehouden,  zyn  zom- 
migen  van  des  Biflchops  vyanden ;  namelyk ,  Jan  en  Simoa 
van  Swolves  (of  Swoiman)  Engelbert  van  Sal,  Otto  van  Kene- 
made  ,  Henrik  Schune  van  Hundenburg  ,  ( of  Houdcnburg ) 
Herman  van  Twickel ,  en  meer  anderen,  niet  lang  te  voo- 

reu  in  den  ban  gedaan,  over  den  muur  geklonunen,  ne- 

men- 

400. 



pontan, 
Ccldtrf. 

gefchied, X  deel, 
fol.  146, 
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Schotan, 
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M433- O.H.lir. 
fol.  401. 
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lafi.  t. 
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'hatavla 
Sacra 
%  deel. 

JOH mende  onvoorïiens  Biflchop  Jan  mn  Verntnhurg  gevangen. 

Hy  kon  niet  los  raaken  voor  dat  hy  16000  oude  Schilden, 

(  andere fchry ven 4COC0)  tot  raatzoen  beloofde.  Voor  wel- 
ke fom  hy  tot  borgen  llelde,  HeerJ^M  van Soudenbalg hht 

van  Oojlbroek  ,  Heer  Gysbrecht  van  Vyanen^  Heer  Zweer  van 
p\'anen.  Heer  Steven  van  NyveUt,en  Gerard  Frenke.  Hy  gaf 

hen  tot  onderpandt  alle  Veftingen ,  Kafteelen,  Dienft-er- 

ven,  en  Inkomften  van  't  Neder-Sttcht,éQ%gc\y\iS  de  Sterk- te en  vruchten  van  Vollenhoe,  ten  tyde  toe  dat  hy  dat  geldt 

afgelegt  zou  hebben.  Na  dat  Grave  IVMcm  van  Hollandt 
krankzinnig  geworden  was,  wierd  zyn  broeder,  Hertog 
Athert,  Voogdt  of  Ruwaardt  ovtt  Hollandt,  Zeelandt,  enz. 
Deze  Albrecht  vondt  onder  de  Graaflyke  brieven,  dat  Gra- 

ve IVillem  van  Hollandt  het  Kafteel  Vredelandt  met  3200 

ponden  beleent  hadde,  {Vojjius  zegt  32200.)  ontfangen  by 
Biffchop  Johan  van  Dieji.  Eifchte  derhalven  in  het  jaar 

1370.  van  't  Sticht  Utrecht,  of  het  Kafteel  Vredenburg  ,  of 
het  geleende  geldt.  De  Raadt  van  Utrecht  antwoordde, 
dat  Biflchop  Johan  van  Arkel  het  Kafteel  van  Vredelandt 

met  70GO  ponden  geloft  hadde,  betaalt  aan  Vrouwe  Marga- 
retha,  moeder  MLnlVUlem,  en  deeien  Albrecht  in  het  jaar 
135-4.  Daar  Albrecht  tegen  inbragt,  dat  de  pandtbrief  onder 
hem  lag:  indien  die  van  't  Stkhi  betaalt  hadden,  moft  de 
brief  in  hunne  handen  zyn;  en  fchoon  zy  betaalt  mogten 
hebben,  zoo  was  de  betalinge  aan  den  rechten  fchuldtheer 
niet  gefchiedt:  begeerde  daarom  Vredelandt, o£  geldt.  Dit 
was  oorzaak  van  eenen  zwaaren  twill,  tuflchen  Hollandt 

én  't  Sticht.  Ook  deed  Hertog  Eduard,  die  de  dochter  van 
Albrecht  trouwen  zoude,  de  uitfpraake  ten  voordeele  van 
Hollandt ;  Dat  de  Bijfchop ,  of  de  Staten ,  op  zekeren  beftemden 
dag  aan  Albert  de  geëifcbte  fornme  betaalen  zoitden ,  of  V redelandt 
aan  hem  overleveren.  De  Staten  vonden  beft  geraaden  door 

dien  zuuren  appel  te  byten;  't  geldt  noch  eens  op  te  bren- 
gen, dan  in  eenen  niewen  oorlog  te  treeden.  De  Hollan- 

ders geeven  voor,  dat  Biflchop  Jan  van  Arkel  de  pennin- 
gen, by  Biflchop  Jan  vaa  Dieft  opgenomen,  wel  betaalt, 

doch  naderhandt  wéér  geldt  op  Vredelandt  gelicht  hadde. 
Vojfius  bekent  wel ,  dat  dit  niet  fteunt  op  de  geloofwaerdig- 
hcit  van  eenen  eenigen  ouden  Schryver,  houd  echter  den 
eifch  wel  gegrondt,  om  dat  de  Stichtfchen  het  aan  den  rech- 

ten Schuldtheer  niet  betaalt  hadden.  By  Joha»  van  Ver- 
nenburgs  leven  wierd  dit  niet  afgedaan ,  akoo  hy  overleedt 

in  't  begin  van  't  jaar  1371  (ofwel  S,  Jans  advent  midzo- 
mer). Vermits  hy  zeer  fchielyk  florf,  was 'er  by  veelen 

vermoeden  van  vergif.  Hy  leit  in  de  Domkerk  begraaven. 
Onder  zyne  regeeringe  woedde  die  algemene  peftplaag,  de 
geheele  Chriftenheit  door; die  byna  het  derdedeel  der  men- 
fchen  wechnam.  Alleen  in  Utrecht  ̂ otv en  iiooo  men- 

fchen.  Hoe  de  Staten  ten  beftemden  dage  't  geldt  opbrag- 
ten  ,  hoe  onredelyk  Albert  handelde,  enz.  zie  op  AR- 
NOUD  VAN  YiOÖKiA ,ii\eJohanvanVernenburgvo\gde. 

Naardien  het  z,eev.ejan  Veldenaar  van  deezen  Biflchop, 
Johan  van  Vernenburg,  meldt,  van  luttel  beflags  is,  laaten 
wy  die  korte  Levensfchets,  in  zyne  eige  taaie,  tot  voldoe- 

ningeder niewsgierigen ,  hier  volgen:  dus  vinden  wy  ze 
op  zyne  CCLXVI  bladzyde,  b. 

3Ioljannc^  üan  bcrrenbojcï)  bie  mü  6ifcoptotmnn|ïecUja^ 
öic  vua^ë  öie  jrlDii}  btfcop  ban  Vitrccïjt  Uij  jaeu  landt  ïjj  luect 
craicfien  ontfantjljen  tot  Dttecl)t  optcn  blij  öadj  in  rejptcinöec 
cnöe  in  ftnen  flori  gljefet  i^^i  bant  alle  (Ijn  amten  mbe  floten 
bju  enöe  comnievloc^  3F»ere  bifcop  Voa^  ten  bjecöfam  man 
ciibe  |3i  mafteöe  gtjeen  ocrlogljc  bacc  l)t  batfricljt  mcbe  bdaflc. 
5Daet  na  inben  jaec  ban  Irr  toaien  iubcn  gljefcten  inben  fïidjt 
ban  munflec  bie  befen  bifcop  ontfept  lyA^iitn  %\§  bic  ban  bed 
oibe  bie  ban  bzoedjufcn  enbe  beöcn  fcabc  in  ben  lanöe  ban 
ouecpfd  b3aec  om  bie  bifcop  berfamenbe  lud  biij  ribber^  enbc 
ftnapen  Cnbe  reet  in  bie  mepmaent  inbpanbcc  lant  enbc  laclj 
öaet  i).  nadjten  enbe  ij.  bagtjcn  enbe  becb?anöe  baec  bed  ban 
ftjnre  bpanben  ljufen  enbe  fcoecöen  öocc  bomen  alfo  bat  öi 
mit  bier  repfe  te  goebe  bcfctjepbe  quam. 

jaer  M  iij'  l)cbiy  bjert  bcfe  bifcop  ban  fljn  bpanben 
SÏjcuangljen  te  goer  in  bie  flebe  ban  enen  gtjeljetcn  IjoiiDcn- 
öerdj  mit  fljn  gljefdlen  Ocnbe  bic  bifcop  Uiert  baec  na  gïjccoft 
om  icbi  "  oubcr  fcljiïben  enbe  mit  befer  ongljcual  qnam  batbif= Dom  bjcber  in  groter  fcout. 

2Int  jaer  H)  ccc  l.cbiij  fo  fïojucn  inber  fiabt  ban  btrccïjt 
jci '  mcnfcïjen. 

Sint  jaec  on^  ïjeren  IB  iij'  \m  op  flnte  jan^  anont  te  m*b= 
3omer  fo  flerf  bie  <ïEecfaem  bifcop  jan  ban  berrenbojci)  in  ber 
ïidSA  ban  bttcdjt  enbe  tji  flerf  ïjaefidicb  fo  batmcn  nyt  bed 
ban  (ïjnre  flcctc  en  ü)ift  bed  ïiiben  mecnben  bat  \}\  bergcnen 
toert  Cube  \y\  bject  eerlidi  bcgrauen  in  bie  ©oemüercH  t'  ut= teröt. 

31nbcn  jaer  onó  Ijeren  M  W  \nii  op  fïntc  obuïpön^  nacïjt 
toajj  een  grote  b|ant  tutrecht  baer  uerbjanbe  omtrent  iiij'  ö»- 
fen  alamen  fepbe. 

D' Aanteken  aar  op  't  Batavia  Sacra,  zegt  van  dezen  Bif- 
fchop,  dat  hy,  volgens  Heda,  een  zagtmoedig  man ,  cn 
zeer  vredegezint  was;  zoo  dar  hy,door  't  rooven  en  bran- 

den in  OveryJJel,  dat  eenige  IVeJifaalfche  Heeven  ,'m  't  eerftc 
jaar  zyner  Verheffinge  tot  het  Utrechts  Bisdom,  beftonden 
(waardoor  zy  eenen  grooten  iïuit  uit  dat Landtfchap  fleep- 

J  O  H  J  O  N 
ten )  genoegzaam  tot  den  oorlog  is  gedwongen  geweeft 
Nopende  zyn  krakeel  met  Aalbreckt,  Grave  van  Hollandt, 
over  't  Slot  Vredelanat ,  voor  dezen  aan  de  Hollanders  ver- pandt, doch  dat  dooxjohan  vanArkel,  zynen  Voorzaat  al 
geloft  was,  daar  van  vindenwe 't  volgende  aangetckent  'dat 
dit,  als  een  loos  fchelmftuk  ,door  zekeren G/ï»/^rai-  ee'nen Utrechtsman  en  balling  dier  Stadt,  of  iemant  anders  tot 
nadeel  desBiflchops,isaangeleit.6ac^e/w  verhaalt  dan'  ge- 
lyk  ook  de  woorden  van  Heda  fchynen  te  luiden  d-it'  de bovengemelde  Gunterus  den  ouden  brief  had  weetcn  in  han- 

den te  krygen,  en  dien  aan  den  Grave  heeft  overge^eeven  • 

op  wat  wyze  nu,  word  niet  gemeldt;  naar  giffinj^e"  omdat hy  veelligc  eerydts  een  Rentmeefter,  ofOntfanger  van  den 
Biirchop  geweeft,  en,  wegens  gepleegde  ontrouw,  geban- 

nen zy.  Hier  op  nu  maakt  J3«c>&f//W  deze  zeer  nuttige  aan- 
merking; dat  zoo  wel  de  gemeene  menïchen,  als  d' Ove- 

righeden uit  dit  geval  moeten  leeren,  hoe  zorgelyk  het  is 
zoodanige  fchuldtbrieven,  als  zy  afgeloft  zyn,  in  hun  ge- 

heel te  bewaaren:  waar  uit  (zegt  hy  verder)  zoo  als  wy 
zelf  gezien  hebben,  fomwylen  groote  onluften  tulFchen  de 
nakomelingen  zyn  ontrtaan. 
JOHAN;  (DON)  zie  op  JAN  (DON)  VAN 

OOSTENRYK. 
JOHAN  VAN  OLDENBARNEVELDT;  zie  op 

OLDENBARNEVELDT.  (JOHAN  VAN) 
JOHANNES  WTTENBOGAERD;  zie  op  WT- 

TENBOGAERD.  (lOHANNES) 
JOHANNES  HAGEN,  of  VANDER  HAGEN, 

ook  DE  INDAGINE;  zie  opINDAGlNE.  (JOHAN- 
NES) 

JOHANNES  DE  BEKA,  of  VAN  DER  BEEK: 
zie  op  BEKA.  (JOHANNES  DE) 
JOHANNES  WILHELMIUS,  anders  JAN 

WILLEMSZOON,  geboren  van  Haarlem.  Hy  was 
zeer  geleert  in  verfcheide  taaien ,  inzonderheit  in  de  He- 
breeuvjfihe  ,\n  Welke  hy  Profeflbr  te  Leuven  wierd:  hy  heeft 
zich  ook  vlvtig  getoont  by  het  drukken  van  de  vermaarde 

B I B  L I A  'R  E  G I A ;  terwy Ie  Koning  Philips  de  II.  van Spanjen  dien  druk  bevorderde.  Arias  Montanus ,  de  voor- 
naamfte  van  allen  wiens  adem  daar  over  ging,  getuigt  in 
de  voorreden,  dat  ook  dees  Jan  van  Haarlem  tot  dit  werk 
geroepen  wierd.  Gisbertus  Schook,  Reélor  der  Univerfiteit 
te  Leuven,  fpreekt  dus  van  hem;  „Op  dat  zy  {Arias  Mon- 
„  tanus,  enz.)  beter  en  volmaakter,  het  hun  opgedraagen 
„  officie  zouden  volbrengen,  en  het  te  fpoediger  afmaa- 
„  ken,  hebben  zy  ten  medehulper  tot  zich  getiomen  den 
,,  Eerwaerden  Man,  Heer  en  Mcefter  Johanncs IVHhelmius 
,,  van  Haarlem  ,  Licentiaet  der  H.  Theologie  ,  openbaar 
,,  Profeflbr  der  H.  Schrift  en  Hebreeuwfche  taal  van  de  So- 
„  cieteit  Jefu  in  de  Stadt  Leuven,  zeer  ervaaren  in  vyf 

„  fpraaken.    Hy  ftorf  in  't  jaar  ij'78.  te  Leuven. JOHANNISGA,  (S.)  een  der  achttien  Dorpen  van 
de  Friefche  Grietenije  Schoterlandt  ̂   onder  het  quartier  der 
Zevenwolden. 
JONGEMA,  (JUW)  anders  JONG AMA.  JU- 

ViNGA,  JUWINGA,  of  IVO  JU  VIN  G  A,' elfde Poteftaat  van  Frieslandt;  Heerfchap  en  Olderman  in  Bols' 
waert.  Hy  hadde  lang  in  vreemde  landen  den  oorlog  ge- 
volgt.  Na  dat  Hertog  Albrecht  van  B ei/ eren ,  Grave  van 
Hollandt  en  Zeelandt,  met  eenen  grooten  hoop  volks  in  de 
Ca/Wer,  omtrent  het  jaar  1396.  gekomen  was ,  om  de Fr/V5;?« 
onder  zyn  gewekte  brengen :  doch  zy  zich  daartegen  kant- 

ten en  opmaakten,  om  hem  te  wederftaan,  en  hunne  paa- 
ien voordien  vyandt  te  bevryden,  heeft  7'"^^^'''*  1  bemer- 

kende de  groote  magt  van  Grave  Albrecht,  beftaande  uit 
Hollandtfche ,  Engetfche,  Franfche ,  Hoogduitfche ,  Henegouvjfche 
benden , enz. en tegelyk  achtgeevendeopdegelegenheit  van 
het  met  wateren  doorbroken  landt,  waar  door  de  Vyandt 
nauwelyks  plaatze  zou  konnen  vinden  om  zyn  leger  wel 
neêr  te  flaan ,  of  eenigen  tydt  lang  te  onderhouden  ,  de 
Friezen  geraaden  tot  geenen  veldtflag  te  treeden;  maar  al- 

leen hunne  Steden  en  Sterkten  wel  te  bezetten:  vermits 
de  Hollanders ,doox  gebïek  van  levensmiddelen,  ongemak, 
en  verlies  in  belegeringen  zoodanig  zouden  verfmelten, 
dat  zy,  zonder  iets  verricht  te  hebben,  weer  te  rugge  zou- 

den moeten  keeren.  Maar  die  voorzichtige  raadt  mogt  niet 
helpen:  de  Friezen  wilden,  zeer  verhit,  enkelyk  de  Hollan- 

ders op  't  lyf.  Derhalven  trok  Jongema,  om  te  toonen  dat 
hy  geenzins  voor  oorlogsgevaaren  bevreeft  was  ,  Hertog 
Albrecht  te  gemoet,  en  trad  met  hem  in  gevecht,  doch  ter 
ongelukkiger  uitflag  \oot  Jongema  en  de  Friezen^  alzoo  Hy 
en  meer  dan  1200  der  zynen  verflagen  wierden.  Dat  was 

het  rampfpoedig  gevolg  van 't  verachten  zyns  goeden raadts. 
De  flag  gefchiedde  op  S.  Jans  onthoofding  in  't  jaar  1397. 
(by  andere  1396.)  ook  zyn 'er  die  de  doodcn  maar  op  5-00, 
andere  600  in  getal  brengen.  Fruiffard  maakt  het  ganlch 
grof,  en  zege  dat  het  Friefche  leger  byna  tot  den  laatflen 
man  verdagen  wierd.  M.  VoJJius  houd  het  voor  waarfchyn- 
lyker  dat 'er  2400  of  2200  gebleven  zyn:  maar  te  gelyk  be- 

kent hy,datdc  flag  of  ftrydt,die  wederzyds  bloedig  en  zeer 

hevig  was,  lang  twyfelachtig  ftont,  en  'dat  de  Friezen  zeer dapper  cn  moedig  voor  hunne  vryheit  flreedeu.  En  gewiC- 
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felyk  der  Friezen  nc<?rlaag  (onaangezien  de  Hollanders  7es 
tegen  ccii  waren  )  moet  zoo  groot ,  en  der  ilollandcre»  zoo 

gering  niet  geweeft  2yn,alzoo  't  bekent  Haat, dat  dcOvcr- winnersde  overwonnenen  niet  durfden  najaagen ;  maar  dat 

Sdoia».  Hertog  Aihcrt  v.yn  leger  alleen  op  de  plaatze  van  't  gevecht 
d  f.i\l.  neêrflocg:  ja  ook,  zonder  iet  verder  aanmcrkelyks  uit  te 
r^ftus  voeren,  wéér  naar  huis  trok.  Het  is  dan  ook  een  misllag 

t^i-^oi'  der  Schryveren,  dat  de  FriezcK  zich  noch  in  't  zelfde  jaar 
onder  den  Grave  van  J/o/IanJt  begaven.  Veellicht  zouden 

2y 'er  nooit  onder  geraakt  zyn,  indien  ze  niet  door  fcheu- 

ringe  en  twilt  onder  eikanderen ,  wegens  de  Fadiën  der  Schie- 
ringers  en  f\:hopers,  onder  Hullandt  geraakt  waren.  De 
Friezen  getuigden  door  dien  flag  liever  met  dc  vryheit  te 

willen  llerven,  dan  hunne  halzen  onder 't  juk  vaneenen 
vreen)den  Prins  buigen.  Ter  dier  oorzaake  fpaarden  zy 

geenen  gevangen  hollaKder,  wilden  OQk  gecne  der  hunnen 
gefpaart  hebben  ,  geene  gevangenen  loflen  ;  geene  Stadt 
iiare  burgers;  geen  Vader  zynen  zoon:  zeggende,  Dat  zy 
den  naam  van  I' KIEZEN  onwaardig  waren  ^  vermits  zy  zich  ̂ 
met  hef  geweer  tn  de  handt ,  hadden  laten  gevangen  neemen. 
Vojfius  getuigt  van  Juw  Jongema^  dat  hy,  ziende  dat  het 
met  de  zynen  in  den  flag  qualyk  begon  te  ftaan,  de  fchan- 
de  der  nederlaage  niet  overleeven  wilde,  en  daarom  zoo 
lang  ridderlyk  vocht  tot  dat  hy  fneuvelde.  J.  Meyer  in 
Annal  Flandr.  zegt ,  dat  de  doodt  van  dezen  vermaarden 

Krygsheldt  geftrekt  heeft  tot  fchade  der  Chri'tenheit. 
J  O  N  G  E  M  A ,  een  Slot ,  of  State  in  Frieslandt ,  in  het 

dorp  Rauwert^  onder  de  Grieteny  Rauwerderhem  ^  in  het 
quartier  Oofiergoo.  üp  deze  State,  tekent  Schotanus,  in 
ïyne  Befchryvinge  van  Frieslandt,  aan,  woonde  eertydts 
Ede  Jongema,  een  goedt  Patriot,  voor  en  by  de  Saflenfe 
tyden :  die  eenige  aanteikeningen  heeft  gefchreven  in  de 
Friefche  taaie. 
JONGE  MA,  een  Slot  of  Huis  in  Frieslandt,  onder 

het  dorp  Goinge,  onder  de  Grieteny  van  IVimbritferadeel , 
in  het  quartier  IVeJicrgoo;  doch  vervallen,  en  nu  maar  ou- 

de Overblyfzels. 
JOOSL,ANDT,  of  S.  JOOSLANDT,  een  der 

Eilandtjens  van  Zeelandt,  in  Zuidtbevelandt.  Het  is  in  de 
breedte  groot  geweeft  840  gemeeten;  doch  den  13  Janua- 
rius  15-17.  ganfch  onder  de  zeegolven  begraaven  ,  maar 
i6yi  weer  bedykt;  en  in  't  jaar  1641  groot  bevonden  606 
gemeeten,  en  18  roeden.  De  Vroonen  aldaar  zyn  10  ge- 

meeten, 37  roeden;  t'zamen  616  gemeeten,  j-y  roeden. JOOST,  Grave  tot  Hohjleiny  Schauwenburg;  Heer  te 
Gehmcn.  Hy  quam  omtrent  het  jaar  \■s']^  in  dic  Nederlan- 

den. Prins  IVillem  van  Oranjen  gaf  hem  commiffie,  om  uit 
zynen  naam  te  zyn  Stadthouder,  en  Generaal  Overlte  in 
Frieslandt,  Groningen,  en  Groninger  Ommelandeif',  in  welke 
Provintiën  de  Staten  en  Ingezetenen  zeer  klaagden  over  de 
regeeringe  ,  en  OflBcieren  van  den  Koning  van  Spanje» : 
daarom  wierd  de  Grave  van  Schouwenburg  ook  dies  te  lig- 
ter  van  zommige  Friefche  fteden  aangenomen;  van  andere 
maakte  hy  zich  meeller  door  lift,  of  heimelyk  verftant. 
Hy  br.igt  acht  vaandelen  Hoogduitfche  foldaaten  mede;  ftel- 
de  een  nievv  Hof  te  Franeker  aan,  opdat  het  den  fteden,  die 
iyne  partye  hielden,  aan  geene  gewoone  rechtsplegingen 
mogt  ontbreeken.  Maar  vermits  in  de  Friefche  Provintiën 
d' afval  van  Spanjen  zoo  algemeen  niet  was,  als  wel  in 
Hollandt,  -wierd  het  platte  landt  elendig  verwoeft,  daar  by 
^oor  roof  en  brandt  vernielt:  ook  gingen  zyne  cige  fol- 

daaten vry  moetwillig  te  werk.  Hy  wierd  evenwel  van 
de  meefte  Friefche  Heden  in  zyn  Gouverneurfchap  bevef- 
tigt:  bezorgde  dat  het  volk,  op  bevel  van  den  Prinfe  van 
Oranjen,  den  eedt  deedt  van  hem  getrouw  te  zullen  zyn, 
en  de  waare  Religie  te  handthaaven.  Daar  tegen  beloofde 
hy,  van  wegen  den  Prins,  de  landen  niet  te  zullen  bezwaa- 
ren;  geene  wetten  noch  gebruiken  te  veranderen,  of  in  te 
voeren,  ftrydig  tegen  de  oude  Privilegiën,  dan  met  toe- 
ftemminge  van  de  Staten  des  Landts;  hen  te  zullen  be- 
fchermen  tegen  allerlei  inbreuke,  en  gewelt  der  vyanden  : 
dit  gefchiedde  in  November  i5'72.  De  zaaken  begondcn 
ook  in  Hollandt,  en  andere  Nederlandtfche  Provintiën,  vry 
beter  te  ftaan,  en  die  van  iS^(j»/V»  te  verachteren,  vermits 
ook  't  meefte  deel  van  Frieslandt  den  Koning  afgevallen 
was, nevens  veele  voornaame  Edelen  en  mannen  van  aan- 

dien en  gezagh  ,  namelyk,  Docco  Martena,  Syds  Botma, 
Thierre  Hottinga,  Sierp  Galama,  Pieter  Camminga ,  Mr.  Au- 

guflyn  Oetfma,  Grietman  van  Dantumadeel  ;ó'//'^<?  Scheltema, Rde  Alverna,  twee  zoons  van  Harixg  Haringfma;  IVybe  van 
Crovefieins,  Grietman  van  Menaldumadeel ;  Sick  Thieffens, 

Wmftm.  enz.  Maar  zeer  haaft  quam  'er  eene  groote  veranderinge, 
Hooft  door  de  komfte  van  Don  Fredcrico,  zoon  van  Duc  d'Alva, 
f.zS6.  die,  met  een  tamelyk  leger  uit  Brabandt  nuar  Gelderlandt 
ƒ•  ̂ Sf'  getrokken, Za//^?»  ingenomen,  engeplondert  hadde.  Ook 

had  in 't  zelfde  jaar  1^72.  de  Grave  van  den  Berg,  door 
Prins  IVillem  tot  Gouverneur  van  Gelderlandt  aangeftelt  , 
die  Provintie  niet  alleen  door  fchrik  verlaaten ;  maar  bo- 

ven dien  was  ook  dc  Grave  van  Schouwenburg,  na  het  in- 
neemen  van  Kampen,  Deventer,  en  Zwol,  ftil  uit  Frieslandt 
gevloden  ,  en  vertrokken  ,  onder  voorwendinge  van  te 
Makkmn  ̂   aan  den  zeekant,  cene  fchaaiTe  te  willen  op- 
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werpen  tegen  den  vyandt ,  vermits  Robles  met  de  Spaau» 
jchen  begon  te  naderen:  maakte  zich  weg  met  het  geldt,  uit 
het  landt  wegens  fchattingcn  gcligt,  naar//-^e/Z;'^<j/^»,en  ter- 
ftont  daar  na  liepen  zyne  foldaaten  ook  weg,  Éenigefcheur-  n^iem 
den,  toen  hy  hen  verlaaten  wou,  de  vaendels  vati  de  ftcn-  n'tnfen$, 
gen  af,  en  eifchten  hunne  bezoldinge  van  hem:  hy  aocht  Meter.' 
hen  met  goede  woorden  af  te  zetten;  maar  toen  zy  dwang-  Hooft', middelen  gebruiken  wilden,  gaf  hy  yder  vyf  Huivers,  on- Schciatf, 
der  belofte  van  meer;  doch  hy  ontlloop  hen  by  nacht,  en 
week  in  't  IVeJlphaalfche  gebiedt.   Deze  trouwloosheit  van Schouwenburg  br&gx.  Frieslandt  in  Zoodanig  een  doolhof  en 
vreeze,  dat  die  Provintie  zich  weêr  onder  den  Koning  van 
Spanjen  begaf,  cn  de  R.  Religie  daar  in  herplant  wierd. 

J  O  R  K.  ( R  O  E  L  A  N  D  T  )  Hy  was  een  Engelfih  Ka-  ""f , 
pitein,  in  dienft  van  den  Staat;  deelgenoot  aan  het  ver- ■'^.'t^"* raadt  van  Imbize,  tegens  Dendermonde;  ook  daar  over  ge- ^/  g, 
vangen  gezet.   Door  voorfpraake,  en  gunft  van  Kolouer 
Tcmple,  wierd  hy  van  de  verdiende  ftraüe  des  doodts  be- 
vrydt.   Hy  raakte  toen  Parma  BruiTel  innam,   daar  Jvrk 
noch  gevangen  zat,  los;  heeft  ook  l'zedert  onder  hem  dc 
Spaanfchen  gedient,  ter  tydt  toe  dat  hy  zich  wéér  by  Konin- 
ginne  EUfabeth  vertoont  hadde:  was  Roomfch-Caiholyk;  een 
liftige  veinzer;  had  eene  vleijende,  en  welgefleepe  tong; 
was  doortrapt,  en  tamelyk  in  den  oorlog  geoeffent.   Na  idem 
dat  de  Koningin  van  Engelandt  den  Grave  van  Leicefler  Hooft. 
in  de  f^ereenigde  Nederlanden  tot  Gouverneur  gezonden  had,/-  '093- 
wift  hy  hem  door  zyne  fyne  tonge  als  te  betoveren.  Jork^ 
die  al  weder  voorgenomen  hadde  een  verraadt  toe  te  ftel- 
len,  maakte  Leicefler  wys  dat  de  Spaanfchen  (waar  onder  ident 
hy  gedient,  en  hun  ganfche  bedryf  wel  doorkeeken  hadde)  ibid. 
geene  mannen  waren  om  tegen  de  Engelfihen  te  beftaan; 
verheffende  hunne  Natie  ten  hoogften,  de  andere  daar  te- 

gen verachtte  hy  zoo  veel  hy  mogt;  dat  ie  alleen  voch- 
ten wanneer  zy  van  de  gelegentheit  geholpen  wierden, 

maar  nooit  op  de  Engelfchen zouden  durven  aanvallen, zon-  Meteren 
der  vooraf  een  groot  voordeel  te  hebben ;  daar  door  bragt  ̂ 53» 
hy  Leicefler,  en  andere  Hoofden ,  niet  alleen  tot  zorgeloos-  • 
heit,  maar  wrocht  met  eenen  uit ,  dat  de  raadt  van  andere 
Krygsoverften ,  te  vooren  van  dienft  en  nut  voor  den  Staat 
feweeft,  nooit,  of  zelden  gehoort ,  of  gevolgt  wierdt. 
.eicefter  hadt  in  't  jaar  15-86  Zutphen  doen  belegeren ;  door 

de  winderige  woorden  van  Jork  wierden  de  toegangen  tot 
de  ftadt  verwaarlooft  behoorlyk  te  bezetten,  waar  door 
Parma  daar  eetwaren  genoeg  in  wift  te  brengen ;  zoo  dat 
Leicefler  ,  met  het  aankomen  van  den  winter  ,  van  daar 
moft  opbreeken.  Hy  had  zich  echter  meefter  van  de  Schans 
voor  of  by  Zutphen  gtmzTikt ,  daar  hy  Jork  voox  Gouver- 

neur, gelyk  hy  St<^ley  binnen  Deventer  ook  in  dien  ftaat  Hoofi 
ftelde:  Zy  droegen  zich't  volgendejaar  beide  als  trouw-  fol.  loj 
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looze  verraders.  Stanley  gaf  Deventer,  en  Jork  de  Schans  by  Meteren 
Zutphen,  fchelmachtig,  en  tot  zeergroot  nadeel  van  den  '"^ö. 
Staat,  aan  P<ar»7rt  over.  Toen  Prins  ykra«r/>/ in 't  jaar  15-91 
de  fteden  Zutphen  en  Deventer  weêr  verovert  hadde,  wierd 

het  lyk  van  Jurk  opgraaven,  uit  de  aarde  gehaalt,  met  kift-^"'"  3'7» 
en  al  aan  de  galge  gehangen.  Hy  was  van  Londen  geboor- 

tig, uit  een  eerlyk  geflachte;  maar  in  iynen  handel  droeg 
hy  zich  trouwloos,  en  als  eenen  verraderfchen  fchelm. 
JORIS;  (DAVID)  zie  DAVID  JORIS. 
JORUM,  een  Slot,  of  State  in  het  dorp  Kuhaard, 

onder  de  Friefche  Grietenye  Henaarderadeel y  in  het  quartier 
IVeflergoo. 
jORWERT,  een  Dorp  in  Frieslandt,  OTider  de  Grie-  Winfem. 

teny  Baarderadeel,  in  het  quartier  IVeJlergoo.    Aldaar  wier-  befchr. 
den  op  het  kerkhof,  in  het  jaar  1619.  niet  verre  van  eenen  ̂ '1""' 
boom,  veele  zeer  groote  menfchenbeenderen  gevonden,  ̂ ^3"'*^''' met  tien  Hukken  oude  vreemde  munt;  aan  de  eene  zyde 
ftont  een  Leeuw,  aan  d' andere  een  Kruis,  met  een  fchrift 
van  zeer  oude  letteren.  Zommige  meenden  dat 'er  weleer 
een  veldtflag  mogte  voorgevallen  zyn.   Hier  by  legt  de 
State  van  Hefens.  By  de  Paufelyke  tyden  was  daar  de  ftoel 
van  den  Deken  en  de  Dekanije. 

JOTRYP,  een  der  28  Dorpen  van  de  Friefche  Griete-  ̂ ^i*" 
nyt  IVimbriiferadeel ,  in  't  ({MZrÜQii  IVejlergoo  :  of  een  der  14 
buitendykfche ,  de  andere  leggen  binnen  dyks. 
JOTSAART,  een  Fries,  die  onder  de  regeeringe  van  ̂ '»ftm. 

Dibhald  Scgen,  Prins  van  Frieslandt,  geleeft  heeft,  in  de  ̂ <!onyk 
eerfte  eeuvve  na  des  Heeren  Chriftus  geboorte.  Hy  wierd, Z"^- 
wegens  zyne  byna  meer  dan  menfchelyke  kracht,  de ficrke 

gebynaamt :  was  acht  voeten  lang;  kon  twee  groote 
tonnen  bier  te  gelyk  220  treeden  verre  draagen.  Menver- 
haalt  van  hem,  dat  hy  twee  volwaflTe  mannen  onder  ïyne 
armen  nam,  en  hen  een  halve  myl  weegs  voortdroeg.  Op 

zekeren  tydt  vertoornt  op  zyn  paerdt  zittende,  tradt  hy  'er 
af,  en  floeg  't  met  eenen  vuiftflag  voor  't  hooft  doodt. 
JOULSMA,  (BRITANNUS.)-»  Zeer  dappere  Hel- 
JOULSMA,  (HOTZE.)  [  den  in  Frieslandt, tn 
JOULSMA,  (JELTZE.)  ^  dappere befchermers 
JOULSMA,  (ILSTA.)  J  der  vryheit,  in  de 

tiende  eeuwe:  hunne  graven  zyn  omtrent  het.  jaar  1300 
ontdekt.  Britannus  Joulfma  wierd  bevonden  tiendehalf 
voeten  lang,  met  eenen  vreesiyken  grooten  baerdt:  zoo 
haaft  de  kift  bewoogen  wierd  ,  viel  alles  tot  ftof :  zie 

vcr- 

c 



Winftm. 

befchr^ 
achter 

xyne  F/". Kronyk. 

fdem ilid. 

AUing 
Kot. 
Cerm. 
Infer. 
Pars  II. 
fol.  lOf. 
HoHve 
1  deel, 
fol.  isj. 
jilting 

Cerm. 
Infer. 
Pars  11. 
fol.  lOf . 
Alting 
Not. 
Cerm, 
Infer. 
Pars.it, 
fol.  83- 
Een 
Kaart 
van  den 

platte 
grondt. 

'Caf.'iA 

Tacitus 
Aanal. 
jLl.  ca[> 

JOU  JUA JUB JUC  JÜD JUH 

verdere  omftandigheden  op  B  R  I  T  Z  E  N  BURG. 

JOUSWIER,  een  der  zes-en-twintig  rw/f/^<?  Dorpen 
van  de  Friefde  Grietenyen  Doagerdeel  ̂   in  het  quartier 

Oojiergoo;  ofeen  der  dertien  Dorpen  van  Oojl-Dongerdeel, 
de  andere  dertien  behooren  onder  JVeJl-Do»mrdeel, 

,  J  O  UWER,  JO  U  RE,  JOUWR,  een  Vlek 
van  de  Friefche  Grietenye  Haskerlandt y  onder  het  quartier 
van  de  Zevenwolden.  Dit  Jouwer  plagt  ecne  Buurt  te  zyn, 

begrepen  onder  het  dorp  IVeJlermeer ;  ook  hadden  die  van 

de  Jouwer  daar  hunnen  kerkgang,  en  begraafplaatze.  Na- 
derhandt  is  deze  Buurte  zoodanig  vergroot,  en  zoo  dicht 

bebouwt  ge-worden ,  dat  ze  byna  de  gellalte  van  eene  ftadt 
heeft,  en  den  naam  van  het  Flek  Jouwer.,  of  Joure.^  met 
Kerk,  en  eigen  Predikant.  Het  had  al  voor  meer  dan  200 

jaaren,  van  den  Prelaat  van  Haska.,  het  recht  van  Jaar-  en 
Weekmerkt,  benevens  andere  keuren  en  ordonnantiën  be- 

komen; welke  brieven  en  privilegiën  daar  na  by  de  Raden 

van  Keizerpare/,  uit  den  naam  van  't  Y{\x\%\-iXiBurgundiën 
tnOoJlenryky  bekrachtigt  zyn.  De  7»«wer  heeft  ecne  der  tref- 
felykfte  Weekmerkten  van  Frieslandt.  Op  de  Jaarmerkt 
laaten  zich  daar  ook  veele  menfchen,  kooplieden,  enz. 

vinden,  vermits 'er  veel  voorraadt  van  allerleije  koopman- 
Ichappen  komt:  buiten  dat  word  deze  plaats  zeer  veel  be- 
zogt,  vermits  zy  een  doortogt  is  van  dienaar  Gromnger- 
iaadt,  T'wentby  Drenth  ̂   Gelderlandt  ̂   en  Overypl  lehen. 
Ook  is  'er  een  Raadthuis  gebouwt.  In  den  oorlog  met 
Spa^ijen  ̂   heeft 'er  op  het  wefteinde  van  de  Jouwer  eene 
Schans  geweeft :  maar  na  dat  de  Spaanfchen  uit  die  Provintie 
verdreven  waren,  wierd  ze  door  bevel  der  Staten  vanFnes- 
landt  geflecht ;  en  is  nu  in  de  wooninge  en  plantagie  van 
den  Heere  Grietman  van  tlaskcrlandt  verandert. 
JUAN;  (DON)  zie  op  jOHAN  (DON)  of  JAN 

(DON)  VAN  OOSTENRYK. 
JU  BB  EGA,  een  van  de  achtien  Dorpen  in  de  Friefche 

Gneten\}e  Schoterlafidt ,  onder  't  quartier  van  de  Zevenwol- 
den, ÏVinfemius  noemt  het  dan  eens  Jubbega^  en  dan  weêr 

Jobbega. 
JUGAWERT,  is  een  Dorpjen  in  Fivelingo,  noord- 

waarts aan  van  de  Fhel,  byna  rakende  aan  Appingadam\ 
hedendaags  genoemt  J  U  K  W  E  RT.  Emo  van  iVerum 
noemt  op  het  jaar  1200.  een  Prieller  daar  van  Ofwaldus. 
JUCKEM  A,  een  Slot  of  Huis  in  de  Friefche  Griete- 

nv  Leeuwarderadeel y  in  het  quartier  Oofiergoo. 

'JUCKEMA,  een  Slot  of  Huis  in  öi&  Friefche  Grittt- 
n'ije  Menaldumadeel j  in 't  quartier  H^eflergoo^  in  het  Dorp Menaldum. 

JUDEFAX,  is  weleer  geweeft  een  Kafteel,  behoo- 
rende  aan  een  Geflagt  van  den  zelfden  naam,  leggende  een 
gemeeneDuitfche  myl  en  een  vierde  van£/tw^?:  waar  van 
gewag  word  gemaakt  in  een  Giftbrief  van  Keizer  Frederik 
den  I.  van  het  jaar  1165-.  hedendaags  JUTFxlAS. 
JUHONES.Dit  is  een  herlfchenfchim  van  een  Volk , 

het  welk  nergens  te  vinden,  noch  ooit  geweeft  is; ik  laate 
flaan  onder  de  FnVzew;  hoewel  verfcheide  geleerde  Man- 

nen, den  misflag  van  eenen  onervaren  affchryver  hier  niet 
willende  erkennen  ,  zulks  los  en  onvoorzichtig  gemeent 
hebben.  En  onder  deze  is  van  onze  landtslieden  een  Heer 
van  den  eerften  rang, die  de  Grondtteekening  van  deStadt 
Groningen  op  den  kant  met  Aantekeningen  verrykt  heeft. 
Een  misflag  die  niet  alleen  uit  een  andere  voortgekomen 
is,  maar  die  buiten  dat  door  zich  zelfs  geen  geleerde 
Mannen  paft.  De  plaats  van  TaciiuSy  daar  dit  gevoelen  als 
op  een  vaft  en  onbeweeglyk  fondament  op  gebouwt  is ;(  hoe- 

wel Pichena  en  Lipfius  aantoonen  ,  dat  men  dezelve  op 
verfcheide  wyzen  gefchreven  vindt)  ftaat  op  het  einde  van 
het  dertiende  Jaarboek;  daar  de  woorden  naar  de  gemeene 
leezinge,  doch  bedorven,  aldus  luiden.  „  In  dien  zeiven 
„  zomer  (te  weeten,  als  Nero  ten  derdenmaal  en  Falerius 

Me£alla  Burgermeefters  waren  )  is 'er  een  groote  ftrydt 
„  voorgevallen  tuflchen  de  Hermunduren  en  Cd«e«,die  den 
„  Gatten  tot  hun  verderf  geftrekt  heeft.  Daarenboven  is  het 
„  Landtfchap  der  JUHONEN(Cm><?j  JUHONUM,an- 
„  deren hebben,VlBONUM) die  met  ons  in  eenverbondt 
,,  ftaan ,  door  eenen  onvoorzienen  ramp  getroffen.  Want 
„  vuur  dat  uit  de  aarde  voortquamftak  op  verfcheide  plaat- 
„  zen,  huizen,  landen  en  dorpen  in  brandt,  en  liep  voort 
„  tot  aan  de  veften  van  de  Colonie  (eigentlyk  ,  tot  aan 
„  deveften  der  Voikplantinge)  die  onlangs  gefticht  was. 
Wat  raakt  nu  dit  Landtfchap, dit  Bondtgenootfchap,  deze 
Volkplanting,  de  fr;>xe«?  Want  deze  hadden  zelfs  maar  ee- 

nen Staat  of  Gemeente  ,en  dat  was  die  der /Hete»,  niet  der 
JU  HONEN.  Deze  hadden  ook  geen  bondtgenootfchap 
met  de  Romeinen  ydan  by  oorlog;  naardien  zy  zelfs  toen  hun 
Volk  beftierden,  gelyk  Tacitus  in  dit  zelfde  boek  verhaalt. 
Eindelyk  was  hier  geene  Volkplanting  der  Romeinen;  ten 
ware  de  geleerde  Mannen  meenden ,  dat  eene  plaats  van  Be- 
ïettinge  te  verfterken,  het  welk  men  leeft  dat  Corbulo  elf 
jaaren  tevooren,  voor  eenen  korten  tydt,  gedaan  heeft, 

'  en  eene  Volkplanting  te  ftichten,  een  en  dezelve  zaak  zy. Wech,  wech,  met  zulke  uitvluchten,  en  noch  meer  met 
ïulke  beuzelingen,  als  zy  ons  verder  op  den  mouw  fpellen, 
flocheene  plaats  yanTadius  veel  fchaiideljkcr  bedervende; 

jinn.  Tt, 

cap.  iö. 
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alwaar  ïy  willen  dat  men  dus  leezen  ïal:  De  Krvgsynan daar  van  daan  weer  naar  den  J  U  H  ON  toe  gebragt  z.ynde  {in Hwna;)  of  anders;  De  Krygsman  daar  van  daan  wéér  naar 
J^^HION  {Juhiona.)  toe  gebragt  zynde;  even  eens,  als of  er  niet  alleen  onder  de  Friezen  geweeft  was  een  zeker Landtfchap  of  Gemeente  der  JUHONEN,  maar  ook  een 
JUHONSCHE  Legerplaats  (JUHONIA  GASTRA  •) 
en  dat  dezelve  zou  zyn  geweeft  omtrent  de  Volkplantinff 
die  daar  onlangs  gefticht  was;  welkers  rechte  naam  zou 
zyn  geweeft  GRONIA,  by  verkorting  voor  GRONIN* 
GA,  het  welk  vervolgens  verandert  was  in  HIONA,  of 
vermits  de  Romeinfche  uitfpraak  dit  meébragt  ,  of  door 
feil  van  den  Affchryver.  Invoegen  de  Legerplaats  cn  do 
Volkplanting  HIONA  by  hen  Groningen  is,  buiten  te- 
genfpraak  de  Hooftftadt  der  Friezen.,  en  het  Landtfchap  of 
de  Gemeente  der  JUHONEN  (JUHONUM  Ctvttas) 
is  by  hen  <6jonj«ïanbt/  dat  is,  Groningerlandt.  Wat  eea 
zoet  en  aardig  verdichtzel !  Maar  wy  hebben  boven  gezegt, 
dat  de  Friezen  maar  een  Staat  of  Gemeente  hebben  gehad, 
een  en  het  zelve  Gemeenebeft,  een  en  de  zelfde  Bcftierders ; 
hoewel  zy  in  verfcheide  Ampten  of  Quartieren  verdeelt 
waren  ;  waar  van  millchien  een  zich  uitftrekte  tot  aan  de 
monden  van  dc  Marnamanis of  Manarmanis,  cn  ds  Eem, 
VVelk  quartier  nu  ter  tydt  wel  een  Staat  of  Regeering  op 
zich  zeiven  uitmaakt,  die  men,  volgens  het  gemeene  ge- 

bruik, de  Provintie  van  Groningen  en  Ommelanden  noemt  \  ech- 
ter in  de  tyden  der  Romeinen  een  gedeelte  alleen  van  het 

Gemeenebefte.of  den  Staat  der  Friezen  is  geweeft.  En  tea 
beften  genomen ,  als  de  plaats  daar  nu  ter  tydt  Groeningen  legt , 
toen  ook  naar  de.  groente  zynen  naam  gehad  hadde,  zou  de- 

zelve, naar  de  oude  Friefche  taaie,  zonder  twyfel  niet<ï5jon|C 
of  <6?oningen/  maar  <ï5?m^  geweeft  zyn ;  welk  woordt  by 
de  Friezen  noch  dagelyks  in  gebruik  is;  waar  uit  voorzekef 
gten  Romeinfche  uitfpraak,  noch  ook  geen  domme  Affchry- 

ver ooit  het  woordt  van  HIONA  zou  hebben  konnea 
fmeeden.  Behalven  dat  de  omftandigheit  van  tyden  en  zaa- 
ken  dit  verdichtzel  omverre  ftoot.  Want  Germanicus  Cafaf 
heeft  den  Krygsknecht  hier  weêr  naar  toe  gebragt,  by  ge- 

volg niet  naar  HIONA,  of  naar  de  Volkplanting  'der 
JUHONEN;  die  zy  verdichten  dat  van  Corbulo  gefticht 
is,  na  dat  hy  de  plaats  met  bezettinge  verfterkt  hadde;  de- 
wyl  deze  man  meer  dan  dartig  jaaren  na  Cafar  Germanicm 
cerft  het  bewindt  over  Germaniën  gekreegen  heeft :  en  de 
toeftandt  eener  Volkplanting  die  onlangs  gefticht  is  niet 
toelaat  ,  dat  daar  op  het  minfte  vier  Keurbenden  hunne 
winterlegeringen  zouden  gehad  hebben.  Dewyl  het  blykc 
dat  Germanicus  van  de  zes  Keurbenden ,  waar  mede  hy  in 
dien  Zomer  tegens  den  vyandt  opgetrokken  is, het  grootfte 
gedeelte  met  zich  weder  te  rug  heeft  gebragt.    Tacitus  be-  _  
oogt  derhal  ven  heel  wat  anders,  en  wil  vry  wat  anders  Ann.lU 
zeggen:  want  hy  verhaalt  ;  „  Dat  Germanicus ^  in  zynen  cap.S. 
„  tweeden  veldttogt  naar  de  Cherusken,  uit  het  Batawer-  (7  ïJ« 
„  Eilandt  met  zich  genomen  heeft  zes  Keurbenden ,  met 
„  noch  eenen  hoop  gewapent  volk,  die  hy  te  vooren  be- 
„  volen  hadde  daar  byeen  te  verzamelen:  en  dat  hy,  de 
„  veldttogt  ten  einde  zynde,  eenige  van  die  Keurbenden 
„  te  lande  weêr  te  rug  gezonden  heeft  naar  de  Winterlee- 
„  geringe,  (te  weeten,  de  oude  aan  dezen  kant  van  den 
„  Rhyn,  daar  zy  te  vooren  in  geweeft  waren):  maar  dat 
„  hy  het  grootfte  gedeelte  daarvan  op  de  vloot  ingefcheept 
„  hebbende,  langs  de  rivier  de  Eems  in  de  Noordtzee  heeft 
„  gebragt:  dat  hy  naderhandt  de  rampfpoedt  op  zee  door 
,,  eenen  ij^ikkigen  togt  tegens  de  C batten  en  Marfen  ver- 
„  goedt  heobende,  zyn  krygsvolk  ook  wéér  in  de  Winter- 
„  legeringen  gebragt  heeft:  (gelyk  deeze  plaats,  na  dat 
Beroaldus  dezelve  dus  verbeetert  hadde,  nu  in  alle  drukken 
gevonden  wordt)  welke  winterlegeringen  aan  dezen  kant 

van  den  Rhyn^  in  het  Batawer-'EWz.ndt ;  en  hier  en  daar  op dtnGauUfchen  oever  geweeft  waren:  niet  naar  HIONA, of 
JUHIONA  toe;  het  welk  wangedrochten  van  bena- 

mingen zyn,  waar  van  Lipfius  het  een, en  Rhenanus  het  an- 
dere onvoorzichtig  weleer  verdedigt  heeft; die  daarom  bei- 

de, volgens  't  oordeel  van  Lipfius  zelf,  berifpenswaardig 
zyn,  en,  neftens  hen,  de  Verklaarder  van  ons  Groningen. 

Wat  nu  belangt  de  andere  plaats  van  Tacitus ^  die  ons  in 
het  dertiende  Jaarboek  voorkomt,  en  hier  boven  is  aange- 
teekent;  daar  van  is  de  verbeetering,  naar  myn  gevoelen, 
noch  veel  gemakkelyker ;  hoewel  niemant  dezelve,  zoo 
veel  my  bekent  is,  tot  noch  toe  net  en  duidelyk  aangewe- 

zen heeft.  Om  deze  zaak  klaar  aan  te  toonen,  moet  men 

voor  af  onderzoeken  wat  t'zainenhang  'er  is  in  het  verhaal 
Tacitus:  ten  tweeden,  wat  Landtfchappen  of  Staten 

van  Germaniën  omtrent  dien  tydt  Bontgenooten  der  Ro" 
meinen  zyn  geweeft:  ten  derden,  of  in  eenige  van  die  eene 
Volkplanting  onlangs  is  gefticht  geweeft  ,  en  welke  die 
geweeft  zy  :  ten  Ia3tften,moet  men  eene  vergelyking  maa- 
ken  tuflchen  de  rechte  en  de  bedurve  fchryving.  Daar 

zou  al  heel  geen  t'  zamenhang  der  zaaken ,  die  verhaalt 
worden, te  vinden  zyn, danalleen  ten  opzichte  van  den  tydt, 

indien  de  Schryver  dit  verhaal  met  het  voorige  niet  t'zaa- 
mengcvoegt  hadde  met  het  tegen ftrydig  koppel woordtje 
M x\  AR.  Want  aa  dat  hy  de  voorgcvalle  xaaken  van  het 
'  Jklinm  3  '  zelve 

Taettu) 
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ïclve  jaar  had  nfgehandelt,  eii  op  het  laatlle  't  geen  inC^r- 
maulü»  gcfchicdt  was;  knoopt  hy'cr  twee  vreemde  geval- len aan,  die  op  twee  zeer  ver  van  een  gelegene  plaatien 

ïyn  gebeurt.    Gelyk  alle  de  HiUorifchryvers  doorgaans 

Sevvoon  zyn  ,  na  dat  zc  de  zaaken  vervolgens  afgehan- 
clt  hebben  ,  de  Staatsrampen  en  onheilen  zonder  on- 

derlcheidt  onder  malkander  op  tc  haaien.  Tacitus  nu, ver- 
heugt zynde  over  de  twecdragt  der  vyanden  ;  het  welk  hy 

op  eene  andere  plaats  verklaart  hadde  dat  hctgrootfte  was, 
't  geen  de  Fortuin  den  Romeinen  kon  toevoegen;  tcrwyl  hy 
nu  laatft  verhaalt  hadde  den  oorlog  der  Hertnunduren  en  de 
Cbatttu,  die  voor  deze  volken,  welke  zich  fomtyds  tcgens 
de  RooMjche  Heerlchappyc  weêrfpannig  toonden ,  verderfelyk 
was :  zoo  voegt  hy  aan  deze  zeer  aangcnaame  zaak ,  die  in 
Ccrmauic»  was  voorgevallen  ,  met  het  koppelwoordtjen 
M  A  AR,eencn  droevigen  ramp  den  Staat  der  Bontgenoo- 
ten  overgekomen,  door  het  vuur  dat  uit  de  aarde  opgebor- 

gen was.  Als  of  hy  zeide  :  Dit  is  wel  een  gelukkig  jaar  voor 
de  Romeinen  in  Germanicn  getveeji  door  het  omkomen  der  Chat- 
te» :  maar  droevig  en  ongelukkig  door  den  brandt  in  dit  Landt- 
fch.ip  der  Bundtgcnooien.  Hy  geeft  derhalven  genoeg  te  ver- 

daan dat  dezcStaat,of  dit  Landtfchap  derBondtgenooten, 
een  Landtfchap  is  gevveefl:  onder  de  Germanen.  Nu  weet 
men  dat 'er  ten  tyde  van  Tacitus  in  't  geheel  maar  drie  dus- 

danige geweert  zyn;  namelyk,  die  der  Ubiers.,  Batawers  en 
Mattiaken.  JhUus  Ctcfar  getuigt  zelf  uitdrukkelyk ,  dat  de 
Uiiicrs  Bondtgcnooten  genoemt  ,  en  toen  al  van  hem  in 
vriendfchap  met  de  Ror/ieinen  aangenomen  zyn  geweeft. 
Van  deze  drie  word  derhalven  dit  klaarlyk  te  kennen  ge- 
ceeven,  waar  in  de  Volkplanting  onlangs  geflicht  was; 

hoedanig 'er  toen  ter  tydt  nergens  een  was  onder  de  Bata- 
wers; ook  nergens  een  onder  de  Mattiaken  .,<i^  meer  is, 

men  zal'er  nergens  een  in  ganfch  'Nedei-Germanijn^  aan dezen  en  geenen  kant  des  Rhyns,  kunnen  aanwyzen;  dan 
alleen  onder  de  Ubicrs,  en  die  toen  zelfs  daar  de  eenig- 
fte  was,  en  onlangs,  dat  is,  acht  jaaren  voor  dezen  won- 
derlyken  brandt,  daar  gelticht  van  Julia  Agrippina,  de  moe- 

der-van Nero,  en  Gemalinne  van  Keizer  Claudius;  eens- 
deels ter  gedachtenifle  dat  zy  daar  geboren  was;  anders- 

deels  om  dat  haar  Grootvader  Agrippa  de  Ubiers  allereerft 
hier  na  toe  hadde  overgebragt,  opdat  zy  zouden  dienen 
ter  befcherminge  als  Bondtgenooten,  en  niet  om  daar  be- 

Tach.  waart  te  worden  als  Krygsgevangenen.  Cluverius  gelooft 
Annd.  dit  ook  wel  van  de  Volkplantinge ;  om  dat  van  dezelve 
XII'  zonder  naam  alleen  gezegt  wordt,  dat  die  onlangs  gedicht 
M/».  z6.  was,  als  die  dier  wyze,  door  de  befchryvinge  \zn.d'/}grippiner 
Gert»,  (te  weeten  Volkplantinge)  waar  van  in  het  voorgaande 
cap.zS-  boek  was  gehandelt ,  genoeg  bekent  was.  Maar  hy  is  van 
Cerm.  ̂ ^^^  geheel  ander  gevoelen,  nopende  der  Bondtgenooten 

Vb"A'i  ̂^"^^^ '  '^'^'^  r^cht  tegens  over  de  Ubiers  aan  den  anderen 
'  ■  g  ■  kant  van  den  Rhyn  (lelt;  alwaar  hy  wel  zegt,  doch  niet 

'  bewyft ,  dat  de  toppen  der  Bergen  bequaam  waren  om  vuur te  vatten.  Hy  heeft  derhalven  het  eene  wonder  met  een 
tweede  wonder  liefft  ,  willen  vergrooten  :  daar  in  be- 
ftaande,  dat  het  vuur,  het  welk  te  vooren  al  wonderlyk 
was,  door  een  niew  wonder,  zelf  over  den  grooten 
ftroom  heen  gevlogen  is,  en  aldus  de  verten  van  de  Agrip- 
pynfche  Volkplantinge  heeft  aangetaft ;  als  te  gelooven  zynde , 
dat  het  zelvebuiteneenig  wonderwerk  in denStaatderi/^/Vr/ 
ontftaan  is.  Eveneens  als  of  hier,  niet  al  zoo  wel  als 
over  den  Rhyn,  in  een  droogen  Zomer, buiten  eenig  won- 

derwerk (om  dit  aan  Tacitus  niet  toe  te  ftaai^  de  uitge- 
droogde Veenen,  of  die  brandtbaare  kluiten,  "boven  op 

de  heide  wafll'n,(en  van  de  Landtzaaten  plaggen  genoemt 
worden)  niet  konden  vuur  vatten,  het  welk,  gelyk  het 
alles  wat 'er  rondtom  was,  alzoo  ook  de  Veften  van  de 
naaft  aan  de  gelege  Volkplanting  (die,  volgens  de  manier 
van  die  tyden  van  hout  geweelt  zyn)  aangetaft,  en  in  den 
brandt  gezet  heeft.  V^antTaci/us  zelf  verhaalt  ons,  dat  men 
met  fteenen  te  werpen,  met  ftokken  te  flaan,  by  dit  vuur 
kon  koomen;  niet  dat  deeze  vuuren  uit  ontoegangkelyke 
Bergen,  als  Etna  en  Fefuvius ,  uitgebraakt  zyn.  Want  het 
by  onze  landtsluiden  zeer  gemeen  is,  als 'er  een  heel  fter- 
ke  brandt  in  de  heiden  ontftaat,  met  afgebrooke  takken 
van  boomen  het  loof  van  de  ftruiken  af  te  flaan,  ten  einde 
ïy  zoo  veel  te  langzaamer  vuur  zouden  vatten,  en  de  brandt 
niet  zoo  verre  zou  voortflaan.  En  dit  is  het  dat  Tacitus 
noemt;  de  vlammen  met  flokjlaagen  en  met  andere  geejfelingen  ̂  
als  wilde  dieren , af  te  weeren;  Onze  landtslieden  zeggen;  t)Z 
ï^cpöe  gceflelen,  In  gevolg  van  dit  alles,  durve  ik  vrymoe- 
dig  ftaande  houden  dat  Tacitus  gefchreven  heeft :  Maar  de 
Staat  der  UBIERS,  die  met  ons  in  bondtgenootfchap  [laat. 
SED  CIVITAS  XJBIORUM  SOCIA  NOBIS,  enz. 
Waar  van  zonderling  niets  verfcheelt  d'Affchryver  van  het 
Florentynfch  Handtfchiift  ,  die  VIBONUM  gefchreven 
heeft  ,  niet  meer  dan  de  eene  letter  I  op  eene  verkeerde 
plaats  gezet  hebbende.  Want  indien  men  die  achter  de  B 
plaatft,  zal  ider  een  ligtelyk  zien,  dat  het  UBIORVM 
moet  zyn;  zonder  zich  daar  aan  te  fleuren  dat  het  eene 
ftreeifje  van  de  letter  V.milfchien  te  laag  neérgehaalt  zyn- 

de, wel  naar  een  N  gelykt.  Met  hen  eiudelyk,  die  hier 
JUHONÜM  gelceieu  hebbea,  is  het  byna  even  eens 
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gelegen,  als  dat  ïy  de  letter  B,  die  onder  aan  mi/Tchien 
niet  genoeg  toegehaalt  is  geweeft, voor  een  H  hebben  aan- 

gezien.   Ik  zou  derhalven  oordcclen,  dat  de  zeer  geleerde 
Uitleggers  hier  meer  te  bcrifpcn  zyn,  dan  de  ongeleerde 
Affchryvers.  En  dit  den  Staat  betreffende,  dien  men  t' on- 

recht gelooft  heeft  van  de  JU  HO  NES  te  zyn,  hcbbe  ik 
geoordeelt  dat  ik  wat  naukeurig  mort  uitpluizen,  ten  einde 
ik  deze  leelyke  vlak  van  den  zeer  fchranderen  en  naukeu- 
rigcn  Schryver  Tacitus  zoude  wechneemen ,  en  van  ons  Va- 
derlandt,  dat  met  zyn  waar  en  eigen  iieraadt  fchoon  ge- 

noeg is  opgefchikt,  alle  blanketzcl  afveegcn. 
,  JULIAEN  VAN  KLEERHAGEN,  Kapitein 
in  dienft  van  den  Staat.,  was  van  Brujfel  geboortig;  zyne 

huisvrouw  uit  het  Geflachtc  van  £r/),  in"s  Hertogenbofih; had  daar  door  goede  kennilfe  van  de  gelcgentheit  der  fladc 
gekregen.    Hy  neemt  met  den  Grave  van  Hohenlo  ecneti 
aan  (lag  voor  op  den  Bojch,  terwyl  Antwerpen  belegert  was, 
zich  gelaatende  dat  te  willen  ontzetten ;  kregen  van  Ber- 

gen op  Zoom.,  als  elders, een  deel  volk  byeen,tot  omtrent, 
ofwel  ruim  4000  mannen,  en  maakten  zoo  's  nachts  tuf- 
fchen  den  19  en  20  Januarius  ij'S5-.  voor  de  ftadt  te  z,yn. 
Klecrhagcn  ging  met  60  mannen  vooraf,  klom  in  alle  (lil-  Hooft 
heit  over  de  hamey,  en  verfchool  zich  met  de  zynen  in  iiedtrl. 

twee  ledige  dagwachthuisjens,  op  de  brug  (laande.  'sMor-  Hiflor. 
gens  ten  acht  uuren  wordt  de  poort  geopent,  en  de  val-  M  982, 
brug  neergelaten.   Hy  overweldigt  de  wacht,  en  neemt, 
met  weinig  tegenftant  of  moeite,  de  Poortjlraat  in.  Eeni- 
ge  liepen  boven  op  de  poort,  om  te  beletten  dat  het  fchoc 
niet  neérgelaten  wierd,  daar  de  poortier,  een  oudt  man, 
al  meede  bezig  was.   Straks  daar  op  quamen  'er  icoo.  of 
3000  Staatfchen  in  de  fladt,  maar  zonder  ordre  liepen  zy, 
geen  tegenweer  vindende,  naar  de  S.  Janspoort,   langs  de 
eene  zyde  des  muurs,  en  naar  de  andere  zyde,  tot  zoo 
verre  als  het  Kruisbroeders  kloofter (laat;  andere  liepen  de 
(ladt  in,  midden  door  de  Kruispoorty  over  de  Reijerbrtig , 
by  de  Pojleljlraat,  zeer  onordentlyk,  doordien  de  Grave 
van  Hohenloo  en  zyne  Kolonels  noch  niet  in  de  (ladt  wa- 

ren ,  die,  volgens  befprek ,  de  Kruispoort  zouden  inneemen ,  en 
voort  aan  beide  zyden  op  de  muuren  de  aankomften  bezet- 

ten ;  waar  door  zy  dan  eene  plaats  als  een  kafteel  in  dc 
(ladt  gehadt  zouden  hebben;  dewyle  die  plaats  eene  voor- 
(ladt  IS,  met  poorten,  muuren,  wallen,  en  graften  aan  de 
ftadt  gehecht.  Sergeant  Kloot  was  ook  met  anderen  de  be- 
waringe  van  de  poort  belaft,  met  bevel  om  niet  van  daar 
te  gaan ,  dan  met  ordre  van  den  Overften  Tjeljiein.  Dit  niet  p.  c; 
wel  nagekomen,  en  de  voornaamfte  drie  toegangen  niet  Hooft 
wel  bezet  zynde,  door  gebrek  van  goede  Gebieders,  het  ƒ983. 
volk  ook  te  diep  ingetrokken,vonden  zy  tegenftandt  van  eeni-  Em.van 
ge  burgeren,  die  in  de  "vvapenen  gekomen  waren,  en  een  Meter. paerdt  van  hen  doodtfchotcn  ;  dat  deedt  hen  deinzen,  te 
meer  omdat  zy  eenig  volk  te  paerde  zagen,  die  opgezeten 
waren  om  met  den  Heer  de  Haultepenne ,  die  daar  lang  krank 
gelegen  hadde ,  te  vertrekken.    Dat  gezicht  in  hen  fchrik 
veroorzaakt  hebbende  ,  keerden  zy  als  vluchtende  weer- 

om, en  bragtenhen  in  verbaaftheit  die  inquamen,  en  alzoo 
malkanderen  in  verwarringe,  zonder  merkelyke  oorzaak. 
Ook  verliet  de  Sergeant  van  Kleerhagen  y  die  de  f^ucbterpoori  Em.-van 
belaft  was,  ziende  de  ftadt  nu  zoo  verre  ingenomen,  al-  Meter. 
lengs  die  poort  met  zyn  volk,  op  hoope  van  te  meer  buit  foL.  237. 
te  krygen ;  het  welk  de  poortier,  die  ter  doodt  gequetft  was, 
merkende,  kroop  zoo  hy  beft  kon,  naar  het  fchoft,  en  liet 
het  vallen;  waar  van  echter  noch  eenfchoftbalk  openbleef, 
een  andere  balk  viel  op  een  paerdt,  waar  door  het  uit-  en 
inkomen  noch  meer  verhindert  zynde,  maakte  dit  te  groo- 
ter  verwarringe.    De  burgers  (van  oude  tyden  in  krygs-  j^^^ 
handel  wel  geoefent)  dat  ziende,  greepen  moedt,  vielen  Hooft. 

van  alle  kanten  op  het  krygsvolk  aan,  drongen  en  dreven  ibid.  ' hen  naar  de  poort,  daar  elk,  om  zich  te  bergen,  zyn  ge- 
weer nederfmeet.   Zommige  fprongen  van  deveften,  die 

meeft  verfmoorden;  de  andere  bleven  doodt,  of  wierden 

gevangen.    D'Admiraal  Jufiinus  van  Najfauw  ontquam  't : 
Kleer hagen  .)iyn  beft  gedaan  hebbende  om  de  wanorder  voor 
te  komen,  meende  dat  Hohenloo  de  poort  gefloten  had,  om 
de  vlucht  der  zynen  te  beletten,  doch  geene  kans  meer 

ziende,  fprong  van  den  Krttistoren  in  't  water,  en  wierd-, door  hulpe  van  eenen  Schotsman ,  behouden.   Omtrent  300.  ̂ jig 

( andere  zeggen  over  de  400.  )  bleven  'er  zoo  verflagen  als  y'ecr verdronken  ;  onder  anderen  Truxes .,  broeder  van  den  Keur-  vervolg 
vorft  van  Keulen:  van  de  burgers  bleven  'er  omtrent  fo.  ofd'o. 
en  wel  zoo  veele  gequetft.    Deze  vlucht  en  wanordrewas  Holl.Kr» 
veroorzaakt  doordien  de  drie  naderni(ren,  volgens  Hohen- 
loos  ordre ,  by  de  Gebieders  niet  bezet  waren  van  goede 
Officieren,  die  hefroofgierig  krygsvolk  onder  ontzag  kon- 

den houden.  Vermits 'er  ook  d'  OverlieTfelJiein  nietquam, 
nam  de  Sergeant  Kloot  de  vryheit  over  zich  van  de  poort  te 
verlaaten,  en  naar  buit  uit  te  zien;  maar  dit  ftont  hem 
duur,  want  hy  wierd  met  de  koorde  geftraft,  niet  tegen- 
ftaande  hy,  vromelyk  ftrydende,  een  vaendel  medebragt, 
dat  hy  de  burgers  afgenomen  hadde.   Onder  de  onruften,  Meteren 
die  in  't  jaar  if88  te  Utrecht  voorvielen,  ten  tyde  dat  de  ibid.  fok 
Grave  van  Me/trs  daar  binnen  gekomen  was,  quani  ook  294. 

Kapitein  Klecrhagea  met  zyne  Compagnie  daar  binnen  :  hy 
begaf 
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begaf  tich ,  onder  het  geraas  der  burgeren  en  foldaaten , 
naar  't  Stadtshuis,  daar  hy  dwars  door  lyn  lichaam  gefto- 
ken,  echter  wéér  van  gencezen  wierd.    Zyne  compagnie 

hield  zich  in  dien  oproer  ftil,  zich  naar  geen  der  beide  par- 
thyen  wendende.     Balthafar  Moucheron ,  een  voornaam 
Zf?«iy/fA  Koopman,  (zie  INDIEN;  OOST)  londt  in 

het  jaar  ifpb  eene  vloot  van  vyf  fchepen  uit,  naar  het  Ei- 
landt  Del  Principe^*  niet  verre  van  de  Guineefche  kuft, 

om  Spanj'en  afbreuk  te  doen;  voorzien  met  15-0  foldaaten, 
en  200  bootsgezellen.    Kleerhagen  was  Generaal  over  de 
vloot,  en  Gerard  Stryhofch  Admiraal.  Zy  bragten  vyf  maan- 

den tydts  op  dezen  togt,door  tegenwinden,  deur,  die  an- 
ders in  twee  maanden  afgedaan  kan  worden.  Moucheron 

'tujjchen  hadde  eenen  langen  tydt  met  de  Inwoondets  van  dat  Ei- 
Terrian-  landt  koophandel  gedreven.   CorKelis  Moucheron^  neef  van 
do  Po,   Heer  Balthafar,  wees  Kleerhagen  een  middel  aan,  hoe  hy 
tn  St.    jjch  meeüer  van  del  Principe, xondtx  eenen  fchoot  te  fchie- 
Thomas.  ̂ ^^^  j-qjj  maaken:  kreegen  door  lift  den  ouden  en  niewen 
DeRaey  pgnuggefchen  Gouverneur,  nevens  den  Pater  Ficarius^  en 
^         alle  Bevelhebbers  aan  boordt;  genoodigt  om  den  Heer 

Moucheron  te  bezoeken :  zy  wierden  op  ̂t  heerlykfte  ont- 
Bofchlè-  haalt;  maar, onder  dat  onthaal, deed  Kleerhagen  openinge, 
venen    waarom  hy  daar  gekomen  was,  leverde  de  brieven  van 
htdr.der  Heer  Balthafar,  en  de  commiffie  van  Prins  Manrits  over. 

Zeeheld.  Die  van 't Eilandt,2ich  in  het  net  ziende, gelieten  zich  wel 
te  vreeden, en  deeden  den  Eedt  van  getrouwheit  ̂ lZW Kleer- 

hagen.   Dus  gingen  zy  t'zamen  aan  landt,  daar  Generaal 
Kleerhagen ,  in-  of  uit  naam  van  den  Heer  B.  Moucheron, 
voor  Gouverneur  van  't  Prinfen-Eilandt  verklaart  wierd. 
Drie  dagen  na  den  gedanen  Eedt  begonden  de  Portugeefen , 
met  die  van  't  Eil^ndt  te  denken,  hoe  beft  dit  jok  af  te 
fchudden:zy  maakten, door  aanleidinge  van  PaitTf^icarius^ 
eenen  aanflag,  en  taftten,  met  groot  gewelt  van  volk,  de 
Moucheronfen  aan,  maar  wierden  zeer  kloekmoedig  afge- 

wezen, en  alzoo  hunnen  toeleg  gebroken;  echter  wierd, 
om  d' Eilanders  niet  ten  eenemaal  van     Hollanders  te  ver- 

vreemden, een  generaal  pardon  verkondigt.   Dat  werkte 
ïoo  veel  uit,  dat  de  Eilanders  weerkeerden,  en  zich  op 
niews  aan  den  Generaal  Kleerhagen  onderwierpen ,  met 
fterker  verbintenifle  dan  te  vooren.   Een  maandt  of  zes 
weeken  bleef  alles  in  ruft.  Kleerhagen ,  als  een  achteloos, 
overgulzig,  en  baatzoekend  menfch,  zag  meer  op  zyn  by- 
ionder,  dan  op  't  gemeen  belang,  voldeed  zynen  laft  niet, 
en  verzuimde  zich  te  verfterken.    De  Portugeefen  dat  mer- 

kende, fpanden  t'zamen  met  de  Eilanders  tegen  de  Zeeu- 
vjea;  die, de  lucht  daar  van  krygende, middel  vonden,  om 
den  voornaamften  roervink  en  aanlegger.  Pater  J/icarius, 
in  handen  te  krygen.    Zy  wilden  met  hem  handelen  naar 
rechten,  en  volgens  die  fiem  ftrafFen:  maar  na  Azt  Fran- 
fots  Ie  Fort,  ook  een  neef  van  Moucheron ,n^ytm  den  Rech- 

ter Steven  Quarême ,  zich  naar  't  huis  van  den  Pater  begee- 
ven  hebbende,  beide  door  zyne  flaven  daar  vermoordt  wa- 

ren, verwekte  dat  zoodanig  eene  verbitteringe  ,  dat  het 
proces  over  den  Ficariusmtt  et  haaft  opgemaakt,  en  hy,met 

liem     eenen  zyner  medehelperen  ,  gehangen  wierd.   Zyne  vrien- 
iofih     den  zonden  naar  den  Gouverneur  van  't  ̂ Wznit S.Thomas, 
fag-  12.  hulp  verzoekende, die  omtrent  een  maandt  daar  na  5-00 fol- 
G.Hove-  daaten  afzondt;  endaar  by  de  Eilanders  zoodanig  aanmoe- 
Uhi/i.    diede,  dat  zy  befloten  het  volk  van  Moucheron  gezament- 
Afric.    lyi^  op  het  lyf  te  vallen,   Ondertuffchen  was  Kleerhagen  in 
tap.  17.  argwaan  geraakt,  van  deelgenoot  en  medebewuft  geweeft 

te  zyn  aan  den  moordt  en  't  om  hals  brengen  van  Le  Fort, 
en  Quarême  :  ja,  't  wierd  hem  van  eenen  Scheepskapitein 
opentlyk,  en  in  het  aangezicht  verweeten.  Hy  wierd  (het 
zy  waar  of  leugen)  van  droef-  en  zwaarmoedigheit  zoo 
ziek,  dat  hy  ten  einde  van  if  dagen  den  geeft  gaf.  Door 
zyne  achteloosheit  was  ook  het  meefte  krygsvolk  ziek  ge- 

worden, zoo  dat  d' Admiraal,  en  nu  met  een  Generaal, 
Strybofch  ,  geen  kans  zag  om  den  vyandt  te  wederftaan. 

j^ffff     Echter  nam  hy,  zoo  wakker,  als  Kleerhagen  traag  en  ach- 
Hojch.    teloos  was, het  werk  noch  met  goeden  moedt  byder  hant, 

verfterkte  de  plaatze,  en  werkte  zelf  daar  aan:  maar  hy 
wierd  drie  weeken  daar  na  ook  ziek,  en  ftorf:  daarop 

wierd  d'El  Principe  verlaaten;  dat  gemakkelyk  te  houden 
zou  zyn  geweeft,  indien  Kleerhagen  door  zyn  verzuim, 

enz.  het  niet  verbrodt  hadde,  of  dat  Strybofch  in  't  leven 
"ZieE.v.  gebleven  ware.   Want,  15-  dagen  na  hun  vertrek,  zondt 

-Reyd',    Heer  iï«//A^y<!r  hun  byftant ,  maar  quam  te  laat.  Everhard 
üederl.  van  Reyd  verhaalt  in  't  kort  byna  het  zelfde,  hoewel  in  ee- 
Oorlog.   nige  omftandigheden  niet  zoo  breed,  in  andere  ook  wat 
fol.  609.  verfcheelende,  echter  Kleerhagen  niet  te  zeer  pryzende. 

JUNIUS,  (ADRIANUS  of  HADRIANUS) 
zoon  van  Petrus;  zie  op  JUNIUS;  (PETRUS)  geboor- 

tig van  Hoorn,  een  geleert  Man,  bekent  door  verfcheide 
fchriften,  daar  hy  de  Latynfche  en  GnV^yc^e  letteren  mede 

Boxhoftt  vcrficrt  heeft:  zoo  dat  M.  Z.  Boxhorn  hem,  na  Defiderus 
Holl.t,    Erafmus  Roterodamiis ,  den  Phoenix  van  Hollandt  oordeelt. 

fag -^if).  J^fi"^  Lipfius  ̂ ttii  hem  ook  onder  de  Geleerden  de  eer- 
fte  plaatze  na  Erafmus.  Hy  was  een  groot  onderzoeker  on- 

zer Batavifche  Óudtheden ,  daar  zyn  Batavia  goede  getuignif- 
fe  van  geeft,  in  het  jaar  I5'74.  van  hem  befchreven ;  toen 
hy  in  't  volgende  jaar  overleedt,  en  't  noch  niet  gedrukt 
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was ,  dat  buiten  twyfel  van  hem  vergroot  en  verbetert  zoü 
zyn  geworden,  indien  't  de  doodt  niet  belet  hadde.  Zy- nen Nomenclator,  in  8  taaien,  die  altydt  van  groot  nut  is 
geweeft,  zoo  in  de  Schooien  als  voor  Liefhebbers  der  taal- 

kunde.Zyn  geleert  werk  AtPiauraFeterum,d.%\.  heerlyk  in 
folio  te  Rotterdam\%  herdrukt; een  werk  van  groote  achtin- 
ge  onder  de  Geleerden.  Janus  Douza,  Heer  van  Noordtvjyk 
heeft  het  in  't  jaar  15-88.  eerft  onder  de  drukperffe  gebragt. Hy  hadde  ook  de  levens  engefchiedenifrenvan,en  onder  de 
Graven  van  Hollandt  beginnen  te  befchry ven : maar  met  den 
draadt  zyns  levens  wierd  de  volvoeringe  van  dat  werk  ook 
afgefneeden.  Hy  ging  eerft  Haarlem  fchool ;  ftudcerde 
daar  na  twee  jaaren  te  Leuven;  trok  van  daar  naar  Parys^ 
en  oefende  zich  in  de  Geneeskunft ;  begaf  zich  van  daaf 
naar  Italiën,  en  wierd  te  Bologne  Medectncc  Doétor  gcpro* 
moveert.  In  zyn  wederkeeren  bezocht  hy  Duitfihlandt : 
voer  over  naar  Engelandt,  daar  hy  zich  eenen  langen  tydt 
onthield  en  de  Geneeskunde  oefende:  maar  toen  dat  Ko- 

ningkryk  in  onruft  begon  teraaken,quam  hy  t' huis.  Wierd 
daar  na  van  den  Koning  van  Denemarken  geroepen,  om 
Onderwyzer  van  den  Kroonprins  te  zyn :  maar  kon  niet 
wel  met  d&Deenen  overeen  :  dies  vertrok  hy  ftil  van  daar.  Hy 
trouwde  te //(jrtr/ewz, oefende  daarde  Geneeskunft,  en  wierd 
Reélor  van  de  Latynfche  Schoole.  Toen  Haarlem  belegert 
wierd,  namen  de  Spaanfchen  voor  niemant  te  verfchoonen, 
dan  den  Commandant  j  om  zyne  dapperheit,  en  Junius  om 
zyne  groote  geleerdtheit:  maar  hy  ontweek  hen,  en  quam 
te  Dordrecht.  Hy  leedt  byzondere  fchade  by  't  overgaan 
van  Haarlem,  zoo  aan  zyne  goederen  aldaar,  als  aan  zyne 
treffelyke  Bibliotheek.  Wierd  Lyf-Medicus  van  Prins 
Willem  den  L  volgde  hem  naar  Zeelandt,  wierd  te  Middel- 

burg {Goudhoven  zegt  te  Arnemuiden ,  dicht  by  Middelburgs 
alhoewel  hy  elders  ook  tt  Middelburg  zegt)  ziek,  en  over- 

leedt daar  den  16  Junius,  lyyf.  oudt  63  jaaren.  Had  in 
Italiën'Jacobus Arminius  tot  zynen  reisgezel;  zie  op  ARMI- NIUS,  (JACOBUS)  Hy  verftont  achtderlei  taaien; 
Hoogduitfch,  Engelfch,  Franfch ,  Italiaans  en  Spaanfch:  ook 
inzonderheit  Griekfch  en  Latyn  ,  nevens  zyne  Moedertaal. 
Hy  praalde  niet  veel  met  zyne  geleerdheit.  De  vermaar- 

de Johan  Sambncus  toog  naar  Hollandt  om  met  Junius  te 
fpreeken;  hem  wierd  gezegt  AtlX.  Junius  niet  tehuis  wasj 
maar  in  de  Herberg  by  Voerlieden :  hy  trok  dieshalven  met 
verachtinge  van  dezen  man  weg,  zonder  hem  te  zien :  na- 
derhant  fchreef  hem  Junius,  dat  hy  zich  enkelyk  by  die  He* 
den  vervoegde,  om  de  woorden  van  hun  voerwerk  in  zy- 
1  nen  Nomenclator  te  brengen.  Hy  heeft  veele  Boeken  ge- 
fchreven,  ook  veele  overgezet,  Aantekeningen  op  andere 
fïmaakt,  en  deftige  dingen  nagelaaten;  zyn  zoon,  Petrus 
unius,  heeft  na  hem  geleeft. 
JUNIUS,  (BOUDEWYN)  anders  BOUD E- 

WYN  DE  JONG,  zoon  van  den  Heere  van  B<7(ïr^tyyyf, 
geboren  te  Dordrecht.  Hy  is  Gardiaan  van  het  Minrebroe- 
deren  Kloofter  te  Keulen  geworden ;  heeft  veele  Homilièn^ 
over  texten  van  de  H.  Schrift  gefchreven,  gedrukt  te  Ant'- 
werpen  in  de  jaaren  lóio.  en  lóió. 
JUNIUS,  (FRANGISGUS)  vermaart  Profeffor  in  de 

Godtkunde  te  Leiden.  Jacobus  Arminius  heeft  eenige  brieven 
met  hem  gewiflelt  eer  hy  noch  tot  de  Profeffie  beroepen 
was:  maar  hy  bevondt  hem  zoodanig,  dat  hy  oordeelde 
weinig  vrucht  omtrent  hem  te  zullen  doen:  wilde  daarom 
zyne  penne  liever  tegen  Bellarmyn  gebruiken,  dan  zynen 
tydt  te  flyten  met  eenen  te  leeren,  die, in  zyne  onftantvaf- 
tigheit  vaft  blyvende,  meer  achterwaarts  dan  voorwaarts 
fcheen  te  leeren.  Hy  waarfchoude  en  liet  voor  zynen  doodt 
Fr.  Gomarus  weeten ,  dat  hy  de  Curatores  Acadcmice  verwit- 

tigen wilde,  doch  vooral  Arminius  in  zyne  plaatze  niet  te 
beroepen;  dat'er  anders  eene  groote  verwarringe  en  fcheu- 
ringe  voor  de  deur,  en  te  verwachten  ftont,  zoo  in  de 
School,  als  in  de  Kerk  van  Nederlandt.  Hy  was  een  zeer 
geleerdt,  godtvruchtig,  en  vreedzaam  Godtgeleerde,  die 
de  Kerk  onder  't  kruis  grooten  dienft  heeft  gedaan:  wierd 
van  de  Magiftraat  van  Utrecht  derwaarts  verzocht,  om  de 
onluften  aldaar  ontftaan,  in 'tiaar  15-93.  helpen  byleg- 
gen.  Hy  ftorf  in  den  grooten  Pefttydt  te  Leiden,  in  't  jaar 
1602.  zyne  werken  zyn  in  Folio  in  twee  ftukken  by  mal- 

kanderen gedrukt. 
JUNIUS  (HENRICUS)  van  ter  Gouw,  is  inde 

Latynfche  School  te  Delft  in  't  jaar  If5'4.  zeer  vermaart  ge- 
weeft. 
JUNIUS,  (PETRUS)  Vader  van  den  bovenge- 

melden  Adrianus  Junius,  geboortig  van  Hoorn.  Hy  was  een 
geleert  man  in  zynen  tydt,  en  wel  geoefent  in  de  kennifle 
der  Hiftoriën.  Theudorus  Feljius  verhaalt,  dat  hy  eene  La- 

tynfche Kronyk  van  hem  befchreven  gezien  heeft,  waar  in 
hy  den  oorlprong,  voortgang,  en  aanwas  zyner  geboorte- 
ftadt  Hoorn  aanwyit. 
JUTPHAAS,  JUTFAAS,  en  JUDFAES,  in 

oude  brieven  JUDITFAES  ;  een  Dorp  in  het  Ovcr- 
fticht  van  Utrecht,  omtrent  een  uur  gaans  van  die  Stadr. 

Word  verdeelt  injutfaas  boven-eind,  d3.t  onder  'tOverfiicht , 
en  Jutfaas  beneden-cind ,  dat  onder  *t  Nederflicht  behoort. 
Jutfaas  legt  aan  den  Faartfche»  RJjy» ,  heelt  boven  en  bene- 
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4^4      J  U  T  J  U  V  J  Ü  W  I D  A,  Sec. 
den  grootc  Hoflieden  ca  Boomgaarden.  Desgelyks  twee 
Ambaclus-Hcerlykheden ,  waar  over  de  Heer  \in  BreUe- 
roode  het  benceden-  de  Vrouwe  van  Baaxcn  het  boven-end 

plagtcn  te  bezitten.  In 't  jaar  1348.  toen  Hertog //-'//Avw 
lan  Bajercn^  Vüogdt  over  Hollwuit^  ZeelanJt  ̂   en  Friei- 
ïiMils^  niet  ecne  groote  magt  van  volk  in  het  landt  van 

T):i/hl»  gevallen  was,  rtak  hy  'Jutfaas  in  brandt,  om  die vaii  Utrecht  tot  een  gevecht  met  hem  uit  te  lokken;  maar 

d'L;/.v,é'//t/'f  Billchop  voorzichtiger.  Helde 't  hem  betaalt, 
viel  in  't  landt  van  tVoenkn  en  Amftellandt  ,  verbrandde 
vcrfcheide  dorpen,  en  voerde  eenen  grooten  buit  met  ïich 
«aar  huis.  Maar  de  twill  wierd  haalt  daar  na  door  Hertog 

'Jan  X'un  BrabanJt ,  den  Grave  van  Kleef,  en  Heer  Ja»  va» 
Beaitmout  bygelegt;  doch  dc  ruft  duurde  echter  niet  lang: 
ïieop  lOHAN  VAN  ARKEL,  BilFchop,  cm. 
JÜVING  A,  JUWING  A,  anders  JÜNGEMA; 

ïieop  JONGEMA  (JUW,  of  IVO.) 
j  U  WSMA,  een  Slot,  of  Adelyk  Huis  in  de  Friefche 

Grietcuije  LetHUjardtradeely  in  't  quartier  Oojlergoo. 
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I  D  A  A  R  D ,  een  der  acht  Dorpen  van  de  Friefche 
Grieicnije  Idaarderadeel ,  dat  daar  aan  den  naam  heeft  ge- 
geeven.  Gelyk  de  Grieteny  Idaarderadeel  omtrent  in  het 
midden  van  Frieslandt  legt  ,  200  legt  ook  Idaard  in  het 
midden  van  Idaarderadeel. 
IDAARDERADEEL,  eene  der  Grietenijen  van 

Frieslandt,  gelegen  omtrent  in  't  midden  van  deze  Provin- 
tie.  Paalt  ten  üoften  aan  de  Grietenijen  Tjetzerkjleradcel  , 
en  Smallingerlandt ;  ten  Zuiden  aan  Utingeradeel\  tn  Rau- 
v}erderhem\  ten  Weften  en  Noorden  aan  Fervjerderadecl 
behoort  onder  het  quartier  Ooftergoo.  Deze  Grieteny  heeft 
acht  Dorpen ,  namelyk  Idaard.,  daar  de  Grieteny  den  naam 
van  voert,  JEgttrti.^  Roordahuizum ,  FrienSy  GrouWj  IVarre' 
ga,  IVarJliens,  en  Warten.  De  landen  van  Idaarderadeel , 
en  meer  andere,  ten  Ooften  en  Zuiden  daar  aan  grenzen- 

de, worden  geheeten  de  H^ater-  of  laage  Landen\  gelyk  zy 
dan  ookjaarlyks  door  den  regen  zoodanig  ondervloeijen , 
dat  ze  zonder  behulp  van  dyken,  fluizen, en  watermolens, 
den  eigenaren  geen  genot  zouden  konnen  geeven,  alzoo 
ze  meeft  in  weiden  voor  de  koeijen  beftaan,  Tuffchen 
Warrega  en  JEgum  legt  een  vifchryk  Meertjen,  genaamt 
IVarregaaJier Nijemeer  \  men  zegt  dat  daar  de  befte  vifch  van 
geheel /T;>j/rtK<sff  gevangen  wordt;  de  Heer  Schotanus  voegt 

'er  by,  by  Winiemii  tyden.  De  aldaar  gelegene  Staten 
en  Stinzen  zyn  Roorda,  en  Popma.  De  vaart,  of  het  wa- 

ter dMijr  loopt  door  deze  Grieteny,  van  Z,ee«u;<ïri^e»  af,  door 
IVarftiens ,  Wartena,  Grouw,  Irfmazyl,  naar  Stavore». 
IDSKENHUIZEN,  een  van  de  14  Dorpen  der 

Friefche  Grietenije  Do-aiawarjlal ,  onder  het  quartier  van  de 
Zevenwolden.  't  Weer,  of  Gerecht  der  gemelde  Griete- 

nije wordt  in  Idskenhui^en  gehouden. 
IDSEGA,  een  der  acht-en-twintig  Dorpen  van  de 

Friefche  Grietenije  IVimbritzeradeel ,  onder 't  quartier 
goo:  of  een  der  14  Dorpen  van  de  zelfde  Grietenije  buiten 
dyks,  de  andere  14  leggen  bimen  dyks. 

"IDSEGAHUIZEN,  een  der  27  Dorpen  in  deir;V- 
fche  Grietenije  IVonferadeel ,  ondsr  U^ejiergoo. 

lEMMINGE'N;  zie  op  JEMMINGEN, I E  R  S  I K  E ,  of ,  gelyk  in  den  ouden  B laffer t  der  Utrecht- 
fche  Biffchoppen  ftaat  ,  Iterfeke;  würdc  hedendaags  gezegt 
YRSEKE,  JIERSICKEN,  een  Dorp  in  Zeelandt,  op  het 
Eilandt  Zuidtbevelandt,  in  't  jaar  850  bedykt.  Het  is  voor 
't  jaar  15-30  groot  bevonden  by  de  breedte  2611  gemeeten; 
maar  't  verloor  daar  van  door  de  zee,  in  de  jaaren  if30. 
en  i5'32.  en  door  den  middeldyk  en  dwarsdyk  daar  gelegt, 
4S1  gemeeten  en  een  halve,  't  Heeft  Kerk  en  Predikant, Itaande  onder  het  Zuidtbevelandtfche  Claffis. 

I  J  L  S  T ,  Y  L  S  T ,  in  't  Friefch  D^  IJLST,  is  eene  zeer 
oude  Stadt  in  Frieslandt,  onder  IVeftergoo,  niet  verre  van 
den  kant  der  Zevenwolden ,ica  Noordtweften  een  uur  gaans 
van  Sneek,  ten  Zuidtweften  eene  myl  van  Bulswert.  Het 
ftrekt  zich  uit  in  de  lengte  van  het  üoften  naar'tWeften; 
maar  de  zelfde  Schryver  zegt  weer  elders,  dat  in  de 

lengte  legt  van  't  Zuiden  naar  't  Noorden.  Heeft  twee ftraaten,  met  lierlyke  huizen,  daar  een  ftroom  tuffchen 

beiden  loopt  naar //?f^fr^w,  en  voort  in'tWeften  naar  de 
Fluijfe».  Plagt  niet  alleen  in  Frieslandt,  maar  ook  anderwe- 

gen vermaart  te  zyn  wegens  den  Scheepsbouw.  Het  was  eerft 
eene  Buurte, doch  werd  naderhant  een  Dorp  of  Vlek.  Kort 
voor  't  jaar  ii^o,  wierd  het  van  den  Poteltaat,  of  de  Sta- 

ten en  Regenten  van  't  Landt,  met  ftadts  Privilegiën  en 
vryheden  begiftigt.  Men  houd  het  daar  voor,  dat  de  naam 
IJ/Ji  afgekomen  is  van  een  Heerenhuis  of  Stins,  genaamt 
JU-Stins,  dat  daar  geftaan  heeft.  Onder  die  droevige  Fac- 

tiën dcT  Schierif?gers cnl^etkopers  hesft IJlfi  veelgeleden.  Het 
is  om  verre  gefmeeten,  verbrandt,  geplondert,  enz.  meer 
dan  eens  van  dc  (^etiupers,  vermits  die  vanljlji  dcl^etkopers 
tegen,  en  d' andere  toegedaan  waren;  het  was  voor  dien 
tydt  ia  goeden  bloei :  lege  ia  't  middea  van  het  quartier 

IJL    I L  L 
IVeftergoo-,  't  heeft  de  tiende  ftem  in  de  Staten  Vcrgaderin- ge  van  Friesl.wdt;  maar  noch  wallen,  noch  muuren,  al- 

leen eene  rontom  fingelendc  graft  ter  befchermiiige;  heeft 
echter  een  fraai  Stadtshuis.  Dc  regeeringe  beftaat  uit  vyf 
iïurgemeefters,  en  twaalf  Vroedtsmannen ,  naar 't  regle- 

ment gemaakt  in  *t  jaar  1637.  (wanneer  hier  cenige  woe- 
linge,  gelyk  in  andere  ftedcn.was  geweeftover  dc  raadts* 
beüellinge)  die  Recht  uitfprceken,  cn  het  Gemeenebell bezorgen. 

De  Heer  Schotanus  tekent  noch,  h\  zyne  Befchryvinge 
van  Frieflandt,  in  't  byzonder  van  Ylfl  aan,  dat  zommige Latiniften  dezen  naam  verdraaijen  tot  Elujhtm;  en  dat  men 
wil  dat  dc  Stadt  certydts  bloei^ender  en  m;igtiger  zy  ge- 
weeft  dan  Sneek,  en  door  'l  aanwaifen  van  Sneek  gedaalt is.  Dit  word  gcfterkt  door  eene  plaats  uit  Ubbv  Emmius, 
van  dezen  inhoudt:  Dat  nochtans  Ylft  eertydts  magt  en 
achtinge  gehad  heeft,  kan  bewezen  worden:  want  het  is 
met  oude  en  fchoone  Privilegiën  verzien.  In  't  jaar  1379. 
is  het ,  uit  den  naam  van  Karei  den  If^.  eeneWeekmerkt  op 
Maandag,  (nu  verandert  op  Donderdag)  en  eene  Jaar- 
merkt  op  twee  dagen  na  malkanderen  volgende,  naden 
dag  van  St.  Mauritius ,  Patroon  der  Kerke,  vergunt;  waar 
op  dan  de  geheele  bevoorrechtingsbrief ,  in  de  Latynfche 
taaie,  volgt.  Tljl  (ftaat  'er  verder)  had  by  oudts  geen 
Olderman,  Burgemeefteren  en  Raadt,  gelyk  d' andere  Ste- 

den, maar  een  £1?  Heere ^  (zoo  genaamt)  met  zyne  Mcde- 
rechteren,  't  zelve  recht  en  magt  hebbende  als  d' Older- 

man,  Burgemeefteren,  en  Raadt  van  d'andere  Steden. 
Menigmaal  is  't  in  verfchil  geweeft  met  Wymbritzeradeel 
en  Sneek,  over  zyne  Privilegiën,  en  daar  in  van  't  Landt 
gehandhaaft.  Tlfl  is  wyders  vermaart  geworden  door  'tge- 
flachte  van  Po/'Wrt ;  't  welk  veele  lettergeleerde  Mannen, 
door  Chriftenryk  beroemt,  uitgelevert  heeft. 
ILLUSTRE  SCHOOLEN:  \\\  dt  Vereenlgde  Ne^  tenth, 

derlanden  zyn 'er  verfcheide;  als  in  Hollandt drie.  te  Amfler-  HoLl. 
dam,  te  fLotterdam,  en  te  Dordrecht  \  een  in  Óveryffel,  te  kirch. 

Deventer;  een  in  Zeelandt  ,ts  Middelburg ;  twee  'w.  Hollandtfch  Jlant^ Brabandtf  te      Hertogenbofch ,  en  te  Breeda.    De  Illuftre 
School  te  's  Hertogenbofch  Is  kort  na  dat  de  ftadt  in  't  jaar  ̂   ̂ •?« 
1629  aan  den  Staat  overgegaan  was  aangeftelt.    De  ver-  5®* 
maarde  Samuél  Marefius  is  'er  Profeffor  in  de  Theologie  ge- 
weeft,  eer  hy  ü&^lz  Groningen ,  daar  hy  beroepen  wierd,  ver- 

trok, en  van  daar,  niet  lang  voor 'zyn  doodt,  te  Leiden.  , Die  van  Deventer,  in  Overyffel,  begon  1630.  op  de  koften 
van  eenen  Bodekker:  maar  al  lang  te  vooren  was  'er  een  idem 
beroemde  School  geweeft,  daar  Defid.  Erafmus  de  Latyn-  ibid. 
fchetaal  geleert  hadde;  zie  DEVENTER.    Onder  de 
Profeflbren  aldaar  zyn  vermaart,  in  de  Theologie,  JV/Vo- 
laus  Fedelius ,  naar  Franeker  beroepen,  en  daar  1Ó42  over- 

leden; Reinerus  Vogelfang,  Samuél  van  Dieji'.  in  andere  fa- 
culteiten Henricus  Gutberleth ,  Gisbertiis  ab  Ifendoorn,  Mar- 

tinus  Schookins,  "Joh.  Fr  cd.  Gronovius,  Joh.  Georg  Gravius, 
beroepen  tot  Utrecht  \66i.  enz.    Het  Gymnafium  Illujire,  of  Comtm 
de  doorluchtige  School  \^  Amjierdam,  is  in  het  jaar  1632  in  -^w)*- 
de  kerk  van  het  St.  Agniete-kloofler  opgerecht  ;   tot  eerfte  /•^■i7« 
Profeflbren  wierden  aldaar  beroepen  Gerardus  Johannes 
Vojfius,  in  de  Hiftoriën;  Cafpar  BarLtus  in  de  Philofophie. 
Vervolgens  tot  op  't  jaar  1690  zyn  'er  Profefforen geweeft ; 
in  de  Hiftoriën, de  gedachte  Voffius,  David  Blondel,Alexan- 
der  Morus ,  Robertus  Kuchentus ,  Ludovicus  IVolzogen,  Petrut 
Francitts,  in  de  Eloquentie,  enGriekfche  taaie;  en  na  hem 
Johannes  Theoduriis  Schalbrug;  ook  Reétor  in  de  Latynfche 
Schooien:  In  de  Philofophie  gemelde  C.  Barlaus,  Janus 
Klenkius ,  Arnoldus  Senguerdius ,  Alexander  de  Bie ,  Johannes 
de  Raey:  in  de  Matheiis  Martinus  Hortenfius:  in  de  Rechten 
Petrus  Cabeljaiiw  ,  Albertus  Rufms  ,  Johannes  Chrijlenius  , 
Abrahamtis  Faber ^  Johannes  van  den  Broek:  in  de  Genees- 
konft  Gerardus  Leonardus  Blafius;  en  na  hem  Petrus  Berna- 
gie :  In  de  Philofophie  en  Griekfche  taal  noch,  behalven 
MarcKs  Meiboom ,  Ttberius  Hemfïerhuis  ,\2lX\  daar  te  Franeker 
tot  gewoon  Profelfor  inde  Griekfche  taaie  beroepen,  in 
plaatze  van  wylen  den  Heere  Lambertus  Bos.   In  de  Theo- 

logie Gerbrandus  van  Leeuixien:  In  de  Orientaalfche  taa- 
ien Stephanus  Morinus,  en,  na  hem,  Guiljelmus  Sureuhuis. 

Men  vindt  wel  in  oude  brieven  dztjan  Eggert  Hartgers-  Uemfol. 
zoon,  en  IVendelmoet  zyne  huisvrouwe  ,  ter  begeerte  van  417.7?^. 

Jan  Eggert  If^'illemszoon ,  Heer  van  Purmerende ,  in  het  jaar  en  d.f. 
145-0.  in  de  oude  kerk  te  Amjlerdam,  tot  aanqueekinge  der  647. 
geleerdheit,  een  School  voor  de  jeugt  opgerecht  hebben; 
maar  wat  vrucht  in  die  tyden  van  onweetenheit  daar  van 
zy  genooten  ,  noch  hoe  die  School  te  niet  zy  geraakt, 

vindt  men  nergens.   Immers  was 'er  in  dien  tydt,  en  voor 
dat  Erafmus  nevens  eenige  weinige  anderen  te  voorfchyn 
quamen  ,  nauwelyks  eenen  eenigen  Geleerden  te  vinden. 
De  Illuflre  School  te  Breeda  is  door  Prins  Frcdrik  Hcnrik,\n  Jitzent, 
't  jaar  1646.  opgerecht,  maar  heeft  flechten  voortgang  ge-  z.uke7i, 
hadt;  hel  reglement  daar  van  ,  omtrent_  de  Profelforen,  enz..-^d» 
Regenten,  Studenten,  enz.  vindt  men  in  Aitzema.    Dc  97- 
eerfte  Profelforen  in  dc  Theologie  waren  Renés ,  Predi-  {'^^"* 
kant  aldaar:  In  de  Rechten  'Tauberus:  In  de  Medicyiien 
Brofterhuizen:  In  de  Philofophie  Bornius ,  enRonfius.  D'll- 
luüre  Scliool  te  Rotterdam  wierd  geopent  iü 'c  jaar  i68r. 

daar 
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daar  lyn  twee  vermaarde  mannen  ProfelToren  geweefï  ; 

Petrus  Jurieu  ,  in  de  Godtkunde,  en  Mr.  Bayle,  in  de 
Natuurkunde;  beide  door  hunne  fchriften  wyd  befaamt. 

Koudh  IL  PEN  DAM,  een  Dorp  in  Noordt-Hollandt ,  onder 
Purmerendc;  met  Kerk  en  Predikant,  ftaande  onder  het 
Claffis  van  Edam. 
IMETILLE,  een  Schans  tuflchen  Zuidthoorn  en 

Midwolde^  op  het  ulewe  Diep.,  een  myl  van  de  ftadt  Gro- 
vingen;  die  door  G.rz.v^  IVillcm  van  Vrieslandt  ijSp.^wierd 

ingenomen  ;  doch  in  't  ïelfde  jaar  van  Verdugo  weêr  ver- overt ,  wierde  te  van  Prins  Mattrits  lypi.  ten  tweeden 
maal  bemagtigt ;  zie  EMETIL. 

IMPEL,  een  Dorp  in  de  Meijeryt  -van  'j  Hertogeulpofch , 
onder  het  Maaslandts  quartier.  Toen  geheel  Brabandt  in 
voortyden  eene  jaarlykfche  beede  offchattinge,  van  140000 
guldens,  opbrengen  moft,  was  de  geheele  Meijery  van  den 

Bofcit,  (de  ftadt,  en  't  Iteedtjen  Eindhoven.,  nevens  dePre- 
latendz^x  in  gefloten)  geftelt  op  19379  guldens,  16  ftuiv. 
3  penn.  daar  toe  gaf  het  quartier  Maaslandt  (een  van  de 
vier  quartieren  der  Meijerye)zi<)^  guldens,  13  ftuiv.  9pen. 
in  die  fom  ftont  het  Dorp  Impel ,  een  van  de  16.  of  17 

Dorpen  van  dit  quartier,  t'zamen  met  Neêrwyk^  op  99 
guldens,  3  ftuiv.  en  3  penn. 
INCLUSUM  BONiE  FAM^E:  De  Kluis  van 

goeder  naame.  INCLUSUM,  Slot ,  of  Kluis ,  (  Clufa  ) 
wierd  in  die  eeuwe  genoemt  een  Hutje,  waar  in  een  of 
meer  menfchfchuwende  Monniken,  die  het  kloofter  van 
hunne  Order  weinig  nut  deeden ,  een  eenzaam  afgezon- 
dert  ,  en  van  de  overige  Kloofterbroederen  afgefcheiden  , 
leven  leidden.  Dusdanig  een  Kluis  is  dit  ook  geweeft,  die 
den  toenaam  van  Goeder  naame  gekregen  heeft,  buiten twy- 
fel,  van  het  by  het  Gemeen  goedt  en  deugdelyk  geacht  le- 

ven van  deze  Eenzaamwoonderen,  die  ook  Kluizenaars y 
of  hgejlotenen  {Inclufi)  genoemt  wierden.  Emo  zeit ,  dat 

deze  Kluis  heeft  geftaan  naaft  de  kerk  'xaUfquerth.,  en  dat  ze 
met  de  zelve  in  den  jaare  1231.  doorde//««//;?^frbrandtftich- 
ters,  verbrandt  is;  deze  plaats  ziet  men  inTab.  IX.  Part.  II. 
INDAGINE,  (JOHANNES  DE,  of  AB)  an- 

ders JOHANNES  HAGEN,  of  VAN  HAGE  ,  of 

VAN  DEN  HAGE;  geboren  te  ̂ s  Gravenhage ^  in  't  jaar 
1415-.  Maar  15-  jaaren  oudt  wierd  hy  Karthufer  Motmik 
te  Erfurt.,  in  het  Landtgraaffchap  T'huringen.  Hy  is  Prioor 
in  't  Convent  van  Stettin  in  Pameren  geweeft.  Overleedt 
1475-.  Hy  heeft  in  dien  tydt  der  grove  onweetenheit  veel 
geichreven ;  zyne  werken  worden  van  Trithemius  en  Ge^- 
nerus  opgetelt.  Zyne  byzondere  ftukjens  worden  wel  tot 
200.  of  300.  en  meer,  gerekent:  en  zyne  werken  veel  van 
de  Geleerden  aangetogen.  Hy  heeft  ook  een  boek  te- 

gen de  Geeflelaars  gefchreven ,  in 't  jaar  14Ó0.  Desgelyks 
Introduiliones  Apotelefmatictis  ,  en  Phyfiognomiam  complexionis 
hominum  y  ajlrologiam  naturalem,  naturam  Plantarum^  em. 
gedrukt  te  Urfellis  1603.  en  te  Straatsburg  1630  herdrukt. 
INDYKEN,  een  der  14  Dorpen  van  de  Friefihe  Griete- 

nij e  Doniawarjial,  onder  het  quartier  van  de  Zevenwolden. 
IN  DEN  HAGE;  zie  HAGE.  (IN  DEN) 
IN  DEN  HOORN;  zie  HOORN.  (IN  DEN) 
IN  DE  LIER  ,  een  Dorp  in Zuidt-Hollandt  ;zie op  LIER. 
INDIEN;  (OOST)  een  zeer  groot  Landt,  dat  in 

ïyne  breedtfte  betrekkinge  het  geheel  vierde  deel  der  we- 
reldt  begrypt,  AZIA  anders  geheeten  ;  zich  allerwydft 
naar  het  Ooften  uitftrekkende :  of  al  dat  aan  geene  zyde 

van  de  riviere  Indus  legt;  maar  dan  wordt  'cr  China  ook 
onder  begrepen,  nevens  d'Afiatifche  Eilanden,  in  d' Orien- 
iaalfche^  of  Oofterlandtfche  zee:  of,  in  eene  nauwer  betrek- 

kinge, verftaat  men  onder  dezen  naam  de  drie  zeer  groote 
Landtdeelen ;  het  Ryk  van  den  Grooten  Mogol,  het  half  Ei- 
landt aan  deze,  en  het  half  Eilandt aan  gee- 

.  ne  zyde  van  de  riviere  Ganges.    Vermits  dit  Landt  verre 
buiten  de  Nederlanden  is  gelegen  ,  willen  wy  'er  geen 
breeder  bericht  van  geeven,  dan  voor  zoo  verre  de  Veree- 
nigde  Landen  daar  hun  bezit  hebben  van  éenige  Ryken  en 
Geweften,  of  daar  handel  mede  dryven;  te  weeten,  een 
gedeelte  van  de  MalaharfcheYiü^y  en  daar  in,  Oran^  Porca^ 
Calcalang,  Tengepatnam^  en 't  Landtfchap  C<»»«r<ï,  Barcelle, 
JMangal,  Canofior ,  Crancanor  ,Cochin  ,Coylan.  OpdeKuflvan 
Cormandel,  ....  Nagapatan  ,Calemeere ,  Sairaspatnam ,  Ma- 
fulpatnam.   't  Fort  Gelria  te  Pallakaite,  Carcalle,  de  Fado- 
rijen  te  Candia^  Bolfera^  enz.    Aan  geene  zyde  de  Ganges ^ 

nevens  de  daar  toe  behoorende  Eilanden  enSchanf- 

fen.    Op  't  Eilandt  Ceilon,  de  Veftingen  en  Steden  iVV^ow- 
io  ,  Colomba ,  Punta  Gala ,  Biblepatan ,  Trinquillemale  ,  Jafna- 
fatan,  enz.    In  de  Molukfche  Eilanden  op  Ternata,  Taco- 
minuy  Taluccoy  Malaja,  enz.     Op  iW.  .  .     ,  Tajl  .... 

itabillolay  NaJJaquiny  en  Maurice.     Op  M.  .  .  .  .  ''i  Fort 
Naffanv}.     Op  Banda  ,   Gammadure  ,  en    Op 
Cilloloy  Sabou,  en  Cima.  OpNera^  Belgica,  In  Poiilevjay, 
Ruvinge.  Op  't  Eilandt  S  't  Fort  Henry.  d' Eilan- 

den Savo  en  Buton,  by  MacaJJ'ar;  en  't  Fort  op  Timor;  ne- vens noch  veel  meer  andere,  hoewel  buiten  het  beftek  van 
de  zeven  Vereenigde  Nederlanden ^  echter  niet  buiten  het  ge- 

biedt van  den  Staat.  Wy  zullen  kort  aanwyzen  hoe  Neder- 
landt  zyn  gebiedt  en  koophandel  zoowydt  uitgeftrekt heeft, 
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,  waar  door  onuitfpreekelyken  rykdom  In  cn  aan  den  Staat 
'  'S  gebragt.    De  zeevaart  van  de  n\i  f^ereenigde  Provintiën. cn  voornamelyk  van  Hollandt  en  Zeelandt,  ging,  zoo  lang deze  Provintiën  onder  Spanjen  ftondcn  ,  niet  verder  dan 
naar  het  Ooften  en  Noorden,  op  Enge  landt,  Frankryk,  Span- 

jen, en  de  Spaanfihe  Eilanden,  door  de  Straat  van  Gtbralter 
in  ds  Midde/lantfehe  zee,  en  de  Levant.    Na  dat  deze  Pro-  Ziedt 
vinticn  den  Koning  van  Spanjen  afgezworen  hadden,  zou-  i>iederl. 
den  zy  zich  noch  met  die  vaarten  en  togten  hebben  laaten  •Sc^O'"* 
genoegen ;  maar  toen  hen  den  handel  op  Spanjen  en  Portu-  "^f** gal  ganfch  afgefneeden  was,  door  beflag  op  perfoonen  en 
goederen, zelfs  tyrannifcher  wyze  met  de  fchepenen  fchip-  '^'^'* lieden  handelende,  zagen  de  kooplieden  naar  wat  verder 
enbeeters  om;  vermits  zy  dtOojl-lndtfche  en  andere  waaren 
niet  meer  van  daar  konden  krygen.    Daar  op  overleiden 
eenigen  van  hen,  of  ze  niet  zelfs  eene  vaart  op  Oojl-Indièn 
zouden  konnen  maaken ,  en  uitmaaken.    De  voornaamfte 
onder  hen  waren  de  Heeren  Johan  Valk  ,Chrifioffel  Roeltius , 
Balthafar  Moucheron ,  Jan  Janszoon  Carle,  Dirk  van  Os,  en 
meer  andere.    Om  de  Spaanfchen  en  Portugcezen ,  zoo  veel  Meteren 
mogelyk,  te  myden,  zochten  zy  cenen  weg  Noordt-ooft  ƒ«/.  351, 
om,  nevens  Tartaryen,  enz.  naar  China,  Japan,  en  Ooft' 
Indien:  maar  de  fchepen,ten  dien  einde  uitgezonden,  dee- 

den een  en  andermaal  vergecffche  togten,  om  dat  hetzwaa- 
rc  ys  hen  het  doorkomen  aldaar  belette.  Middelerwyle 
namen  eenige  kooplieden  van  Amfterdam  een  ander  be- 
fluit,  daar  toe  aangezet  door  Cornelis  Houtman,  die  in  Pot' 
tugal,  om  zyn  nauwkeurig  onderzoek ,  of  kennille  van  de 
vaart  naar  Indien ,   was  vaftgezet  ;    en  ,    geenen  raadt 
weetende  om  zyn  groot  losgelt  of  rantfoen,daarhy  op  ge- 

ftelt was,  te  voldoen,  middel  vondt  om  het  aan  eenige 
groote  kooplieden  te  laaten  weeten,  met  belofte  van  hen, 
indien  zy  hem  loften,  te  openbaaren  hoe  men  eenen  han- 

del op  Indien  zou  konnen  maaken  :hy  word  geloft,en  bleef 
in  geene  gebreeke  van  zyne  beloften  na  te  komen.  Daar 
op  wierd  eene  Compagnie  opgerecht,  onder  het  bewindt 
van  de  Heeren  Henrik  Hudde,  Reinier  Pauw,  Pietcr  Haffe- 
laar.  Jan  Janszoon  Carle  d'Oüde,  Henrik  Buik,  Dirk  van 
Os,  Stvert  Pieterszoon  Som,  en  Arend  ten  Grootenhuize.  Deze 
zonden  in  't  jaar  15-95'.  onder  't  beleidt  van  den  Mooxnoem- 
dcn Cornelis  Houtman ,\\qv  fchepen,om  langs  den  weg, hem  Joum. 
toen  bekent,  voorby  Cabo  de  bonne  Efperance  naar  Oofi-Indièn  ̂ ' 
te  zeilen,  en  met  de  Indiaanen  aldaar  te  handelen ,  als  een  man  ̂ <"*'>"' 
die  een  zoodanig  beleit  vertrouwt,  en  volgens  laft  aanbc- 

volen  wierd:  ook  de  Plaatzen,  zoo  veel  mogelyk  ,  te  fchuu-  q'*^'"^ wen  daar  de  Portugeezen  hun  gebiedt  hadden.    De  fchepen  J^^^ 
quamen,^na  twee  jaaren  en  vier  maanden  uit  geweelt  te 
zyn,  weêr  in  het  Faderlandt:  wel  niet  met  heel  groot  voor- 

deel voor  die  Maatfchappye;  echter  niet  zoo,  of  de  hoop 
van  beeter  moedigde  hen  met  meer  anderen  aan ,  om  noch 
eene  vloot  derwaarts  toe  te  ruften  ,  en  af  te  vaerdigen. 
Maar,bewuft  dat  meer  Amfterdamfihe  kooplieden, namelyk 
V incent  van  Bronkhorft ,  Simon  Janszoon  Fortuin ,  Geurt  Dirks- 
zoon,  Cornelis  van  Camp  en,  Jacob  T  homaszoon ,  Elbert  Simons' 
zoonjoncheim,  cnJanHermanszoon,  ook  eene  vloot  naar 
Ooft-Indièn  toeruftten,  Vonden  zy  goedt, om  d'een  den  an- deren niet  in  den  weg  te  zyn,  gezamentlyk ,  en  daar  door 
met  te  fterker  magt,  in  een  lichaam  hun  begonnen  ftuk  en 
handel  voort  te  zetten.    Dus  fcheepten  zy  acht  kielen  af, 
onder  't  beleidt  van  den  Admiraal         fan  Nek,  in  't  jaar  noum. 
I5'98.     In  Zeelandt  detdea  Balthafar  Moucheron  ,  Adriaan  ̂ anj'a- Henrikszoon  van  Haaf,  met  hunne  Medeftanders  't  zelfde,  cob  van 
Dat  maakte  ook  eenige  kooplieden  te  Rotterdam  gaande,  mk. 
om  vier  fchepen,  door  de  Straat    ■xa.  Magellanus ,  naar  de 
il/o/a^/c^e Eilanden  af  te  zenden  ,  over  of  naar  de  Zuiderzee, 
onder  den  Admiraal  Jaques  Mahu.  Eer  noch  de  acht  voor-  "^ourn, 
gedachte  fchepen  weêr  t'huis  gekomen  waren,  zonden  die  "^^n 
Reeders  in  't  jaar  i5'99.  noch  op  niew  drie  fchepen  uit,on-  ̂ ^aku, 
der  't  beleidt  van  Steven  van  der  Hagen.    Deze  laacfte  voe-  idtm 
ren  den  8  Mey  uit.    Den  8  Julius  daar  aan  volgende, qua-  vanVtt- 
men  vier  van  de  eerfte  acht  fchepen  in  't  Vaderlandt;  die  hagtn. 
aanftondts,  onder  't  beftier  cn  gebiedt  van  Jacob  IVillekens^ 
weêr  afgezonden  wierden ,  en  by  vervolg  ook  d'een  na  den 
ander  ryk  en  wel  gelaaden  t'huis  quamen.    Daar  door 
wierden  meer  Kooplieden  bewogen  om  ook  een  Maat- 

fchappy  te  maaken,  en  fchepen  naar  't  Ooften  toe  te  ruf- 
ten, dat  mogelyk  een  bederf  voor  de  geheele  vaart  had 

konnen  zyn;  dies  wierd 'er  in  overleg  genomen,  of  't  niet 
beter  ware  eene  Algemeene  Maatfchappye  op  Xe  rechten.  Der- 

hal ven,  de  Bewindtbebbers  van  deze  byzondere  Compagniën, 
in  den  Haag  van  de  Staten  Generaal  ontboden  zynde,  wierd 
'cr  met  gemeene  toeftemminge  befloten,  alle  deze  afzon- 
derlyke  Maatfchappyen  byeen  te  voegen,  en 'er  een  lichaam van  te  maaken;  met  Oélroy  van  de  H.  Mog.  HH.  Staten,  InlelJ. 
voor  den  tydt  van  21  jaaren,  met  het  jaar  1Ó02.  beginnen-  tot  de 
de,  om  alleen  op  Oojl-Indiën  te  mogen  vaaren,en  den  vryen  Ooft-  e» 
handel  te  hebben.    Naderhandt  is  dat  Odroy  van  de  Sta-  J^ejl-ln" 
ten  Generaal  t'elkens  verlengt  en  verniewt ,  en  't  duurt  noch  dlfche 
heden.    Zeer  voorfpoedig  begonnen  hebbende  ,  is  deeze  Vo'^a^, 
Compagnie  met'cr  tydt  zeer  magtig  geworden,  en  heeft het  Landt ,  en  zichzelven  onuitfpreekelyken  rykdom  en 

magt  bygezet:daar  by  haarcHcerfGhappyeinöo/?-/ffr/;V>ïver- N  n  n  IC 
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re  over  Landen  en  Ryken  uitgeftrekt.   De  cerflc  Inleg- 1  van  1637.  af,  tot  het  begin  ̂ 
cers  trokken  icer  groote  winllen  van  hunne  uitgcfchoote  de  hier  in  't  landt  ntbra^te 
Hooftronitnen ;  200  dat  ly  binnen  zes  jaaren,  van  100  in- 

geleide guldens,  getrokken  en  in  calla  bekomen  hebben 

i3y  diergelyke  guldens,  blyvende  't  Kapitaal  ;behalvcn  dat «ie  Compagnie  noch  dagelyks,  of  jaarlyks ,  in  vooraadt  op- 
legt en  afhoudt,  om  by  een  onverwacht  ongeval  zich  daar 

vaii  tc  konnen  dienen,  zonder  de  leeden  der  Compagnie' te  bezu-aaren,  of  de  uitdeelingen  in  te  trekken.    Bly  kens 
de  rekcninge  hier  van  de  voorfchreven  uitdcclingc  in  de 

gedachte  zes  jaaren ,  uitgetrokken "■I 

1 

Julius 
Macrt 

Julius April 

Julius 

i6of  van  't  100 
i6c6  van  't  ico 
1607  van  't  100 
160S  van  't  100 
1609  van  't  100 

t  jiugultus  1610  vaa  't  too 

20» 

Somma  235-, 

2de»t 
ibid. 

Pufend. inleid, 
tot  de 
hijior. ertn. 

In  de  jaaren  1618.  en  1619.  quamen  tienRetourfchepen  uit 
üofi-lndièn,  medebrengende  dc-  vvaardy  van  omtrent  7  mil- 
lioenen  guldens.    In  't  jaar  1621.  quam  in  Zeclandt  het 
Icliip  Ac  goede  Frede  aan,  dat,  behalven  zyne  ryke  ladinge, 
vyf  kinderen  van  Indi aanfche  Komagcn  en  Prinflen  mede- 
bragtjOm  in  de  Chriftelyke  religie  onderwezen , en  in  goe- 

de zeden ,  enz.  opgebragt  en  geleert  te  worden.  Met 

dusdanige  geringe  en  kleene  beginlcls  ( want  d'eerlle  inleg 
bedroeg  niet  meer  dan  60  Tonnen  goudts  )  is  deze  Ooft-ln- 
dijlhe  Compagnie  zoo  magtig,  en  tot  zoo  grooten  rykdom 
gerteigert  en  opgeklommen,  dat  ze  tegenwoordig  een  zeer 
uitgeltrekte  Heerfchappye  over  Landen  en  Ryken  voert  en 
bezit,  daar  by  ook,  verre  den  grootllen  handel  in  die  Ge- 
weften  dryft,  voorheen  meeft  van  de  Portugeezen  geëigent, 
die'er  nu  byna  ganfch  uit  zyn.    De  Compagnie  heeft  de 
voorfchreven  60 Tonnen  gouts ,  in  de  gemelde  zes  jaaren , 
boven  de  onkoften  van  de  vaart  heen  en  wéér,  de  betalin- 

gen der  bezettingen,  en  gedaane  uitdeelingen  van  235-  ten 
ICX3,  tot  op  300  tonnen  gouts  in  voorraadt  vermeerdert 
en  vergroot.  De  Gouverneur  of  Generaal  van  Indlèn^  we- 

gens de  Maatfchappye,  daar  als  Souverein  in 
haar  bezit  regeerende,  voert  eenen  Koningklyken  ftaat, 
met  uitrekenden  luifter,  pracht  en  praal:  om  by  die  Na- 

tiën niajeftueus  geëert  en  geacht  te  blyven:  hy  heeft  zyne 
refidentie  te  Batavia. 

Pttr.        INDIEN,  (WEST)  anders  America:  een  Geweft 
Martyr  wel  verre  van  de  iW^^er/aWcw  afleggende,  echter  niet  bni- 
irn-yne  ten  ons  beüek,  omdat 'er  de  Staat  veele  Landen  in  bezit, 

en  meer  bezeten  heeft.    Dit  voorheen  ons  onbekent  We- 
reldtdeel  is  federt  het  jaar  1492.  door  Chrijiophel  Columbus 
ontdekt,  en  van  hem  allereerlt  aan  de  wereldt  bekent  ge- 

maakt, fehoon  het  den  naam  van  Amerika  voert  naar  Ame- 
ricus  l^efputius,  die  daar  eenige  jaaren  na  Columhus  gtko- 
men  is.  Amerika  legt,  in  zyn  geheel  aangemerkt,  ten  deele 
aan  deze,  ten  deele  aan  geene  zyde  van  den  Equator:  het 

ftrekt  zich  uit  byna  5-4  graden  aan  geene,  tot  op  den  8o"'='' 
graadt,  ja  noch  verder  aan  deze  zyde  der  Linie;  makende 

N-Sanf.             130  graden  in  de  breedte.    Amerika  word  verdeelt 
d'aïtev.  'i^  Noorder-  en  XnidcT-zImerika:  maar  wy  laaten  ons  in 

Geogr.  '  de  befchryvinge  daar  van  niet  in,  alzoo  ons  voorneemen 
/iii^.548.  is  om  alleen  aan  te  wyzen  't  geen  den  Staat  raakt:  als 
en  verv.  ook  dat  de  geöélroijeerde  Wejl-Indifche  Compagnie  (welk 
A.  Ph.   0(9:roy  in  Junius  1Ó21.  is  verleent )  voornamentlyk  betreft, 

en  daar  in  is  voorgevallen.    De  IVeJi-Indifche  Compagnie 
maakte,tot  eenen  grondfiag  van  haar  voorneemen,  een  Fonds 
van  77  tonnen  gouts.    In  haar  begin  was  ze  zeer  gelukkig. 
Behalven  de  veroveringen  van  veele  Landen  en  rlaatzen, 
heeft  ook  deze  Compagnie  den  Sj}aanfchen  groote  afbreuk 

in  den  tydt  van  14  jaaren  (van  't  jaar  1623.  tot  1637.)  ge- 
daan, meer  dan  5-47  Schepen,  Barken  en  Caraveelen  van 

hen  vernielt, en  genomen,  daar  eenen  grooten  fchat  in  ge- 
vonden, en  den  Staat  daar  door  groot  nut  toegebragt;  in- 

ïonderheit  met  het  neeraen  van  de  .5)'^^^?»/?^^  Zilvervloot, 
in  het  jaar  1628.  die  door  den  Admiraal  Pieter  Pieterszoon 
Heyn  verovert  wierd,  en  gefchat  op  meer  dan  12  millioe- 
nen  guldens  ,  die  ten  voordeele  van  deze  Maatfchappye 
quamen:  behalven  eenige  millioenen  meer  by  het  fcheeps- 
volk  tot  buit  gerekent  of  bekomen,  en  vermoedt  al  veele 
tonnen  gouts  te  hebben  beloopen.  De  Heer  de  Laet  maakt 
eene  zeer  nette  rekeninge  van  de  fchade  den  Koning  van 

Spanjen  in  die  14  jaaren  aangedaan,  en  't  geen  by  de  Com- 
pagnie genooten  is  van  de  waaren  in  dc  genome  fchepen, 

zonder  daar  by  te  rekenen  de  fchepen  zelfs,  met  hun  toe- 
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van  't  jaar  1644.  *yf>  oi*  BrajT' 
gtbtagte  fuiker,  blancos,  mufcovados 

pancelcn  en  Bralilienhout ,  gerekent  tc  bedraagcn  7618498. 
daar  by  noch  20303478  guldens  voor  byzondcrc  perfoonen. 
Men  doe'cr  by  het  voordeel  voor  den  koopman,  winke- lier, handtwcrksman  in  deeze  landen:  want  inde  voor- 

noemde jaaren  heeft  de  Compagnie  doen  maaken,  of  ge- 
kocht, en  uirgeruit  806  fchepen,  bedragende,  met  gefchut, 

amunitie,  gagie  van  foldaten  en  bootsgezellen,  enz.  de 
foni  van  45-183430.  guldens  ,  welke  penningen  voor  het 
mcelle  deel  by  'slandts  inwoonders  genoten  zyn.    d' In- 

koop der  goederen  voor  de  Compagnie  in  deze  Landen  be- 
draagt over  de  7  millioenen.    Wy  hebben  boven  gezegt, 

dat  by  den  aanvang  der  Compagnie  eene  fonds  van  77. 
{Pujfendorf  izgx.  80)  tonnen  gouts  gemaakt  was;  van  dat 
ingeleide  geldt  wierd  aan  de  Intekenaars  ,  in  de  jaaren 
1629  en  1Ó30.  7f  guldens  van  de  100,  of  3  vierde  deelen 
weer  uitgedeclt  ,  te  weeten,       ten  hondert  van  den  be- 

komen buit ,  en  2$-  ten  hondert  van  des  handels  vorde- 
ringe :  blyvende  het  Kapitaal  noch  ruim  vol  by  de  Com- 

pagnie.  Deeze  groote  uitdeelingen  veroorzaakten  ech- 
ter 't  bederf  der  Compagnie,  niet  genoeg  in  voorraadt  hou- 

dende om  eenen  quaaden  floot  te  konnen  afwachten ,  of  puffend-, 
het  ongeval  ylings  te  herftelien.    Daar  by  was  't  de  Com-  ibid. 
pagnie  niet  weinig  fchadelyk,  dat  ze  zich  meer  bevlytigde 
om  veroveringen  te  doen,  dan  den  handel  voort  te  zetten. 
D' Afval  van  Brafil  heeft  haar  echter  den  meeften  neep, 
omtrent  het  jaar  i64f.  gegeeven,  in  den  oorlog  tegen  de 
Portugeezen^  vermits  daar  door  niet  alleen  het  weinige, 

noch  in  voorraadt ,  t' zoek  raakte, maar  zy  boven  dien  groo- 
te fchulden  maakte,  met  penningen  op  te  neemen , zonder 

dat  zy  iets  daar  mede  herwonne.   In  het  jaar  164Ó.  wierd 
'er  wel  eene  goede  vloot  van  30  Oorlogsschepen  toegeruft 
om  het  overige  van  Brazil  noch  te  behouden;  maar  ee- 

nige deezer  kielen  vergingen  in  Texel,  andere  moften  in 

Engelandt  binnen  loopen  ;  in  't  kort, men  fukkelde  zoo  lang 
dat  Brazil  enz.  in  't  geheel,  en  de  IVeJl-Indifche  Compag- 

nie byna  ganfch  verloren  raakte'.    Evenwel  behielden  ze 
noch  't  Kafteel  del  Mina  ̂   Giii>iea,  eenige  der  Carabifche  Ei- 

landen, enz.    Langen  tydt  heeft  deeze  Compagnie  echter 
noeh  al  tegen  haare  ongevallen  aangeworftelt,  en  het  al- 
lengskens  weêr  wat  verder  gebragt,zoo  dat  ze  nu  in  eenen 
veel  beeteren  ftaat  is,  dan  voor  veele  jaaren;  waar  van  de 
hoop  toeneemt  van  met  den  tydt  noch  verder  te  zullen  ge- 
raaken.    Het  Memoriaal  der  IVeJl-Indifche  Compagnie  in  't 
jaar  1668.  aan  de  Staten  Generaal  overgelevert ,  belangende  ̂ "J^"* hunnen  ftaat  daar  ze  toen  in  waren,  is  waardig  te  leezen 

in  Aitzema.    Deeze  Compagnie  heeft  zich  in  'tjaar  1710. 
gepoogt  met  de  Oojl-Indifcbe  Maatfchappye  te  vereenigen, 
waar  van  d' ontwerpen  zyn  gemaakt,  en  ook  gedrukt,  die 
al  vry  aanneemelyk  fchynen;  echter  hctft  de  Üojl-Indifche 
Maatfchappy  dien  voorflag  geheel  van  de  handt  geweezen, 
gelyk  verhandigen  dit  wel  vooruit  zagen. 
INDORNIK,  INDOORNIK,  een  Dorp  in  Gel-  ̂ .^^^ 

derlandt,  in  de  Over-Betiiwe.    Toen  in  'tjaar  i5'47.  ganfch  ,  ̂eel^ 
Gelderlandt  en  Zutphen  eene  fchattinge  van  75-000  guldens  foi  79, 
moft  opbrengen,  ftont  het  quartier  Niewmeegen  (een  van 
de  vier  quartieren  in  dat  Vorftendom)  daar  in  geftelt  op 

24342  guldens:  daar  in  moft  de  Over-Betuwe  (een  der  zes 
deelen  van  dat  quartier)  laften  389Ó  guldens:  welke  fom- 
me  omgeflagen  over  de  25-  of  26 Dorpen  van  de  Over-Betu- quam  Indornik  op  24  guldens  f  ftuivers  9j  penning  te 
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behooren,  enz.  en  bevindt  de  ganfche  mafia  te  bedraagen 
''"f'**  .  30309736  guldens;  dan  daar  by  gerekent  den  buit  te  lande achterin  „^.„„„1,,       r^Kor,»,-.  ,t^,^„j»  „<>r^i,^.„.,  „^..\^..„^a^ gemaakt,  de  fchepen  in  den  grondt  gefchoten  en  verbrandt, 

met  de  ladinge,  't  verlies  van  'sKonings  inkomften,  enz. 
word  by  hem  gefchat  op  120  millioenen.  De  Retouren, 
in  de  voorzeide  14  jaaren  de  Compagnie  in  deze  Landen 
toegekomen,  aan  gout,  tanden,  huiden,  en  ambergrys, 
beliepen  alleen  over  de  15-  millioenen , behalven  de  fuiker, 
tabak,  en  veele  andere  waaren:  inde  volgende  7  jaaren, 

ftaan  ;  het  laagfte  van  alle  de  andere  ,  zoo  dat  het  van 
klein  belang  moet  zyn. 
IND  YIC,  een  van  de  28  Dorpen  van  de  Friefche  Grie-  Wi»fe». 

Xtr\\]e.  IV  imbritzeradeel onder  het  quartier  /fe/itr^oo  ,  of 
een  van  de  14  Dorpen  Buitensdyks;  de  andere  14  leggen 
Binnensdyks. 

IND  YK,  een  Dorp  in  't  Bailjuuwfchap  van  Woerden. 
ING^VONES;  zy  zyn  geweeft  een  van  de  vyf  Leeuw". ftammen  uit  de  kinderen  van  Askenas , zoon  vanGower,enz.  Bat.  UI. 

Vader  aller  Celten ;  zie  C  E  L T  E  N.   Deze  Ing.tvones  wa-  fol.  19. 
ren  een  gedeelte  der  Cimbren,  oïTulfien,  en  Chaucen 
deelt  in  Hooger  Chaucen,  daar  onder  behooren  de  Breemers^ 
Hamburgers ^  Luneburgers ,  tulTchen  de  Elve  en  de  lVefer\ 

tn  laager  ChauceHy  Oojl-F'riezen  tn  OveryJJelaars.    Junius  bt- trekt'er  de  Gooilandcrs  ook  onder;  zie  CHAUCEN. 
ING  EN,  een  Dorp  in  de  Neder-Betuvje.   Toen  in  't  ijouve 

jaar  i5'47-  Gelderlandt  en  Zutphen  op  eene  jaarlykfche  fchat-  i  deel, 
tinge  van  75-000  guldens  geftelt  waren,  was  het  quartier /oi.  79. 
Niewmeegen  (een  der  vier  quartieren)  daar  in  gefchat  op 

24342  guldens.    De  Neder-Betuwe  (een  der  6  deelen  van dat  quartier)  moft  in  die  fom  draagen  43S3  guldens,  en 

daar  in  Ingen,  een  van  de  17  of  18  Dorpen  van  de  Neder- 
Betuwe  360  guldens  10  ftuivers  107 penning,  op  een 
na  het  hoogfte  van  alle. 
INHIM  MEREN,  een  Slot  of  Huis  in  het  Dorp  Rau-  jy^yj^^ 

werd,  onder  de  Friefche  Grietcnije  Rauwerderhem  ,  in  Ooj- 

tergoo. 
I N  K  E  N  O  O  R  D  T  ( in  den  Ottden  Blaffert  der  Utrecht-  Uouv» 

fche  Biftchoppen,  rakende  hunne  geeftelyke  Jurisdictie  over  oude 

de  K-erkcn  en  Kloofters  hiZeclatj.U^  vindtmeu  HINKE-  blaffert. 
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LENOORDT)  het  is  een  Zeeuvj[ch  Dorp,  onder  het 

Dekcnfchap  van  Zuid-Bevclandt.  Men  vindt  ook  by  eeni- 
een  INKELPOTE,  anders  de  Niewe  Kavél  gcheeten, 

in  't  zelfde  Dekenfchap;  in  den  gedachten  Blaffcrt  HIN- 
KELPOTE  gcnoemt. 
INQÜIS  IT  IE,  (SPAANSGHE)  een  woordt 

daar  men  op 't  gehoor  voor  fchrikt  en  gruwelt,  wegens 

de  gepleegde  tirannye.  Onder  de  regeeringe  van  Karei-den Grooten  hadden  de  Mooren  byna  geheel  Spanjen  onder  hun 

gewelt  gebragt:  na  dien  tydt  hebben  deC/è/^^/ïea-Koningen , 
na  het  jaar  800.  noch  meer  na  het  jaar  900.  allengs  die  Lan- 

den wéér  herwonnen,  behalven  't  Koningkryk  van  Grana- Sanóllus.  da.    Maar  na  dat  Ferdinand,  Koning  van  Jrragon,  Ifabellay 
Tudenf.  Koninginne  van  Cajiiliè»,  ter  Gemalinne  genomen  haddc, 

en  daar  door  de  magt  der  twee  Koningkrykcn  t'zamenge- 
voegt  was,  heeft  hy  eindelyk  de  overblyfzels  dezer  Onge- 
loovigen  uitgerooit.  Onder  der  Mooren  Heerfchappye  had- 

.  den  de  Jooden  zich  in  Spanjen  zeer  vernieenigvuldigt :  veele 
der  Jooden  eji  Mooren  namen  het  Chrijlendom  aan,  om  in 
Spanjen  te  mogen  blyven,  dat  dus  meell  geveinsde  Chrifte- 
nen  waren;  want  inwendig  was  hun  geloof  of  Joodfch^  of 
M/ihoinetaanfch.  Koning  Ferdinand  (gebynaamt  de  Catholyke 
wegens  zynenyverdien  hy  toonde  in  het  dwingen  van  zyne 
Onderdaanen  tot  den /2»o«?/f/&f«  Godtsdienft ,  of  anders  te 
moeten  Iterven)  bedacht  eenen  raadt  die  hem  dien  naam 
kon  waerdig,en  tegelyk  ryk  maaken,  daar  nevens  zyne  gie- 
righeit  voldoen.  Hy  was  evenwel  d'eerlle  Koning  niet  die  den 
naam gevoert  hadde  van Catholyke (als  veele  Schry vers  Hellen) 
alleen  is  die  maar  aan  hem  door  Paus  Alexander  den  V I.  ver- 
niewt:  want  al  veele  jaaren  te  vooren  had  Koning  Recare- 
dus  de  /t  en  na  hem  AlphonjHs  de  I.  dien  naam  gevoert,  om 

het  uitrooijen  der /^m'«7«»/c^^  ketterijen.    In  het  jaar  1478. 
voerde  hy  eene  Inquifiüe  in ,  weleerft  tegen  de  heimelyke 

Mooren  en3'o''^^»,alleenSchyn-CZir//Ze»e»;maarmet'er  haaft 
ftrekte  die  zich  ook  uit  tegens  zulken  die  waare  Chrijienen 

■waren.  Deeze  Inqnifitie  was  een  Vierfchaar,  van  hem, met 
toeftemminge  van  Paus  Sixius,  opgerecht:  de  Inquifiteurs 

ftraften  niet  alleen  openbaare  en  bewyslyke  Onchr'tjlenen.,oï 
die  blykelyke  ergernilfen  gegeeven  hadden,  met  de  fmarte- 
lykfte  doodtftraften  ;  maar  ook  fielden  zy  die  te  werke, 
met  zelfs  de  befte  Chrijienen.,  door  de  allerdoortrapfte  be- 

driegeryen, te  belaagen,  en  door  de  fnoodfte  geweldenaryen 
onder  die  Rechtbank  te  brengen;  daar  zy  dan  door  gruwe- 
lyk  pynigingen  de  elendigen  deeden  beiyden,  niet  dat  de 
waarheit  was,  maar  't  geen  zy  wilden  hebben  dat  zy  zeg- 

gen zouden,  of  anders  pynigden  zy  hen  zeer  wreedelyk , 
zoo  lang  tot  zy  doodt  waren.  Dominicus^  die  groote  Hei- 
Itz  in  't  Pausdom,  is  de  eerfte  van  den  Paus  gefielde  Inqui- 
fiteur  geweeft,  ook  is  dat  ampt  altydt  aan  Domimkanen  ge- 

bleven. Deze  Vierfchaar, eerlt  tegen  "Jooden  en  Heidenen  in- 
geftelt,  is  wel  haaft  de  moordtkuil  der  Chrijienen  gewor- 

den; want,  die  maar  een  weinig  van  de  Ceremoniën  d^r 
Roo/nfcheKeike  afweeken  of  verfchilden  ,  wierden  aanftondts 

onder  de /»^a//z/«V  gefleept,  zelfs  dikmaals  d'yverigfte  Ca- 
.  thvlyken,  wanneer  ze  maar  ryk  waren,  en  hunne  vrienden 
niet  nalieten  hen  aan  de  Inquijitie ,a\s  Ketters,  aan  te  bren- 

gen.   Zy  wordt  de  Spaanfche  Inquifnie  genoemt,  om  dat  ze 
in  Spanjen^  en  van  daar  in  andere  Landen,  door  erfenis  of 

't  zwaerdt  aan  dien  Koning  gekomen,  is  ingevoert.  Dus 
hebben  de  Nederlanden ,  welker  Prins,  Philips  de  I.  het  Ko- 

ningkryk van  Spanjen  behuuwde,  de  Spaanjche  Inquifnie  z\ 
mede  in  hunne  Geweften  moeten  zien  invoeren,  en  van 
de  daar  door  lydende  partye  moeten  zyn  ,  ten  tyde  van 
Keizer  Karei  den  V.  en  voornamelyk  van  Philips  den  II. 

Want,  toen  onder  den  eerften  het  licht  van  't  Euangclie 
begon  door  te  breeken,  heeft  hy  zeer  ftrenge  plakaaten  uit- 
gegeeven,  tegen  die  van  de  niewe  (zoo  noemden  zy  ze) 
Religie:  die  noch  verzwaart  wierden  in  de  jaaren  I5'2Ó.  en 
JS^9-  "iaar  in  verklaart  hy  van  den  Paus  verzocht  te  zyn  , 
om  Inq^iftteurs  te  RcUen ,  en  zulks  gedaan  te  hebben;  om 
dat  de  gratieufe  voorige  ftrafFen  niet  geholpen  hadden  :  der- 

hal ven  zouden  nu  d'afwykers  der  Kerke  lyf  en  goedt  ver- 
beuren: ten  dien  einde  magtigende  Mr.  Jaques  de  Blafere, 

en  Jan  Eduart.,  Raden, om  kort,  en  zonder  form  van  pro- 
ces, d'Overtreeders  te  vonnilfen.    In 't  jaar  I5'3i.  volgde 

een  Plakaat  van  den  zelfden  inhoudt;  maar  daar  by  wier- 
den de  gewoone  Rechters  gemagtigt  om  kennifle  naar  de 

dientydt  wetten  te  neemen.    Doch  dat  wierd  in  't  jaar  ly^o.  weer 
iy  alle    ingetrokken ,  en  den  Rechteren  belaft  zich  naar  de  Inftruc- 

tie  van  de  Inquifiteurs  te  gedraagen.    Alhoewel  nu  veele 
vroome  Chrijienen  gehangen , onthooft ,  verfmoort,en  ver- 

brandt wierden,  was  echter  dit  niet  te  gelyken  by  dat  on- 
der Philips  den  II.  is  gefchiedt;  want  hy  vvou  de  Inquifnie 

naar  de  Spaanfche  wyze  invoeren.    Ook  zyn 'er  in  omtrent 
30  jaaren  tyds  over  de  ijooo  menfchen  door  deze  Inquifiüe 
levendig  verbrandt,  onthooft,  gehangen,  enz.    Hare  for- 
me  van  rechtspleeging  was  dusdanig.    Men  hadde  deeze 
Vierfchaar  twee  Eifchers  toegevoegt;  d'een  was  mceft  al- 

tydt een  Geeftelyk  perfoon,  die  voorftander  van  't  Kerke- 
lyk  recht  wierd  genoemt;  aandringende  op  't  vonnille  des 
doodts  tegen  den  befchuldigden  van  ketterye :  d* andere  een 
Wereldtlyk ,  eifcheade  het  verbeurt  verklaaren  van  des  be- 
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fchuldigdens  goederen.    De  wet  der  rechtspteginge  was; Indien  lemant  ecnige  woorden  ,  enz.  hoort  of  ziet,  aanloo- 
pende  tegen  de  leere  der  Roomfcha  Kerke,  moet  die  perfooa 
het  aanftondts,  al  ware  het  zyn  Vader,  en  al  kon 't  noch  na- 

der bloet  zyn, aanbrengen :of,  indien  't  iiadcrhaiidt  bekent word,  vervalt  hy  in  des  Ketters  ftrafte,  hoe  goedt  Roomfih 
hy  anders  wezen  mogte.  Twee  getuigen,  fchoon  niet  van 
eenerlei  zaake,  zyn  genoeg  om  iemant  in  eene  ftiukcnde 
gevangkeniffe  te  werpen,  daar  hcmniemant  mag  komen  be- 

zoeken ,  en  nauwclyks  levensbehoefte  verfchaft  word.  Twee 
wraakbaare  getuigen  in  wereldtfche  zaaken ,  wegens  lafter- 
lyk  leven ,  diefftal ,  of  andere  fchelmftukken ,  mogen  in  'i  Ituk 
Mn  Ketterye Juodendom ,  en  Toveryc  ten  vollen  gelden,  en  MS-^^' 
op  zulker  getuigenifle  volgt  het  vonnis  ten  vuure,enz.Wi!  """f^ 
de  gevangen  beiyden  dat  hem  ten  lafte  word  gelegt,en  be-  f"^- 
looven  RoomfchCatholyk  te  leeven  en  fterven  ,  dan  is  zyne  boe- 

te het  draagen  van  eenen  gezegenden  zak  ( Sacco benito ) ;  maar 
alle  zyne  middelen  zyn  verbeurt.  Volhardt  hy  in't  ontkennen 
van  fchuldt,  word  hy  veroordeelt,  hoe  onfchuldig  hy  ook 

zy,tererbarm£lyke  pyniginge, fchoon  op'tgetuigeiiiffe  vaa verfchillende  getuigen,  of  tot  de  vlammen,  op  twee  getui- 
gen die  t'zamenftemmen.Hy  mag  ook  de  getuigen  niet  zien, 

noch  weeten  wie  zy  zyn,  alleen  word  hem  de  verklaringc 
zonder  naam  voorgeleezen.    Daar  door  zyn 'er  duizenden 
omgekomen  in  deze  Nederlanden.  Veele  onfchuldigen  heb- 

ben zfch  ook  fchuldig  beleden,  om,  met  het  verlies  van 
alle  hunne  goederen,  't  leven  alleen  te  behouden;  die  dan 
met  de  allerdierbaarfte  Ecden  moften  zweeren  ,  niets  te 
zullen  ontdekken  van  dat  hen  van  de  Inquifiteurs  in  de  ge- 
vangkeniffe  gevraagt,  of  aangedaan  ware.  Het  pynigen  ge- 

fchiedt met  bank,  water  en  vuur,  by  de  toortze  in  eenen 
donkeren  kelder,  zynde  de  beul  van  de  kruin  tot  de  zoo- 

ien in  zwart  lynwaat  gekleedt,  met  gaten  voor  de  oogen. 
Men  vind 'er  die  twaalf,  dartien  jaaren  zitten,  en  hun  uit- 

gang is  noch  de  doodt.  De  veroordeelden  worden  met  ee-  zithief 
ne^  groote  ftaatfie,  en  proceflie  van  Geeft-  en  Wereldtly-  ̂ and' 
ken,  ten  viere  gevoert,  bekleedt  met  een  Sambenlto ,  o(  afleeL 
geel  Smaadtkleedt,  van  grauw  lynwaadt,  allerwegen  be-  (iingin 
fchildert  met  veele  vreeffelyke  Duivelen  en  Vlammen,  Hoofty 

enz.'Zy  draagen  op  hunne  hoofden  papiere  Myiers  .^Crocaas  Hiftorh 
geheeten,  al  mede  als  vooren  befchildert.    Zulk  eene  ver-  'én, vaarlyke  Inquifitie  hadde  Keizer  Karei  de  V.  in  deze  landen  M  ip* 
ingevoert,  d'opfchuddinge  daar  over  was  al  vry  groor,  en  3^ 
d'  Onroomjchen  namen  ,  in  het  midden  van  zulke  v/reede 
vervolgingen,  dies  te  meer  toe.   Koning  Philips  trok  de 

ftreng  noch  harder  aan;  maar,  vermits  de  naam  van  Inqu'i' fnie  zoo  yflelyk  in  de  ooren  der  Nederlanderen  klonk,  wil- 
de men  het  eenen  anderen  naam  geeven.    Men  verdeelde 

Quartieren  onder  de  niewe  BilTchoppen,  daar  van 'er  twee 
Inquifiteurs  zouden  zyn,  die  men  Canonifyen  geeven  zou- 

de, enz.    Die  zouden  Geeft-  en  Wereldtlyke  magt  hebben 
om  de  Ketters  te  ontdekken,  te  vangen,  te  onderzoeken, 
te  pyningen,  te  vonnilTen,  enz.  alleen  verzelt  van  eenen 
Commiflaris  uit  den  Provintialen  Raadt,  enz.   Men  zou 
regifter  houden  van  elke  Parochie ,  wie  ter  mille ,  en  ter  biech- 
te  quam,  wie  niet,  enz.  zoo  dat 'er  niet  eene  vink  zou 
konnen  ontvliegen,  door  het  nauw  acht  geeven  op  alle  en 

een  yder,  't  zy  in  of  uit  de  Parochie  komende,  of  vertrek- 
kende.   Met  de  aankomft  van  Duc  d'' Aha  ging  de  ver-  Frant volginge  noch  onmenfchelyker,  uit  inzicht  van  denGodts-  Vr^nk 

dienft,aan.    De  yv  erigÜe  Roomfchgezinden  waren  hun  leven  w££V%- 
niet  een  uur  verzekert.   Veele  van  hen  wierden  verbrandt,  ce*"^ 

fchoon  maar  uit  niewsgierigheit  eene  predikatie  gehoort  J''-^"'' hadden , onweetende  eenen  Predikant  geherbergt,de  beeldt- 

ftormerye  aangezien,  zonder  de  beeldtftormers  te  verhin-  t"'^-^^' 
deren  ;ente  oordeelen  dat  deinquifitie  tot  'sLandts  verderf ftrekte,  enz.  over  die  alle  was  het  vonnis  des  doodts  in  idem 
Spanjen  uitgefproken  door  de  Spaanfche  Inquifitie  in  dat  Ryk.  Vrank, 
Alle  Nederlanders  ygetne  .)dzn  eenige  weinige,  uitgezondert, 
(wier  naamen  herwaarts  overgezonden  waren)  wierden 
voor  Ketters,  of  begunftigers  van  ketters  verklaart, en  alle 
fchuldig  aan  het  Crimen  lafe  Majeftatis.  Die  fententie  wierd 
den  ló  Februarius  ifóS.  tien  dagen  daar  na  van  Koning 
Philips  den  II.  beveftigt,  met  bevel  van  dat  vonnis  uit  te 
voeren, zonder  eenige  gunft,  genade,  aanzien  van  perfoo- 
nen,  gellacht,  of  ouderdom.    Belangende     Onroomjchen^  Hoot 
indien  zy  volftandig  by  hunne  religie  bleven  ,was  hun  von-  üederï, 
nis  Om  levendig  verbrandt  te  worden  :  die  hunnen  godts-  Hij.-r. 
dienft  afzwoeren,  en  de  Roomfch-C atholy ke  ̂ imn^vncn,  zon '"o. men  genade  geeven:  maar  hoef  In  plaatze  van  vuur,  het 
zwaerdt.    Het  waren  kleene  Steedtjens  daar  niet  bin- 

nen een  zeer  korten  tydt  jo  menfchen,  in  grooter  Steden 
van  ons  Vaderlandt  2.  3.  en  400  omgebragt  wierden  om 
de  religie.    Echter  word  deze  onmenfchclykc  Vierfchaar 
noch  van  zommige  /?öow/f/&f  Geeftelyken  geprezen ,  en  de 
Heilige  Inquifitie  genaamt  en  gerocmt.    Ook  dc  vreefelyke 
en  doodelyke  Plakaaten  van  Philips  den  1 1.  Zalige  Ordon- 

nantiën geheeten.    Echter  zagen  en  merkten  eenige  der 
yverigfte  Roomfrh-Catholyken  dc  invoeringe  dezer  laquijitie alhier  aan  als  een  verderf  der  Provinticn,  vermits  het  ook 
een  verderf  van  veelen,  ja  van  hen  zelfs  was.    Het  gevnar 

van  de  Inquifitie  ,  en  het  quaadt  dal  'er  in  lUk  ,  was  ic 
N au  2  g:oo- 
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grootcr  voor  de  Roomfchen  zelfs  die  ryk  en  magtig  waren, 
indien 'er  maar  eeiicn  vyandt  of  twee  hen  hatig,  aan  de  /«- 
quijittc  van  dit  of  dat  befchuldigde :  want  de  befchuldigers 
of  aanbrengers  wierden  met  een  gedeelte  van  de  goederen 
der  belchuldigden  begiftigt;  dat  vecle  valfche  aanbrengers 
maakte.    Het  heeft  ecnen  ecrlyken  Roomfchgezinclcn  burger 
't  hooft  gckod,  om  dat  hy  eenvoudig  zeide;  ♦„Dat  de  in- 
„  voeringe  van  de  In^juifuic  wel  Huichelaars  ,  doch  geen 

Offtll    n  goede  Catholyken  maaken  zou.    Men  kon  de  Ketters  en 

hijïor'.    „  kettcryen  wel  uitrooijen  door  ordentlyke  rechtsplegin- 
Inciuif.   „  gen  van  den  gewoonen  Rechter,  zonder  zulken  gcvaar- 
^a^.ioi.  „  lyken  weg  in  te  liaan,  door  welken  ook  de  Roomfch-Ca- 
J.Hetji.     tholyken  geltelt  wierden  ten  roof  van  hunne  vyanden,  of 
iiiner.    ,j  aan  de  boosheden  van  een  deel  fielen,  begeerig  om  aan 
^*k'''7'  „  eens  anders  goederen  te  komen.    Dit  hadde  hy  op  goedt 

vertrouwen  tegens  eenen  Geeftelyken  gezegt,  die  hem  ter- 
ftondt  by  de  hqnifitic  aanbragt. 

*  Naardien  hier  boven  gewaagt  word  van  Ferdimnd^ 
Koning  Van  Anagon,  en  Ifabelle,  Koninginne  van  Kajiilicn, 

door  den  echt  t'zamen  verknocht,  als  die  de  Inqwfit'te  eerft 
tegens  A^'Juoiicn  cnMooren  hebben  ingevoert,  verhaalt  ver- 

der de  Hooggeleerde  Hicronimus  Ojorius,  BifTchop  van  Sil- 
vas,  in  't  Leven  van  Ewanuèl  den  /.  Koning  van  Portugal^ 
dat  dc  bovengedachte  Majefteiten,  na  dat  ze  ondervonden 
hadden  dat  door  de  Jooderiy  die  onder  hun  gebiedt  fchuil- 
den,  gruwelyke  fchelmeryen,  tot  nadeel  van  de  Heilig- 
heit  des  Rnomjchen  Godtsdienfts  gefmeedt  wierden,  hen  al- 

le in  ballingichap,  in  't  jaar  14M.  hebben  wechgezonden. 
Zommige  quamen  wel  over  tot  het  Chrijlendom,  doch  an- 

deren veinsden  zich,  om  zulk  een  hard  lot  niet  te  onder- 
gaan ,  door  eene  vallche  belydenifle  het  Chrillengeloof 

aan  te  neemen.    Zulk  eene  groote  menigte,  dus  jammer- 
lyk  verdreven,  nam  het  grootfte  deel  den  toevlucht  tot 
Koning  Johan  van  Portugal  ,  en  verworf  van  hem  om 
ïichjvoor  eenen  bepaalden  tydt,  onder  zyne  Heerfchappye 
te  mogen  nederflaan.    Koning  Johan  hier  op  geftorv^n, 
werd  hy  van  Er/3anuèl  den  I.  in  't  Ryksbeftier  gevolgt;  ter- 
wyl,niet  lang  voor 't  overlyden  van  deneerften,de  j^Wf», 
na  den  verloopen  tydt,  ook  de  paaien  van  Portugal  moften 
ruimen  ,  hoewel  zulks  voor  hen  ,  door  d'allerzwaarfte 
knevelingen  en  geweldenaryen ,  volftrekt  onmogelyk  was. 
Emamèl  dan  tot  de  Kroon  gekomen,  en  weetende  wat 
fnoode  verongelykingen  deeze  elendige  menfchen  gele- 

den hadden,  waar  door  zy  genootzaakt  waren  geworden, 

tegens  wil  en  dank,  boven  den  geftelden  tydt  'm  Portugal te  blyven,  ftelde  ze  alle  op  vrye  voeten.    Doch,  in  het 
vervolg  van  tydt,  moften  de  arme  JoodeK,  door  aandry- 
vinge  haarer  hooggedachte  Majefteiten  van  Kajlilièn  ,  al 
weder  op  gelyke  wyze  onder  Koning  Emanuèl  aanhou- 

den,  op  dat  hy  dit  boosaardig  en  by  Godt  en  menfchen  hatelyk 
gejlachte  ,  dat  ,  waar      zich  neerzette^  de  zelfde  voetjlappen 
van  boosheit  achterliet^  geen  verblyf  in  Portugal  zou  vergun- 

nen. In  't  jaar  1497.  wierd  het  verbondt  tuflchen  de  hoog- 
gemelde  Koningen  van  Kajlilièn  en  Portugal  verniewt  ; 
terwyl  ondertuffchen  de  dag  naderde,  wnzi  in  de  Jooden , 
die  niet  gezint  waren  Chrijienen  te  worden  ,  in  balling- 
fchap  zouden  vertrekken.   „  Zy  maakten  zich  derhalven 
„  (zeit  de  geleerde  Schryver)  gelykerhandt  yverig  tot  de 

reize  gereedt ,  als  Koning  Emanuèl,  met  groot  onge- 
,,  duit  lydende  dat  zoo  veele  duizenden  van  menfchen  in 
,,  een  oneindig  jammer  verftooten  wierden,  om  ten  min- 
„  ften  in  de  behoudeniffe  der  kinderen  te  voorzien  ,  by 
„  zichzelven  eenen  vond  bedacht  ,  voorwaar  inderdaadt 
„  onbillyk  en  ongerechtig  ,  niettemin  om  het  inzicht  en 
„  voorgeftelt  einde  lofwaerdig.    (Naar  den  Roomfchen 
grondtregel,  dat  het  einde  en  oogwit  van  eene  zaak,  hoe 
onrechtvaerdig  en  onbillyk  ook,  de  zaak  goet  maakt;  als 
hier  opentlyk  uit  de  redeneering  van  dezen  hoogverlichten 
BifTchop  blykt.)  „Want  hy  beval  dat  men  de  Joodfche  kin- 
„  deren,  die  noch  hun  veertiende  jaar  niet  bereikten,  van 
„  hunne  Ouderen  afgetrokken ,  en  uit  hunliederocgen  ver- 
„  voert  zynde,  aan  de  leere  en  tucht  van  den  Chriflelyken 
,,  Godtsdienft  zou  overgeeven.  (Waar  in  Koning  Lodewyk 
de  Xll^.  dezen  P ortugalfchen  Vorft  Emanuël  niet  alleen, 
ten  aanzien  van  de  kinderen  der  Gereformeerden,  afzetzels 
ïyner  eigene  getrouwe  Onderdaanen, en,  ten  minften, ge- 

borene Chrijlenen,  is  gelyk  geworden  ,  maar  noch  verre 
overtroffen  heeft;  dat,  als  wereldtkundig,  door  alle  de 
eeuwen  zal  klinken.)   Doch  laat  ons  verder  de  voortref- 
felyke  Aanmerkingen  van  dezen  Roomfchen  Kerkbeftierder 
eens  hooren,  zoo  wel,  ja  noch  meer,  op  Koning  Lo- 
dewyks  bedryf ,  dan  op  dat  van  Koning  Emanuèl  pallende , 
gelyk  al  de  wereldt  kan  oordeelen.  „  Eene  zaake  (fchryft 
„  de  BifTchop)  die  niet  zonder  groote  ontftelteniÜe  der  ge- 
„  moederen  kon  gefchieden.  Want  het  was  fchrikkelykom 

aan  te  zien,  dat  men  de  kinderen  uit  haarer  moederen  ar- 
„  men  rukte:  de  Vaderen  aan  hunne  zoonen  geftrengelt, 

van  hen  beroofde,  ja  ook  met  kluppelen  te  keer  gin^,  het 
„  geweldig  getier  aan  alle  hoeken,  en  hoe  alle  wyken  van 
„  het  gekerm  en  misbaar  der  Vrouwen  vervult  wierden. 

„  Daar  zyn'er  geweelt,  die,  uit  beroerniftè  van  dit  wan- 
„  fchikkelyk  bedryf,  haare  kinderen  in  putten  verfmoor- 

I  N  O. 

„  den.  Eenigen  vervielen  ook  tot  ïoo  eene  raiende  dol- 
„  lighcit,  dat  ze  zich  met  eige  handen  het  leven  benamen. 
Hoe  qualyk  ook  deze  Koning,  anders  van  grooten  naame, 
den  'Jooucn  verder  zyn  woordt  hield ,  omtrent  het  vertrek van  hen  uit  iyne  Landen  ,  tekent  de  Schryver  met  de 
volgende  woorden  aan.  „  Hoewel  men  derhalven,  vol- 

„  gens  het  verdrag,  den  '^ooden  fchuldig  ware  gelegentheit 
„  lot  hunne  reize  te  verfchaft'en :  zoo  verlengde  hy  (de „  Koning) dit  echter  van  dag  tot  dag,  opdat  hy  tydt  mog- 
„  te  winnen  van  hen  in  meeninge  te  doen  veranderen.  Hy 
„  heeft  dan,fchoon  in  den  aanvang  hun  drie  havenen, om 
„  fcheep  te  gaan ,  in  Portugal  waren  aangewezen ,  laatcn 
„  afkondigen,  dat  niemant  onder  hen  van  elders,  dan  uit 
„  de  haven  van  Lipbon  zoude  vertrekken.  Hier  deur  ge- 
„  fchiedde  het,  dat  eene  ontallyke  menigte  van  Joodcn  op 
„  Lijfebon  quamen  aanzakken.  Maar  ondertuftchen  liep 
„  de  gezette  dag  voorby,  invoegen  dat  zy,  die  noch  tot 
„  geen  vertrek  hadden  konnen  raaken,  nootzakelyk  hun- 
„  ne  vryheit  moften  verliezen.  Eindelyk  heeft  de  meefte 

hoop,  door  deze  onheilen  vermeeftert,  liever  den  Chrif- 
„  ̂f/y/v»  Godtsdienft,  het  zy  dan  oprechtelyk  of  geveins- 
„  delyk,  willen  aanneemen,danhet  leven  in  zoo  eene  groo- 
„  te  rampzaligheit  overbrengen.  Zy  dan,  op  hunne  Bely- 
„  denilie,  den  Doop  ontfangen  hebbende,  verworven  tc 
„  gelyk  weder  hunne  Vryheit  en  Kinderen;  en  goedertier- 
„  lyk  van  den  Koning  met  veele  weldaaden  begiftigt  zyn- 

„  de,  bragten  ze  hun  leven  in  't  ryk  van  Portugal  deur  ia 
„  genoegzaame  rufte  en  vrede. Doch  laat  ons  nu  het  onzydig  en  rechtmatig  befluit  van 
dezen  uitmuntenden  Man  ,  een  Biflchop  in  de  Roomfche 
Kerke,  eens  over  dit  ftuk,  en  deze  wyze  van  bekeeren 
hooren ;  een  befluit  allen  Geeftelyken  ,  die  geweltdadig 
met  het  geweeten  der  menfchen  willen  omfpringen,  ten 
hoogften  nutbaar  en  nodig  te  overweegen,  om  hun  bedryf 
naar  te  fchikken,  en  af  temeeten;  dus  ontfluit  hy  hier 
over  onbewimpelt  2yne  gedachten. 
„  Dit  ftuk  nochtans  is  noch  wettelyk  ,  noch  Godts- 

„  dienftelyk  ten  einde  gebracht.  Want  hoe  dus.^"  Zalmen 
„  wederfpannige  gemoeden ,  en  verbonden  aan  eenen  Godts- 
„  dienft,  zoo  vreemt  van  den  onzen,  aandryven  tot  het 
„  geloof  van  dingen,  die  zy  met  al  hunne  driften  verfmaa- 
„  den  en  verfoeijcni'  En  zal  men  zich  dit  onderwinden, 
„  op  dat  men  de  vryheit  van  den  wille  verhindere,  en  dc 
„  toomeloofe  Geeften  in  boeijen  fluite.!*  Maar  dit  is  on- 
„  mogelyk,en  behalven  dat  wordt  het  by  onzen  geheiligden 
„  Zaligmaaker  niet  goet  gekeurt.  Want  hy  eifcht  van  dc 
,,  menfchen  eene  vry willige  ofFerhande,  en  geene  die  haar 
„  met  kracht  en  gewelt  wordt  afgedrongen :  nochte  hy  be- 
„  veelt  niet,  dat  men  den  gemoederen  gewelt  aandoe, 
„  maar  dat  men  de  genegentheden  tot  de  oetfeninge  van 
„  den  waren  Godtsdienft  aanlokke  en  noodige.  Vorder 

ook,  wie  kan  zich  dusdanig  een  werk  toeëigenen,  dat 
„  alleen  de  Heilige  Ge^/Z  uitwerkt  in  de  gemoeden  der  gee- 
,,  nen  ,  die  niet  tot  den  uiterften  levensadem  zyne  goe- 
„  dertierenheit  poogen  te  wederftreeven  ?  Want  die  alleen 
„  is  het  die  de  zielen  verlicht,  aanprikkelt,  en  noodigt, 
„  en  de  geenen,  die  zoo  eene  groote  gave  met  geen  hart- 
„  nekkig  en  ondankbaar  gemoet  verfmaaden,  tot  de  ken- 

niffe  en  gcmeenfchap  van  Chrijlus  geleidt.  Eindelyk  wie 
„  ziet  niet  hoe  affchuwelyk  het  2y  ,  dat  men  voor  een 
„  Volk  dat  in  den  Godtdienft  verdacht  is,  zoo  veele  ge- 
„  heimeniiren,  zoo  veele  Heilige  zaaken,  en  200  grooten 
„  omflag  vanGoddelyke  dingen  bediene?  Ja  onbedachtelyk 
„  den  geenen,  die  de  Chrijlelyke  leere  befpotten,  gelegent- 
„  heit  van  ondaaden  geeve?  en  dat  aldus  deur  fchyn  van 
„  Godtsdienft  onwaardiglyk  de  Godtsdienft  gefchendt  wor- 

„  de? 

Daar  zien  wy  in  't  korte,  en  op  't  krachtigft  byeen  ge- 
trokken van  dezen  Prelaat,  al  wat  de  verdrukte  Onnoze!- 

heit  ooit  kan  bybrengen,  of  bygebragt  heeft,  tegens  de 
vervolgingen  wegens  het  ftuk  van  den  Godtsdienft  ,  tot 
dwang  van  't  gemoedt,  daar  het  de  verwaate  Vierfchaar 
der  Inquifitie,  tegens  alle  Goddelyk  en  menfchelyk  recht  * 
voornamelyk  op  gemunt  heeft.  Dat  wy  nu  dit  ganfche  ge- 

val omtrent  de  Jooden  in  Portugal  hier  hebben  ingelafcht, 
zal ,  fchoon  het  van  weinig  betrekkinge  op  onzen  Staat  ich^nz 
te  zyn,  naar  wy  meenen ,  buiten  berifping  blyven;  zoo, 
vermits  hier  in  voorkomt  d'eerfte  Invoerder  der  Inquifitie^ 
als  omdat  zoo  veele  groote  huizen  dei  'Jooden ,  door  deeze 
vervolginge  uit  Por/«f<j/ geweken ,  zich  te  Amjierdam  heb- 

ben neérgeflagen,  met  het  volle  genot  der  vryheit  gelyk  de 
C/^Tz/fw-inwoonderen ,  en  vooral  ook  van  hunnen  Godts- 

dienft; gelyk  die  dan  ook  noch  Portugeefche  Jooden,  en  hun- 
ne Kerk  dePor/«?i?^/?^<?Kerk,  of  Synagoge  genaamt  wordt: 

zoo  dat  eerft  de  Jiajiiliaanfche ,  en  daar  na  de  Portugaalfche 
vervolging  de  Jooden  in  alle  Geweften  der  wereldt  ver- 
ftrooit  heeft;  doch  waar  na  d' Afzetzels  der  bezwekenen, 
en  in  den  fchyn  bekeerden,  allengs  naar  onze  Landen,  en 
elders,  zyn  afgezakt,  daar  weer  opentlyk  bekentenis  van 
hunnen  Godtsdienft  gedaan,  en  zoo  den  Chriflelyken  naa- 

me, door  den  ingewortelden  haat,  buiten  vreeze,  weer 
verlaaten  hebben;  daar  bekende  gevallen  van  zyn. 



Hot. 
Germ. 
In^er. 
Pan.  Jl 
/bl.  lOZ. 

Altins, 
Pars  1 1, 
fol.  101, 
In  vita 
Ireder. 

'InAndr. 

'litm 
Alting 
Pars  1 1 
fol.  103 

4<5'p 

He-  Kr  part. 

van  3.  f.  19. 

InAl 

Jrm. 

Houve 
I  deel. 

Carol. 
Widem, 

de  D'iis luifc. 

Buchel. 

^oman- des  ia 
uilig. 
hifi. 
Scrip. 
Slicht. 

IRN  IRS  ISA  ISB  ISE  ISL 
Carohs  Magfius na  dat  hy  dc  Saxen  overwonnen,  en 
resburg  ingenomen  hadde  ,  daar  eencn  grooten  fchat 
gout  en  kolklykheden  vondt. 

1  R  N  S  U  M ,  Y  R N  SUM ,  een  van  de  zes  Dorpen  en  Wirtfem. 
Parochiën  der  Fnejche  Grietenije  Kauvjerderhem^  in  't  quar- tier  Ooftcrgoo. 
IRSEKE,  YRSEKE;  %\z  op  lERSEKE 
ISABELLA  CLARA  EUGENIA.  Zy  was  de  ̂ .  </* 

dochter  van  Philips  den  1 1.  te  Segovta  op  den  dag  van  S.  C/a-  <^tnt. 
ra^  den  12  September  ij-66.  geboren.    Vermits  de  naam  mft- 
van  Spanjen  en  Spaanfchen  zoo  zeer   van  de  Nederlanders  .^^^  ̂'^g- 
wegens  de  aldaar  gepleegde  wreedtheden  en  tyrannye,  ge- 

haat was ;  dat  ook  Koning  Philips  geene  kanfle  zag  om  zy- 
ne  Provintiën  weder  met  ge  welt  onder  zich  te  brengen, 
bedacht  hy  eenen  vondt,  om  de  zaake  over  eenen  anderen 
boeg  te  wenden,  en  te  zien  of  hy  zyn  oogmerk  daar  door 
mogte  bereiken.    Hy  gaf  daarom  zyne  gemelde  Dochter  nor. 
aan  den  Kardinaal  en  Aartshertog /?/^(?r/ax  van  Oojlcnryk  ten  .\uter, 
huwelyk  ,  met  alle  de  Nederlanden  ^  als  Heer  daar  van;  Hooft, 
met  gedachten  van  door  dat  huwelyk,  aan  de  cene  zyde,  Grot. 
de  Vereenigde  Nederlanden  te  blindthokken ,  £n  aan  te  lok- 
ken, om  zich  weder  onderden  Aartshertog, en te  be- 
geeven;  aan  d' andere  zyde,  om  de  verheerdc  iV<?^^er/««ie» 
af  te  houden  van  zich  by  de  Vereenigde  te  voegen.  Zy  zou- 

den nu  geenen  Spaanfchen  Koning,  maar  hunne  eige  Prinf- 
fen  hebben,  eenen  Vorft  van  Duitfch  bloet,  en  welker- 

kinderen  geborene  Nederlandt[che'?ï\ï\&\\  zouden  zyn,enz. 
Echter  waren,  in  't  V.  artykel  van  de  opdragt,  de  landea 
verbonden  aan  Spanjen.,  en  den  Spaanfchen  Raadt,  by  't  Vlj 
artykel  hadde  Spanjen  de  magt,  wanneer  eene  dochter  Erf- 

genaam wierd,  de  Nederlanden  weer  aan  Spanjen  te  hech-; 

ten  door  huwelyk  met  eenen  Spaanfchen  Prins.    By  kinder-' 
loosheit  van  deze  PriniFen,  vielenze  Spanjen  weer  t'huis", als  ook  gefchiedt  is.  De  Staten  waren  te  wys  om  den  ftrik 
niet  re  zien  die  aan  hunne  voeten  gclegt  was ,  en  'er  zich  niet 
buiten  te  houden.    Want  hun  was  bekent,  dat  alle  kinde- 

ren uit  dit  huwelyk,  en  vervolgens  hunne  nakomelingen, 
by  het  aanvaerden  der  regeeringe,  plechtelyk  zouden  moe- 

ten zweeren,in  \Rootnfche  geloof  te  zullen  leeven  en  fter- 
ven,  ook  geene  andere  Religie  toe  te  laaten :  Immers  Span- 

jen mifle  zyn  oogmerk  ten  aanzien  der  Vereenigde  Provin- 
tiën.   Ifabella  was  eene  kloekmoedige  Vorftin.    Onder  de 

belegeringe  van  Oo/lende,\n  't  jaar  1601.  onthielt  haar  man 
zich  meeft  in  deJi'.yf/^er/aj Schans  ,zy  zich  binnen  iV/ea;^0(??-/. 

jaar  722.  gefchonken  aan  IVïHibrordus :  maar  zyn  Zoons-  j  Op  den  2  Augullus  quam  zy  zelve  in  't  leger  met  eenige  lide/n zoon.  Karei  de  Grooie,  heeft  de  geheele  Landtftreek,  onder  !  koetzen,  tcrwyie  het  Gefchut  wederzyds  dapper  fpeelde.  vEv. 
den  naam  van  het  Eilandt  tuflchen  den  Rhyn  en  de  Lek,  in  Zy  fchoot  ook  zelve  eenige  grove  (lukken  ar.   Op  zeke-  Reyd. 

"       de  Kaart  ren  tydt,  in 't  beraadtflaan  over  den  voortgang  van  die  be- s»^' legeringe,  en  het  inbrengen  van  merkelyke  zwarigheden 
om  die  plaatze  te  veroveren ,  zou  zyzich  hebben  laaten  ont- 

vallen; Geen  fchoon  hembd  te  willen  aantrekken  voor  dat  die 
Stadt  in  hare  magt  was:    of  zy  haar  woordt  gehouden  heeft 
is  ons  onbewult,  immers  de  belegeringe  duurde  meer  dan 

drie  jaaren.    Zy  trouwde  in  't  jaar  i5'99.  zynde  33  jaaren  ̂''•J-.'"*' 
oudt,  aan  den  Aartshertog  Albertus  in  Spanjen;  van  daar  ̂ J-a"' 
begaven  zy  zich  naar  de  Nederlanden ^qaamen  daar  in  't  be-  ̂   jjQ. 
gin  van  September,  en  wierden  zeer  prachtig  binnen  Bruf-^"^'* j^/ ingehaalt.    In  Julius  1621.  overleedt  Albertus:  na  zyne 
doodt  trok  Ifabella  een  Nonnekleedt  aan  ;  en  regeerde  voorts 
deiV<?<^É'r/^»^e»,alsLandtvoogdefre,tot  het  jaar  1633.  Haar 
viel  eene  zinkinge  op  de  borll,  daar  eene  ziekte  toefloeg, 
die  haar  den  21  November  Niewe  Styl ,  in  't  67  jaar  haars 
ouderdoms,  wegnam:  tot  groote  droef  heit  haarer  onder- 
daanen,  alzoo  zy  het  bewint  loftelyk  gevoert  hadde.  Zy 

INS  INT  IPE  IRM 

ÏNSPYK,  een  Dorp  in  Gelderlandt;  zie  op  ENSPIK. 
INSULA  ERNERENSIUM,  enz.  Het  Eilandt 

van  die  van  Ernerum  of  Enerum:  dit  is  een  vry  groot  Huk 
landts  ,  dat  van  de  Nourdtzee  buitendyks  is  opgeworpen 

op  de  grensfcheidinge  van  Enenm  en  Uithufen,  waar  over 
die  van  Hunfingo  en  Ftvelingo ,  volgens  het  verhaal  van  de 

Abten  van  IVeram,  lang  tegens  malkanderen  hebben  ge- 
oorlogt.  Hedendaags  word  het  llptenbljft  genocmt;  welk 
foort  van  landen  wy  nu  al  op  verlcheide  plaatzen  gezien 
hebben ,  dat  van  de  Ouden  Eilanden  of  Waerden  genocmt 
zyn.  Zie  deeze  plaats  aan  de  Noordtzee.,  in  de  Kaart  van 
den  Heere  Altimr,  Part.  II.  Tab.  IX. 

INSULA  S.'  MARIA::  het  Eilandt  van  S.  Maria.  Het 
blykt  genoeg  uit  het  verhaal  van  Sibrandus^  Abt  vanMarie- 
garde,  en  van  Menco ,  Abt  van  IVerum.,  op  het  jaar  1243. 
dat  dit  een  Kloolter  is  geweeft  van  de  order  der  Premon- 
ftreiten.  De  Graven  van  Kmk  hebben  het  zelve  in  't  jaar 
1228.  doen  bouwen,  om  den  mandag  te  boeten  van  tloris 
den  Zwarten.,  broeder  van  Diederik,  zefden  Grave  van  Uol- 
landt.  Volgens  't  verhaal  van  Heda  is  het  weleer  zeer  be- 

Epifcopo.  roemt  geweeft ; hedendaags  behoudt  het, onder  de  puinhoo- 

pen,noch  den  inlandtfchen  naam  van MARIENVV'EERT. Het  legt  aan  de  rechterbant  van  de  rivier  de  Linge,  een 
cemeene  Duitfche  myl  en  een  vierde  van  Kuilenburg. 
INTERLACUS  PAGUS.  DE  BINNEN Vv^EERT, 

(de  landtftteek  tuflchen  de  JVleeren  of  Wateren.)  Dit  is 
een  landtftreek  boven  Utrecht,  zoo  genoemt  om  dat  ze  be- 

grepen is  tuflchen  de  Stroomen  van  den  Rhyn  en  de  Lek^ 
als  of  men  zeide,  tuflchen  de  Rivieren.  Want  de  bena- 

mingen van  Rivieren  en  Meeren  wierden  toen  ter  tydt  zoo 
onverfchillig  genomen,  dat  de  Ri-vieren  Meerennen  dc  Mee- 

ren wederom  Rivieren  genaamt  wierden.  Zoo  ziet  men  uit 
de  Giftbrieven  der  Keizeren,dat  aan  de  BeemJier^deChiyne- 
lofare,  de  Medemalcha ,  welke  buiten  twyfel  Meeren  zyn, 
de  naam  van  Rivieren  gegeeven  is;  gelyk  hier  in  tegendeel 
de  naam  van  Meeren  gegeeven  wordt  aan  de  Rivieren  de 
Rhyn  en  de  Lek.  De  Rechtsgeleerde  A.  Buchelius  getuigt, 
dat  men  in  den  gefchreven  Giftbrief  van  Martel,  dan  eens 
vindt  InflerlacHs,  dan  eens  Nifierlacus.  Maar  behalven  dat 
deze  zaak  biykbaar  genoeg  is,  doet  het  gezag  van  Heda, 
die  INTERLACUS  gefchreven  heeft,  ons  ligtelyk 
gelooven,  dat  in  iommige  affchriften  een  fout  ingeflo- 
pen  is.  Karei  Martel  heeft  niet  meer  dan  de  Heerlykheit 
Fethna  met  het  Slot IV iltenburg dezeLandtflreeke,  in  het 

'tjaar  777.  gefchonken  zm  Albricus.    Zie  dit  in 
van  den  Heere  Alting,  Part.  II.  "Tab.  f. 
IPELO,  YPELO,  eene  Buurt  in  l'wenth  ,  onder 

fol.  168.  Overyjfel,  behoorende  onder  Ryjfens-Gcvecht. 
Houve.      IPEMA,  een  Slot  of  Huis  in  de  Friefche  Grietenije 

Hemelrtmer-Oldevaart ,  onder  li'^ejlergoo. 
Pute-       IPERLEE,  YPERLEE,een  Riviertjen  by  Oojien- 
mannus.  de;  door  de  IVeftfluis  in  zee  vallende. 

lVinr,„,,     IPEKOLSGA,  YPEKOLSGA,een  van  de  28  Dor- 
pen der  Friejche  Grietenije  M'^imbritzeradeel,  of  een  der  14 

dorpen  Buitendyks,  de  andere  leggen  Binnensdyks. 
IRMENSUL,  anders  ARMENSUL,  ERMEN- 

SUL  en  IRMANSAUL,  een  Afgodt  van  de  Saxen 
gecert;  als  ook  van  de  Drenth-  en  Twenters.  Raakende  den 
oorfprong  van  dien  naam,  verfchillen  de  Schryvers.  Ee- 

nige willen  dat  het  van  Herrnes  (Mercurius)  afgehaalt  zou 

zyn.  De  zuil  of  pilaar  van  Hermes;  zie  ook  op  't  woordt 
HEERMAN.  Andere  verwerpen  dat ,  als  buiten  ver- 

moedendat de  Duitfchen,  Bataviers,  of  een  gedeelte  daar 
van,  een  ftrydbaar  Volk, dien  uitheemfchen  Godt  der  die- 

yen, kooplieden,  enz.  met  den  Griekfchen  naam  Hermes, 
   voor  hunnen  Godt  zouden  geèert  hebben.  Veel  eer  is  het  te 

'in  Heda  denken  dat  zy  den  Oorlogsgodt,  by  de  Romeinen  Mars  ge- tyBeka.  heeten,  van  hen  Heirman ,  of  Heerman,  zoo  veel  als  Heyr- 
Codt  genoemt  en  geviert  hebben  ;  en  aan  hem  ook  de 
lichaamen  der  gevangenen  geoffert.  De  Urenthers  hadden 
ook  die  gewoonte  :  want  daar  heeft  een  altaar  geftaan, 
Duivelskot  genzzmt,  daar  ze  de  menfchen  flachtten  en  of- 

ferden. Andere  weêr  neemen  Armenful,  \oor  Arminim, 
Armyns,  Hermans-zuyl,  hem  ter  eere  opgerecht,  om  dat  hy 
de  Romeinen  ZOO  dapper  floeg.    Te  Heresburg,  een  Slot  in 

in  Pont  Saxen,  ftont  een  diergelyk  genaamde  afgodt /m^^/W;  dien  ;  andere  zyn  Buitensdyks 

C.  F.ns. 

hadde  groote  genegentheit  om  by  haar  leven  den  oorlog  in  Comm. 
de  Nederlanden  geëindigt  te  zien.  Aitzema  ftelt  haare  doodt  ̂ r.Hen- 

op  den  I  December;  Commelyn  den  3'''^",  Cafper  Ens  den  21  '^'^'„^ November,  1633. 

ISABELLA,^  eene  Schans  in  't  Noordt-oofterdeel  J- d» 
van  Brabandt,  ten  Zuiden  van  ̂ s  Hertogenbojlh.    Toen  in  't  ̂''H- 
jaar  1629.  die  Stadt  door  Prins  Frederik  Henrik  verovert 
wierd,  wierd  alvorens  deze  Sterkte  eerfl  weggenomen. 
ISABELLA,  eene  zeer  flerke  Schans  in  't  Noorder-  idem 

deel  ten  Ooften  van  Vlaanderen^  ten  Noordtweften  van  de  de  Raej. 
Stadt  Sluis. 
ISBRECHTUM,  YSBREGHTUM,  een  der  li'infem, 

28  Dorpen  van  de  Friefche  Grietenije  IVimbritzeradeel ,  on- 
der H'^eflergoo;  of  een  van  de  14  Dorpen  Binnensdyks,  de 

Gelderf. 

gejchied. 1  deel, 
fol.  34. 
Comm. 
Anijl. 
fol.  zi. 
Me'yb. 
vnd . . . 
'Bruns- 
•wykfcbe 
Krunyk 

Karei  de  Groote  in  't  jaar  772  liet  vernielen;  als  ook  in 
jaar  780.  den  vreeslyken  afgodt  Krodo,  dien  hy  den  Pad- 
den-diitvel  noemt ,  om  dat  het  hooft  de  gedaante  van  eene 
Padde  hadde.  D'  Af  beeldinge  daar  van  zou  men  konnen 
zien  in  de  vertaalde  Kronyk  van  J.  Gothfried.  D'  Afgodt 
Irmenful  had  de  gedaante  van  eenen  gewapenden  man,  met 
een  zwaerdt  op  zyde;  in  de  rechter  handt  hadde  hy  een 
vaen,  met  een  roode  roos;  in  de  flinker  eene  weegfchaal ; 
op  den  helm  ftont  een  Haan,  de  borft  was  bloot;  in  het 
fchildt  zagmen  een  Leeuw  ,  en  daar  onder  een  roos. 
Dat  beeldt  ftont  tot  aan  het  midden  toe  in  allerlei  flag  van 

Michael  bloemen.  Daar  was  een  groote  aanloop  naar  toe  van  alle 
s..Kaif,  oorden,  veele  gefchenken  daar  aan  offerende  ;  zoo  dat 

IS  EL,  of  ISULA,  dr  iederlei  Rivieren  van  diea 
naam  zyn  'er  in  onze  Nederlanden;  zie  YSSEL. 
ISELMONDE;  zie  YSSELMONDE. 
ISELMUDE;  zie  YSSELMUDE. 
ISELSTEINi  zie  YSSELSTEIN. 
ISENDOORN;  zie  YSENDOÜRN. 
ISENDYK;  zie  YSENDYK. 
ISERMAN,  YSERMAN ;  ( JOHAN  GODSCHALK  ) 

gebooren  te  Delji,  is  een  beroemt  Grammaticus  geweeft ; 

leefde  in  't  jaar  I5'40.   C.  Gej'nerus  gewaagt  van  hem. I  S  L  A,  de  Batavifche  Tjfel.  Het  is  een  Rivier  in  het 
Batawer-Eilandt ,  zyncn  oorfprong  neemendc  alleen  in 
deszelfs  bcneedeufte  gedeelte,  alwaiar  zy  ook  eindigt.  Wel-  Germ. 

Nnu  3  eer 

Alting 

Not. 



^to  I  S  L 

jj/j^  eer  is  het  dc  Ichcidiiige  gewccll  tuflchen  de  "Batawers  en  dc pln  W  CaHiHejate» :  hedendaags  tuilchen  ZuiJt-HoliauM ,  op  het 
fA  101.  iiauwil  genoincii,  en  desxclfs  overige  gedeelte.  Dc  Merwc 

die  uit  dc  //'u/  in  dc  Lek  is  geleidt,  doet  loo  wel  decie 
Stroom  als  den  J//^-/,  dcwyl  dit  Rivieren  zyn  die  zich  daarin 
ontlalkn,  eindigen:  de  eerfte  by  ftlinipcn/  onze  rivier  by 

f^lTcliminiif  /  en  5J/i/zrtr,  een  uur  boven  Roit>:rJa>n.  Van 
dc  zelve  word  gewaagt  in  een  brief  van  Keizer  Otto  den 
Crooic»,  van  den  ja3re944.  doch  met  een  blazing  HISLA, 

ook  in  eenen  van  Keizer  Ono  den  lil.  van  den  jaare  98$-. 
«n  by  anderen  zccrdikwyls:  zie  in  de  kaart  vau  den  Heere 

Ah'ing^  Part  11.  Tah.  S- 
JJtm  IS  LA,  de  Fr'ufchc  TjfeL  Dit  is  een  beroemde  Rivier  in iHd.  deze  landen,  en,  door  het  beilier  van  Z)r«7«j,het  bovenftc 

gedeelte  van  den  Oofterlyken  arm  des  Rhyns ,  tot  aan 
net  yikmecr  ,  geworden.  Het  benedenfle  gedeelte  ,  dat 
door  zyn  toedoen  by  de  fladt  Kampen  is  verflopt,  heeft, in 
de  tyden  daar  wy  van  fchryven,  naar  het  Meer  den  zeiven 
naam  behouden,  met  cene  kleine  kil  tuirchen  Staveren  tn 
Enkbniien  flauwtjes  doorlopende,  tot  dat  de  Noordtzee  die 
geheele  landtflreek  in  eenen  niewen  Zeeboezem  heeft  ver- 

andert, die  zich  eindclyk  tot  aan  het  oude  Meer  uitgebreidt 
heeft.  Na  den  tydt  van  Drujh  heeft  deze  Stroom  ó.t  Vecht 
met  zich  door  het  Meer  in  AcnFUeJlroom  gevoert,  die  toen 
tuflchen  de  oevcren  bedoten  was  ,  en  heeft  dien  door 
het  gat  van  den  zeiven  naam  in  de  Noordtzee  uitgeflort, 
gelyk  hier  boven  aangewezen  is.  Onder  de  regeeringe  van 
de  Karolinen  (dat  is,  van  de  familie  vzn  Karei  den  Grooie») 
hebben  zy  dezen  Stroom  CHISLA  genoemt;  in  den  tydt 
van  de  Ottoos  HISLA;  onder  de  Henrikke»  (dat  is,  de  Kei- 

zers van  dien  naam)  ISLA;  onder  de  Swabifche  Keizers, 
in  welken  tydt  hetPerkamenteboek  vanC/m/è^gefchrevenis, 
YSLA.  noemt  de  zelve  ISALA,  Ifela,  en  Ifula, 

naar  het  inlandtfche  ̂ ffcl'  2ie  dezen  Stroom  in  de  kaar- 
ten van  den  Heerc  Alttng.,  Part.  II.  Tab.  I.  en  Tab.  II.  met 

den  naame  van  Hisla. 
litm  IS  LEG  AU  WE.  Dit  is  geweeft  een  gedeelte  van 
Wid.  Frieslandt  ,  op  den  rechter  oever  van  den  7]Jel ,  die,  het 

Meerdoorgeflroomt  zynde,  lavCcheiv  Staveren  en  Enkhuizen 
doorgeloopen  heeft:  welke  Landtftreek  ,  met  noch  twee 
andere,  zich  uitllrekt  van  het  A7/>  tot  aan  de  Lauvjers, 
en  daar  beneffens  het  vierde  daar  van  daan  tot  aan  de 
Etms.  Godefroy  met  den  Bult^  Hertog  van  Lotharingen.,  of 
Brabandt  .fhetil  te  gelyk  met  Hollandt  het  zelve  vier  jaaren  be- 
leeten;  van  welk  Landt,  na  dat  hy  deerlyk  van  kant  was 

geholpen,  Egbert,  Markgrave  van  Saxen.,  zich  meefter  ge- 
maakt, en  het  zelve  ook  tegens  Diderik  den  V.  die  daar  iets 

van  in  bezit  hield,  van  den  Keizer  zynen  bloetverwant  ver- 
kregen heeft;  die  daar  noch  meer  by  gedaan  zoude  hebben, 

indien  hy  getrouw  gebleven  ware,  en  door  zyne  weder- 
fpannigheit  niet  verdient  hadde  dat  hy  voor  de  tweedemaal 
gebannen  wierd.  Want  al  wat  deze  Egbert,  ten  tyde  van 
ïyn  bannilFement  in  Frieslandt,  aan  dezen  kant  de  Lauwers 
bezeeten  heeft,  heeft  Keizer  Henrik  de  IF.  by  zyne  Gift- 

brieven overgedraagen  aan  de  Kerke  van  Utrecht'.,  op  een- 
maal Ooftrogouvje  en  IVeJlrogouwe ,  den  7  February,  in  den 

jaare  1086.  ook  de  Hoffteede  van  Thuringen.,  en  dit  Graaf- 
fchap  van  ISLEGOUWE,  twee  maanden  daar  na,  den 
3  van  Grasmaand! ,  te  Regensburg.  De  eerfle  brief  heeft 
Beda;  van  den  tweeden  getuigt  Buchelius.  Men  kan  niet 
twyfelen  dat  dit  Graaffchap  gelegen  hebbe  aan  de  beneden- 

,  of  d' uitwateringe  van  den  TJfel.,  in  het  oude  landt 
der  Sturiers,  (waar  van  men  boven  kan  zien  op  de  woor- 

den yluchi,  Frifiabones,  en  Fri/ii,  en  onder  in  Sturii.)  Ja 
dat  dit  het  Graaffchap  Staveren  zelve  geweeft  zy,  het  welk 
de  Keizer  aanftonts  na  de  eerfte  banninge  van  Egbert , 
met  wien  hy  naderhandt  weêr  verzoent  is,  op  den  zelfden 
Ryksdag  te  IVorms.,  gehouden  in  den  jaare  1077.  aan  den 
Biflchop  toegewezen  hadde.  Het  geen  derhalven  in  dezen 
cerftcn  brief  het  Graaffchap  van  Staveren  {Comitatus  de 

ISL  ISSITÈ 

Stavero)  wordt  genoemt,  wordt  in  den  laatflcn  uitgedrukt 
door  de  benaaminge  van  het  Graaffchap  van  (lllicgox) 
Tjjelgouvj.  Want  men  vindt  nergens  het  minlle  blyk  dat 
Egbert  iets  buiten  den  omtrek  van  deze  Landtftrcek  beze- 

ten heeft;  en  het  Verdragfchrift  tuflchen  Bi/fchop  Diderik 
de  II,  en  Lodewyk^  Gemaal  van  Ada Gravinne  van  Hol- 

landt., gemaakt  in  den  jaare  1204.  uitdrukkelyk  toont,  dat 
die  van  Hollandt  en  Utrecht  langen  tydt  even  veel  ge- 
rechtigheit  gehad  hebben  over  deze  drie  Graaffchappen  , 
Ooftergoo.,  Wejiergoo.,  en  Staveren.,  of  dat  Zy  daar  over  met 
malkanderen  overhoop  hebben  gelegen.  Hedendaags  is  de- 

ze Landtftreek  met  de  kil,  of  uitwatering  van  dewTjj'et zelve,  in  den  zeeboezem,  die  de  Zuiderzee  woxd  genoemt, 
byna  al  heel  verzwolgen.  Zie  deze  Landtftreek  in  de 
kaarten  van  den  Heer  Alting,  Part.  I.  Tab.  V. 

I S  L  E  M  U  N  D  E  ;  dit  noemt  Melis  Stoke  te  bafïe  bOiCf)  Mting 
van  Yfelmonde.    De  zelve  is  van  IVillem.,  liiflbhop  van  Not. 
Utrecht y  gedicht  geweelt  in  het  Graaffchap  van  Hollandt,  üerm. 
op  het  nauwfte  genomen,  het  welk  hy  van  Keizer  Henrik  l»fer. 
den  IF.  onlangs  gekregen ,  of  weérgek regen  had;  maar  de  Part.it: 
zelve  Burgt  of  Sterkte  is  van  Diderik  den  F.  Grave  van  M  io+« 
Hollandt y  in  den  jaare  1076.  na  dat  hy  eene  dubbelde  over- 

winning, door  hulp  en  toedoen  van  zynen  ̂ \eiv%dex Rohcrt 
de  Fries,  op  BilTchop  Conradus  behaalt  hadde,  bemagtigt, 
verbrandt,  en  tot  den  grondt  toe  geflecht.    Derhalven  is't 
alzoo  zeer  een  misflag  van  Heda,  dat  hy  fchryft,  dat  dit  in 
den  jaare  ipi8  een  vall  Slot  geweeft  is,  als  dat  BilTchop 
Adelboldus  hier  van  Grave  Diderik  den  UI.  drie  jaaren  in  ge- 
vangkenis  gehouden  is  geweeft.   Dit  Slot  leit  op  den  flin- 

ker oever  van  de  Merwe,  zoo  als  d''Tffe[  daar  recht  tegens over  inftort,  dat  is,  tegens  over  de  mondt  van  den  Tjfel., 
in  onze  taal  gffclltionbe.   De  Heer  Alting  fchynt  hier  mede 
te  kennen  tegeeven,  dat  dh  Slot  Tffelmonde  genoemt  is  om- 

dat het  gelegen  is  recht  tegens  over  den  mondt  van  den 
327^/;  doch  andere  meenen  dat  TJJetmonde  niet  anders  wil 
zeggen  als  een  Burgt ,  Slot,  of  Fajligheit  aan  den  T^el,  ge- 

lyk hier  boven  aangetoont  is  op  het  woordt  van  Hecmundaf 

Egtnondty  Ecmondt. ISLESTEIN,  ïs  een  Heerlykheit  die  niet  zeer  groot 
is,  tulfchen  de  Lek  en  den  Tff^^t  op  den  zoom  van  het  ü^j. 
Graaffchap  Teifterbandt ,  met  een  Slot,  het  welk  de  zeer  Purt \u 
beroemde  Hoogleeraar  Boxhorn,  hoewel  zonder  eenig  be-  fol.  105! 
wys,  verhaalt  dat  in  den  jaare  125-0  gebouwt  is  aan  den bovenften  arm  van  de  zelve  rivier,  die  noch  klein  was. 
Immers  is  het  in  het  jaar  1298  al  een  zeer  vafte  Burgt  ge- 

weeft, die  Gifelbertus  van  Hollandt  te  leen  bezat,  en  hem, 
omdat  hy  dien  niet  wilde  afftaan,  door  eene  zwaare  bele- 
geringe  ontweldigt  is ;  en  van  Gravej^a»  den  I.  aan  IVolferd 
van  Borfelen,  volgens  't  verhaal  v^n  Melis  Stoke  ,  die  in 
dien  tydt  geleeft  heeft,  gefchonkcn  is.  Naderhandt  heeft 
het  behoort  onder  de  Erfgoederen  van  het  Gefiachte  van 
Buren,  van  het  Huis  van  Egmondt.  Doch  na  dat  over  de 
beleening  van  deze  Heerlykheit,  wie  de  Leenheer  was, 
en  wie  het  recht  van  Beleeninge  toequam,  lang  geftreden 
was  tuflxhen  de  Biiïchoppen  en  de  Hollanders,  hebben  de 
laatfte  het  zelve  eindelyk  behouden.  Hedendaags  is  het 
een  klein  Steedtje,  leggende  een  gemeene  Duitfche  myl 
Zuidtooft  van  Utrecht.  (Zie  hier  van  breeder  op  YSSEL- STEIN.) 

I  S  S  E  L  T,  een  Buurtjen  met  eea  Heeren-huis  by 
Amersfoort ,  in  de  Necrbirkt. 
ISSELT,  of  YSSELT,  (MICHAEL  VAN) 

geboren  van  of  by  Amersfoort,  was  15'90  Paftoor  te  Nievw 
meegen,  heeft  daar  na  te  Keulen  gewoont,  en  is  by  Ham- 

burg, te  /ï//^»^,geftorven.  Behalven  eenige  Traftaaten  in 
de  Theologie,  heeft  hy  ook  de  Hiftorién  ̂ Merctirius  Galla 

Belgicus  genaamt)  van  het  jaar  I5'88.  tot  if97.  desgelyk» 
de  Hiftori  van  den  Keulfchen  oorlog  15-86.  befchreven. 
ITENS.  YTENS,  een  der  12  Dorpen  van  de  FrU' 

fche  Grietenije  Hennaarderadcel ^  onder  IVeJlergoo, 
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